
ROK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

(A YEAR LIKE NONE OTHER)

Originální název: A YEAR LIKE NONE OTHER

Český název: ROK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

Autor originálu: Aspen in the Sunlight

Překladatelé:

Atet: 19-43, 60, 66, 74, 82
Hřebačková Jana: 1-16
Chalibda: 44-85, 87-95
Iisis: 84 Sk, 86 Sk
Jacomo: 74

Kokr Simon: 17, 18
Sargo: 18
Shirraz: 54
Tersa: 96

Beta-readers:
Atet: 19-30, 74, 82
Beruška: 96
Calwen: 49, 72, 81, 85
Chalibda: 70, 74, 77, 82, 96
Jacomo: 44-49, 51-54, 56, 58, 
 59, 61, 65-67, 69,70, 74-76, 
78-81, 83-5cz, 87-89

Krtek: 31-40
Mission: 84 Sk, 86 Sk,
Nerla: 96
Pomponius (Potterák): 1-16, 41
Sargo: 18
Veritas: 44-49, 51-54, 56, 58

Záverečné úpravy: 
Hatifnatif: 33, 73
Jay: 41, 72
LadyF: 35, 36
Lily of the valley: 30, 32

Sargo: 1-13, 15-29
Sára: 34
Soraki: 14, 37-40, 42-70
Tereznik: 71

Popis povídky: Česko-slovenský preklad jednej z najlepších fanfiction HP. Ide o prvú časť 
Trilógie, ktorá sa odohráva počas 6. ročníka. Hlavnými postavami sú 
Profesor Snape, Harry Potter a Draco Malfoy a základným motívom je 
zložitý vývoj vzájomných vzťahov pri snahe vytvoriť pevnú a harmonickú 
rodinu. 

Varování: Mládeži přístupné, není slash. Příběh má 95 kapitol a epilog. Toto PDF 
obsahuje kapitoly 71-96. První 1-40. Druhé 41-70.

Výsledná úprava pdf: Beruška

Jedná se o česko-slovenský překlad.

1 ROK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



Kapitola 71. PŘÍPRAVY

„Řediteli,” pozdravil Snape staršího muže, když s Harrym vystoupil z krbu na Grimmauldově 
náměstí číslo dvanáct. „Máte nějaké novinky?”

Oči Albuse Brumbála byly unavené a smutné. „Byl jsem s bystrozory, zatímco prohlíželi Sovinec 
a tělo té mladé dámy. I bez pitvy je jasné, že se stala, předtím než byla zabita, obětí kletby 
Corpus Aqueous.“

Snape upřel oči na Harryho. „Zvyšuje obsah vody v těle. Corpus Aqueous samo o sobě je 
smrtelné, pokud by mu bylo poskytnuto dost času.“ Tmavé oči se znovu pátravě podívaly na 
Brumbála. „A?”

„Byla prokleta bezprostředně předtím, než byla shozena ze Sovince; zemřela po nárazu.”

Snape se zachmuřil. „Chápu. Bystrozorové se domnívají, že Corpus Aqueous z čisté zášti. 
Vypadá to, že jediným záměrem té kletby, bylo zohavit tělo.”

„Nepochybně je v tom záměr obvinit ze zločinu někoho, kdo slečnu Parkinsonovou z hloubi 
duše nenáviděl. A nepochybně se najde několik Zmijozelů, kteří bystrozorům rádi pomohou 
dozvědět se, jak moc byl toho dne ve tvé třídě pan Malfoy rozzuřený, jak křičel, že toho budou 
jednoho dne litovat ona i její rodiče.”

Mistr lektvarů začal znovu kvůli Harrymu vysvětlovat. „Mezi Samhainem a tou roztržkou v mé 
třídě strávila slečna Parkinsonová jeden víkend doma. S Dracem se rozešla už předtím, ale 
zaútočila na něj právě po návštěvě rodičů. Draco je dlouho obviňoval z toho, že její chování k 
němu se stalo tak nepřátelské právě kvůli nim. A naneštěstí se o tom toho dne ve třídě zmínil.”

„A nyní budou bystrozorové věřit, že ji zabil tak příšerným způsobem, aby její rodiče už nikdy 
neviděli tělo dcery, kterou tak milovali.” Ředitel nešťastně zavrtěl hlavou.

Harry se neubránil otázce, která ho napadla. „Ale Draco to neudělal, ani tu kletbu, ani tu 
vraždu. Takže možná, že ho ta kletba neměla jen obvinit, ale také zakrýt identitu toho, kdo byl 
zabit. Možná má Draco pravdu a nebyla to Pansy.” Samozřejmě, že by to neodpovídalo tomu, co 
viděli na mapě, ale zjistili přece už, že mapu lze obelstít.

„Máš to dobře vymyšlené,” pochválil ho Brumbál, ačkoli tentokrát v těch laskavých starcových 
očích nebyla žádná zář. „Nicméně, není žádných pochyb, že to byla slečna Parkinsonová, kdo 
zemřel. Oficiální bradavický seznam žáků se sám upravuje podle pravdy a její jméno bylo 
přeškrtnuto a vedle se připsala poznámka zesnula.”

Brumbál vzdychl a smutně pokračoval. „A navíc, když ji viděli rodiče, poznali ji. I když neměli 
možnost poznat její tělo, poznali její magii. Malá část magického podpisu zůstává na místě ještě 
nějakou dobu po smrti. Není to dost na to, aby ho rozpoznali cizí, ale někdo, kdo tě zná skrz 
naskrz celý tvůj život, je často schopen ho cítit, poznat.”

„A nemůže Mnoholičný lektvar změnit ten podpis?” naléhal Harry.

Snape vzdychl. „Harry, já chápu, o co se pokoušíš. Když jsi slyšel, jak moc její smrt ublížila 
Dracovi, snažíš se pro něj najít nějakou naději. Ale žádná není. Byla to Pansy Parkinsonová, kdo 
byl zabit, a zmiňovat před Dracem jakoukoli jinou možnost by bylo neuvěřitelně kruté a jen by 
to prodloužilo jeho zármutek.”

„No dobře,” vzdychl Harry. „Přestanu s tím. Jen jsem si říkal, že ta kletba Aqueous zní trochu 
podivně. Podezřele.”

„Bezpochyby měla být ta kletba provedena Dracovou hůlkou. A když to spiklenci nebyli schopni 
provést, pravděpodobně se rozhodli, že i jen kletba samotná bude obviňovat Draca, protože v 
Bradavicích všichni věděli, jak zuřivému vzteku toho dne v mé třídě podlehl.”

Brumbál trochu ztuhl. „Víš už něco, Severusi?”

Ta otázka Harryho na chvíli zmátla a pochopil ji teprve, až když Snape vytáhl ze svého pláště 
hladkou hůlku, kterou Harry poznal jako Dracovu. „Věřím, že by nám mohla být užitečná,” a 
podal ji řediteli, který si ji vzal.
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„Jak jsi ji získal? Dobby ji měl přinést mně,” namítal Harry.

„Měl to v úmyslu,” připustil Snape. „A docela na tom trval. Ale popravdě on je momentálně v 
Bradavicích zaměstnán. A magická smlouva nutí domácí skřítky poslechnout učitele nikoliv 
studenty. Ani když je to jejich nejoblíbenější student.”

Harry se zakabonil. „Ale... Dobby přece není připoután k Bradavicím, že ne?”

„Technicky ne,” zamumlal Brumbál, který otáčel hůlku v rukách a zíral na ni, téměř jako by ji 
chtěl podrobit nitrozpytu. „Zdálo se mi to tak lepší. Zejména proto, že Lucius Malfoy je 
předseda školské rady. Nicméně jsem mu řekl, že musí dělat to, oč ho požádají členové 
učitelského sboru.”

„Ale stejně se mi to nelíbí,” vztekal se Harry. „Říkal jsem mu, ať nikomu neříká, že jsem ho 
poslal sehnat tu hůlku.”

„Ale on mi to neřekl,” namítal Snape netrpělivě. „Už jsem to věděl. Ten skřítek je bezpochyby k 
tobě loajální. Ale zároveň si je vědom toho, že jsem tvůj opatrovník, a pak také že mi na srdci 
leží jen tvé dobro. Řekl jsem mu, že jsem ti dal něco na spaní a že ti tu hůlku vrátím já. Ale 
stejně jsem na něj musel trochu zatlačit, abych tu hůlku dostal.”

„Nezranil jsi ho, že ne?”

„Nebuď pitomec,” odsekl Snape popuzeně. „Nemám čas na to probírat s tebou zásady etického 
chování k tvrdohlavým skřítkům, kteří nechtějí udělat to, co se jim řeklo.”

„Zajímá mě, jak jsi ji získal,” naléhal ředitel. „Povídej.”

„Spiklenci museli pochopit, že nechat si tu hůlku ve vlastnictví, poté co odmítla splnit jejich 
rozkaz, by je mohlo obvinit. A ani ji nemohli nechat v Sovinci, protože neobsahovala kletbu 
Corpus Aqueous, která ublížila slečně Parkinsonové. Proto ji vzali s sebou na pozemky. Zřejmě 
se obávali, že by si ji Draco mohl přivolat, proto položili na velký kus měkké půdy silné 
protipřivolávací kouzlo a zarazili ji přímo do ní.” Snape se zhluboka nadechl. „Pak na ni převalili 
obrovský kámen. Předpokládám, že to měla být značka pro případ, že by tu hůlku chtěli ještě 
někdy najít. Mimochodem, stojí tam teď nedaleko na stráži Dobby a má příkaz informovat mě v 
okamžiku, kdyby někdo začal projevovat nečekaný zájem o tento konkrétní kousek země.”

„Takže Dobby si ji přivolal? Tak ji našel?”

Mistr lektvarů zavrtěl hlavou. „Ne, ukázalo se, že ten lektvar, kterým ji Draco připoutal ke 
svému rodu, ji činí imunní proti magii kohokoliv, kdo není Malfoy. Dokonce ani já bych ji 
nedokázal přivolat. Pochybuji, že bych ji dokázal nalézt, kdyby Dobby nebyl bývalý skřítek 
Malfoyových...” 

„Aha, ten lektvar!” došlo Harrymu. „A co ta hůlka dělala? Volala Malfoy? Nebo něco takového? 
Chci říct, jak ji Dobby našel?”

„Draco připoutal tu hůlku ke jménu Malfoy tak úzce, že ji byl prostě Dobby schopen vystopovat. 
A vzhledem k tomu, že já jsem člen učitelského sboru, vystopoval jsem jeho. Když jsem ho 
našel, tak právě skončil s odstraňováním kouzel z půdy, aby mohl hůlku vytáhnout.”

Ředitel se zachmuřil. „To je mrzutá záležitost, Severusi. Pokud na tu hůlku nefungovalo Accio, 
nebude na ni pravděpodobně fungovat ani Priori Incantatem.”

„S tím souhlasím, řediteli. Ta varianta lektvaru, který Draco použil, zabrání komukoliv, kdo není 
Malfoy, tu hůlku používat nebo aplikovat na ni magii.”

„Takže ta hůlka Draca neočistí?” vzdychl Harry. „Pokud je on ten jediný, kdo je schopen 
zakouzlit na ni Priori Incantatem, nebudou bystrozorové výsledku věřit. Nebo tedy 
předpokládám, že by ho mohl zakouzlit také Lucius Malfoy, ale tomu stěží můžeme věřit my...” 

„Je to zapeklitá situace,” přisvědčil Brumbál.

Harry se podíval na svého otce, který tam stál se založenýma rukama. „Tak proč jsi říkal, že 
nám ta hůlka bude možná užitečná?”
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„Ředitel mívá čas od času dobré nápady...” odpověděl Snape.

„Naneštěstí nemám žádný nápad, kdo by nám s tímto mohl pomoci,” řekl ředitel a zavrtěl 
hlavou. 

„Já nejsem na ni schopen detekovat ani tebe, nebo Dobbyho, ani ty spiklence. Je to tak, jak říká 
Harry. Ta hůlka teď odpoví jen Malfoyům.”

Harry otráveně strčil ruce do kapes. „Proč jen Draco všechno tak zpackal tím lektvarem?!”

„Kdyby to neudělal,” připomněl Snape a položil mu ruku na rameno, „jeho hůlka by ukázala 
jako poslední kouzlo Corpus Aqueous a sloužila by jako klíčový důkaz proti němu.”

„Takže ty teď to jeho zkoušení obhajuješ, Severusi?”

„Ne,” odpověděl Snape bleskově. „Potrestám ho a propříště si budu dávat větší pozor, jaké 
knihy nechávám v dosahu svých synů.”

„No počkej, já jsem nic neprovedl...” 

Jediný Snapeův pohled Harryho umlčel.

Albus Brumbál si scénu soustředěně prohlížel a vypadalo, že je hluboce zamyšlený.

„Co?” ptal se Harry.

Brumbál si mírně odkašlal a vzal si citrónový drops. Harry chvíli přemítal, jestli jsou jeho kapsy 
začarovány tak, aby mu ho pořád doplňovaly. Ale když Brumbál promluvil, Harry na sladkosti 
zapomněl.

„Když tě Severus poslal, aby sis šel sednout ke svému bratrovi, předpokládal jsem, že se ti to 
nebude líbit.”

Snape vstal. „Albusi, já jsem ti přece ale říkal, že...” 

„Já vím, co jsi mi říkal, Severusi,” přerušil ho ředitel. „A byl jsi v tom docela urputný. Jenže to 
nevypovídalo nic o Harryho pocitech.”

„Myslím, že teď už víte, co cítím k Dracovi,” poznamenal suše Harry. Pak mu jeho paměť 
připomněla... jak ředitel naléhal, aby mu Harry vysvětlil, proč chce být adoptován. „Je to další 
strategie ve válečném tažení?” zeptal se náhle. „Pokoušíte se zjistit, jestli, když Draco bude 
mým bratrem, bude to výhoda nebo nevýhoda? A možná už jste o tom rozhodl, protože jste ho 
nazval překážkou!”

„Byl jsem zděšený z té zprávy, kterou přinesli tví přátelé a když jsem pak uviděl to oko...” Albus 
Brumbál pokrčil rameny. „Možná jsem to přehnal. Ale v té chvíli mi připadalo pravděpodobné, 
že pan Malfoy úplně zešílel, a s největší pravděpodobností zabil slečnu Parkinsonovou.”

Harry to chápal a necítil se kvůli tomu o nic lépe. „Pokoušíte se omluvit?” ptal se. „Za to, že jste 
věřil v jeho vinu? Protože v tom případě je Draco ten, komu byste se měl omluvit!”

Ředitel se na něj podíval s laskavostí v očích. „To už jsem udělal, když jste se Severusem odešli 
do laboratoře upravit jeho hůlku tak, aby nám ukázala, že poslední zakouzlila Petrificus /tady by 
mělo být Finite Incantatem/.”

Takže ředitel už věděl o Harryho schopnosti prolomit kouzlo? Harry to zaznamenal, ale vrátil se 
k tématu, které ho teď zajímalo nejvíce. „Pokud jste se omluvil, proč tedy Draco téměř plakal, 
když jsme se vrátili do ložnice?”

Brumbál vzdychl. „Měl jsem pocit, že bude lepší, když mu řeknu pár věcí o vyloučení. 
Ministerstvo ho nemůže obvinit ani odvést do vězení, pokud nebudou mít nějaké důkazy. Což je 
naše výhoda, pokud se nám podaří zastavit toho, kdo tu tak ve velkém vyrábí důkazy proti 
Dracovi. Nicméně vyloučení je úplně jiná věc. Bradavice jsou soukromé zařízení. Studenti jsou 
vystaveni zcela na milost a nemilost radě školy. Kterýkoliv student může být kdykoliv vyhozen. 
Z jakéhokoliv důvodu.”

4 Kapitola 71. PŘÍPRAVY



„Nebo bez důvodu,” dodal Snape.

„Myslel jsem...” zamračil se Harry. „Severus vyhrožoval Ronovi, že ho nechá vyhodit. Myslel 
jsem, že o tom rozhodují učitelé.”

„Učitelé vyloučení navrhnou, konečné rozhodnutí je na řediteli, a pokud si rodiče přejí, mohou 
to rozhodnutí předat školní radě k přezkoumání. Všechno je to napsáno ve školním řádu, Harry. 
Rada školy také může prostě rozhodnout o vyloučení studenta. Dracovi bylo dovoleno, aby tu 
zůstal kvůli vlastní bezpečnosti, ale pokud se ho rada rozhodne vyloučit, není nikdo, kdo by měl 
právo to rozhodnutí zrušit.”

„Ani ministerstvo?”

„Bradavice jsou soukromé zařízení,” zopakoval ředitel. „Musíme dodržovat vzdělávací normy, 
jak jistě víš, ale složení studentů není záležitostí ministerstva.”

„A co kdyby ministerstvo vydalo nový zákon...” 

„Skutečně by sis přál, aby Popletal rozhodoval, kdo bude vyučován v magii a kdo ne?” ptal se 
Snape. „Nebo, Merline chraň, nějaký idiot rozhodnutý chránit zájmy čistokrevné aristokracie? 
Děti mudlovských rodičů a všichni nečistokrevní by byli vyhozeni ze školy najednou!”

„Myslím, že tuto záležitost jsi svého času obhajoval,” řekl Brumbál.

„Není potřeba,” odsekl Snape, „abys to připomínal mému synovi! Velmi dobře ví, že když jsem 
byl v jeho věku, měl jsem jiné přesvědčení a aspirace, než mám teď. A také ví, jak jsem 
pochopil pravdu o čistotě kouzelnické rasy.”

„Tvůj syn,” zeptal se Albus, „nebo oba?”

Snape mávl podrážděně rukou. „Probíral jsem tu záležitost i s Dracem. Dlouho. Má stále více 
předsudků, než bych si přál, ale já mu rozumím.”

„Draco je v pořádku,” protestoval Harry. „Chci tím říct, že dřív si myslel, že čistota rasy je 
všechno, a teď už říká, že to tak není. Řekl Hermioně, že je chytrá a trval na tom, aby se 
zúčastnila mého tréninku, aby mi mohla pomoct, pokud by na mě někdo zaútočil, až budu 
zpátky ve vyučování. Ještě pořád je nafoukaný, ale je v pořádku. Ale to mu moc nepomůže, 
pokud se ho školní rada pokusí vyhodit...” 

„Udělají to. Obávám se, že Lucius je přesvědčí, že chtějí.”

„Proč poslouchají zrovna jeho?” vybuchl Harry. „Je to směšné! Dělá všechno proto, aby zabil 
studenta. A všichni vědí, že patří do Azkabanu! A strávil měsíce tím, jak se pokoušel Draca 
dostat z hradu! To nebude nikomu podezřelé, jak se mu celá tahle situace hodí?!”

„Myslím, že Lucius bude jednat velmi opatrně,” vrčel Snape. „Tak ale, pusťme se do toho. 
Řediteli, Harry a já potřebujeme mluvit okamžitě s Remusem. Byli jsme svědky té vraždy na 
jedné fascinující mapě, o které mám důvod se domnívat, že ji znáš. A Lupin by mohl do téhle 
záležitosti vnést tolik potřebné světlo.”

Brumbál zpozorněl. „Aha, ta mapa, co ji měl před časem Skrk,” podíval se na Harryho, 
„pomohla ti v minulém roce přechytračit Dolores Umbridgeovou.”

„Jo, dík, že jste mi ji vrátil.”

„Co jiného jsem mohl udělat, když vím, jak málo toho máš po otci?”

„Nebyla jenom jeho. Remus ji pomáhal vytvořit. A my s ním potřebujeme mluvit o tom, jak je 
udělaná.”

Brumbál spojil prsty dohromady a pak se vážně podíval přes své půlměsíčkovité brýle. „Remus 
Lupin je momentálně zaneprázdněn záležitostí Řádu. Životně důležitou. Raději bych ho nerušil.”

„Pravděpodobně nám bude stačit jen chvilka,” řekl Snape a zdvořilými slovy se pokusil zakrýt 
rozhodný tón.
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„To není záležitost času,” vysvětloval Albus, otočil se k nim zády, došel ke gauči a posadil se. 
Pak jim gestem pokynul, aby to udělali také. Harry počkal, dokud se neposadil jeho otec a 
potom ho následoval. „To, co profesor Lupin dělá... mohu jen říci, že si přeji, aby se soustředil 
na to a ne na záležitosti Bradavic. A pak také nesmíme zapomenout, že slečnu Parkinsonovou 
učil. Bude lepší, nechat ho na pokoji a nechat ho soustředit se na jeho úkol.”

„Pochybuji,” protáhl Snape, „že by Remus Lupin propadl hlubokému zármutku kvůli tomu, že 
jeden ze Zmijozelů zemřel a druhý je z toho obviněn. Popravdě si myslím, že Draca a Pansy 
nesnášel. Stěžoval si mi víc než jednou, že se k němu oba chovali absolutně bez respektu a 
naléhal na mě, abych jim jako hlava Zmijozelu domluvil.” Jedovatě se usmál. „To jsem 
samozřejmě odmítl. Jeho nedostatek schopností, udržet si ve třídě kázeň, byl jen a jen jeho 
problém.”

Harry si pomyslel, že celý tento proslov byl nespravedlivý, od předpokladu, že by Remusovi 
bylo jedno, že někdo ze Zmijozelu zemřel, až po to, že Snape nepomohl svému nebelvírskému 
kolegovi. Ale vzhledem k tomu, že hádka na toto téma by nijak nepřesvědčila Brumbála, aby 
jim pomohl zkontaktovat se s Remusem, zůstal zticha.

A navíc, jeho otec si skutečně zakládá na respektu, že? Pravděpodobně bude lepší, říct mu, že 
je blbec, teprve až spolu budou sami.

Brumbál nezašel tak daleko, aby tak Snapea nazval, ale dal jasně najevo, že si to myslí. „Vážně, 
Severusi!” vysvětloval a zavrtěl hlavou tak teatrálně, až to připomínalo Draca. „Ať už ta dívka 
byla ze Zmijozelu nebo ne, byla jeho studentkou, a nevěřím, že by Remus Lupin měl tak tvrdé 
srdce, že by se ho její tragédie nedotkla. A když tě teď na vlastní uši slyším, jak říkáš, že jsi 
pomáhal svým studentům, aby jeho rok tady byl horší, než musel být, přestože jsi věděl, jak ho 
oslabuje jeho boj s měsícem. Styď se Severusi. Opravdu se styď!”

„Jestli byl na učení příliš slabý, tak neměl učit!” zařval Snape. Tahle záležitost pro něj byla 
zřejmě ještě pořád bolestivá. Opravdu bolestivá. Popravdě tak bolestivá, že zničila i jeho 
obvyklé strategické uvažování.

„My ale nemusíme říkat Remusovi, že Pansy zemřela,” pospíšil si Harry. Jednak proto, že to byla 
pravda a jednak proto, že chtěl dát svému otci čas, aby se uklidnil. „Jenom potřebujeme vědět, 
jak byla ta mapa udělána a co ví o tom, jak by mohla být oklamána. To je všechno. Není 
potřeba, abychom mluvili o Dracovi a o Pansy.”

„Obávám se, že to ale stejně musím odmítnout.”

„A proč řediteli?” zeptal se Snape a naklonil se dopředu způsobem, který Harrymu připadal 
prostě útočný. Harry se instinktivně odklonil, poněkud vynervovaný, i když věděl, že otcův 
vztek není zamířený proti němu.

„Mám své důvody,” odpověděl Albus Brumbál tichým hlasem.

„Pochybuješ o mé diskrétnosti? Nebo o Harryho? Možná jsi zapomněl, že jsme oba experti na 
nitrobranu a oba jsme dokázali čelit samotnému Voldemortovi?”

„Nechovej se jako pitomec, Severusi,” pokáral ho ředitel. „To nezávisí ani na víře, ani na důvěře. 
Ale prostě to tak musí být.”

„Musí?” zeptal se Snape kysele. „Musí to tak být. Poznávám tu větu... Používáš ji pokaždé, když 
víš, že to co děláš je neobhajitelné. Řekl jsi mi, že to tak musí být, když jsi odmítl potrestat toho 
zablešence Blacka za to, že mě téměř nechal sežrat tím proklatým vlkodlakem!”

„Sirius Black byl přísně potrestán a ty to dobře víš...” 

„Tři měsíce po škole,” posmíval se Snape. „A teď to zase tak musí být a další Zmijozel bude 
obětován jen proto, aby Remus Lupin zůstal v suchu a v teple? Jestli myslíš, že to tak nechám, 
tak se šeredně mýlíš!”

„Další Zmijozel...” zamrkal Harry. „Koho myslíš?”

„Řekl jsem ti, že jsem byl rozhněvaný mladý muž.” Snape se rychle podíval jeho směrem. „A co 

6 Kapitola 71. PŘÍPRAVY



myslíš, že ho ze mě udělalo? Když ne jeho rozhodnutí neznepříjemňovat Lupinovi život, zatím 
co bylo přehlédnuto, že jsem já byl téměř zabit.”

„Severusi, nemůžeš obviňovat těch pár Nebelvírů ze svých strašných chyb...” 

„Pošetilče,” přerušil ho chladně Mistr lektvarů. „Já obviňuji tebe.”

Harrymu došlo, že se hovor rychle stáčí jinam, než by měl být. „Podívejte,” přerušil je a upřel na 
Brumbála prosebný pohled. „My opravdu potřebujeme mluvit s Remusem. Mohl by v tom být 
ten rozdíl, jestli Draco bude uvězněn v Azkabanu nebo osvobozen! A Severus má pravdu. Chci 
říct, ani jste se nezeptal, proč si myslíme, že by v tom ten rozdíl mohl být. Všechno, co jste řekl 
je ne, ne, ne.”

„Mám k tomu své důvody, můj chlapče...” 

„Viděli jsme tu vraždu v momentě, kdy se stala, právě tady na Pobertově plánku,” řekl Harry 
zdvořile a ignoroval vztek, který v něm narůstal. Jeho otec má pravdu v tom, že je potřeba 
řediteli říci všechno, a tak se toho Harry chopil. „Viděli jsme v Sovinci dva lidi. Jenom dva... 
Viděli jsme Draca, jak vystrčil Pansy z okna, jenže my víme, že se to nestalo. Musel tam být 
někdo další, někdo, kdo tu mapu pokazil. A Remus by nám mohl říct, jak toho někoho najít. 
Nebo alespoň doufáme, že by mohl. Nemáme se koho jiného zeptat, pane profesore! Tak nás 
prosím nechte promluvit si s ním!”

Brumbál vypadal tak smutně, jak ho snad Harry předtím nikdy neviděl. „Já... rozumím vaší 
prosbě, Harry, a poslouchal jsem vás. Ale mám více důvodů, než si pravděpodobně dokážete 
představit. A musím s lítostí vaši žádost odmítnout.”

Harry údivem otevřel pusu. Byl si jistý, absolutně jistý, že ředitel nakonec bude souhlasit.

„Potom tedy já musím s lítostí říci,” odpověděl klidně Snape a vstal, jakoby chtěl svým slovům 
dodat váhu, „že s okamžitou platností rezignuji na svou funkci.”

Ředitel také vstal a z očí mu sršely blesky. „O ano, Zmijozel do morku kostí,” zuřil. „Ty víš, jak 
moc tě potřebuji...” 

„To, co vím, je, že mě nepotřebuješ už tolik co dřív,” odpověděl Snape bez emocí.

„Možná, že už nejsi špion, ale pro Řád jsi stále nenahraditelný...” 

Vypadalo to, že ho Snape vůbec neslyšel. „Samozřejmě, že je těžké sehnat Mistra lektvarů, 
protože jen málokdo z nás je ochoten přiblížit se ke škole blíž než na tisíc metrů, ale Bradavice 
mají takovou pověst, že nepochybně někoho přitáhnou. Jsem si jist. Accio pergamen,” 
poznamenal a mávl rukou, ve které hůlka nebyla. Pak vytáhl z hábitu pero, přistoupil ke stolu, 
předklonil se a začal psát.

„Severusi, začínáš být směšný!”

Snape přestal psát a zdvihl pero nad pergamen. „Ty tomu nerozumíš,” poznamenal. „Nedělám 
to ze vzteku a rozhodně ne proto, abych tě vydíral. Smím ti předložit fakta, která ti zřejmě 
unikla?” vzpřímil se znovu a otočil se tváří k řediteli. „Nedovolím, aby byl Draco nespravedlivě 
uvězněn v Azkabanu. Lupin je největší naděje, kterou máme. Pokud nám nesjednáš tu schůzku 
tak, abychom mohli využít všechny výhody, které nám může nabídnout, nemám jinou možnost, 
jak ochránit svého syna. Opustíme zemi a použiji každý trik, který jsem se jako špion naučil, 
abychom se skryli tak, aby nás už nikdy nikdo z ministerstva nenašel.”

„Severusi. Řekl jsem ti přece, že použiji všechen svůj vliv, abych zajistil, že spravedlnost 
zvítězí...” 

„Albusi,” přerušil ho tiše Snape a v jeho hlase už nebyl ani vztek, ani zloba, jen rozhodnost. 
„Vím, co jsi mi řekl. Ale nemám zrovna důvod věřit tvým závěrům, když nám nejsi ochoten 
prokázat ani tak malou laskavost, jako je sjednat nám schůzku s Lupinem.”

Pomoz nám nebo sklapni, pomyslel si Harry

„Tady,” řekl Snape a podepsal svou rezignaci.
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Albus vztekle zaťal pěsti, když mu ji Mistr lektvarů podával. „Nepřijímám ji. Máš s Bradavicemi 
smlouvu.”

„Pak mě tedy můžeš zažalovat za porušení smlouvy,” pokrčil Snape rameny.

Albus se zlostně podíval a pergamen s rezignací vzplál plamenem. Snape ji upustil dřív, než se 
mohl popálit a pak v klidu zašlápl oharky botou. „Harry, dal bych přednost tomu, kdybys šel se 
mnou a s Dracem. Ale nechám to rozhodnutí na tobě. Útěk pravděpodobně znamená, že 
nebudeš mít nikdy šanci řádně dokončit vzdělání...” 

Harry vstal a došel k otci. Nevěděl, jestli Snape blafuje, ale nepotřeboval to vědět. Bude stát za 
otcem a za Dracem, bez ohledu na cokoliv.

„Jsem si jistý, že mě můžeš naučit vše, co potřebuji,” řekl Harry a podíval se Snapeovi do 
temných očí. „Vlastně, jsem si jistý, že ty mě naučíš vše, co potřebuji a také mě k tomu dokážeš 
přinutit.”

„Pro Merlionovo slitování, Harry,” vmísil se Brumbál. „Co to proroctví?”

Pro jednou ho zmínka o proroctví nenaplnila zoufalstvím nebo starostmi... jen rozhodnutím. „To 
proroctví mě už jednou připravilo o rodinu, podruhé to už nedovolím.”

Snape krátce stiskl jeho ruku a pak pokračoval. „Albusi, pokud to je proroctví, pak se vyplní. 
Nevěřím, že by bylo potřeba kvůli tomu obětovat Draca.”

„Nepokouším se pana Malfoye obětovat. Dělám v této složité situaci to nejlepší, co umím!”

„Stejně jako já, řediteli.”

Harry si odkašlal. „Pane, všiml jste si, že mluvíte o Dracovi vždycky jako o panu Malfoyovi? Já 
jsem pro vás Harry a on Severus, a Ronovi a Hermioně také říkáte křestním jménem, ale Draco 
je vždy pan Malfoy. Je to jako... jako by pro vás znamenal méně než my.”

„Ale Harry...” smutně zamumlal Brumbál. „Je toho v sázce příliš. Více než si dokážeš představit. 
Ale dobře, pokud naléháš... přichystám věci tak, aby sis mohl promluvit s profesorem Lupinem 
zítra, nejlépe v pondělí...” 

„Dnes večer,” přerušil ho Snape. „Teď, teď hned.”

„Teď to ale vážně nejde.”

„Musí,” naléhal Harry, „zítra si přijdou bystrozorové promluvit s Dracem. Když odmítneme, a 
možná i když ne, mohli by ho obvinit. Nesmíme ztrácet čas. Musíme vědět, co se s tou mapou 
mohlo stát.”

„A navíc,” dodal Snape, „v momentě, kdy bude obviněn, bude daleko těžší najít cestu ven ze 
země. Nechci se zdržovat, Albusi. Buď si teď hned promluvím s Remusem Lupinem, nebo 
seberu své syny a odjedeme. A ta volba je jen na tobě.”

Brumbál se na oba díval vztekle. „A ty se divíš, proč jsem měl k té adopci výhrady, Severusi. Vy 
dva jste ještě neporazitelnější tým, než jsem si ve svých nejhorších představách dokázal 
představit.”

„Pokud nám to dovolíš, budeme neporazitelný tým ve tvých službách,” odsekl Snape.

„No dobře,” zamumlal Albus, došel ke krbu a za hlasitého praskání kloubů si klekl. Harry se 
nenechal nachytat. Věděl, že ředitel, pokud se mu to hodí, dokáže být pružný jako proutek.

Albus se ještě jednou otočil, aby se na ně podíval. „Budete s ním tedy moci mluvit teď, tak jak 
si přejete. Ale můžete se zlobit leda tak sami na sebe, pokud se vám nebude líbit to, co 
uvidíte.”

„Je Remus zraněný? To máte na mysli?” naléhal Harry, zatímco Snape popadl letax z krbové 
římsy a podával ho řediteli. „Zaútočili na něj ostatní vlkodlaci? Nebo něco takového?”

„Vlci,” řekl Albus posměšně. „On je mezi vlky. Beránek ve vlčím rouše.” hodil do krbu trochu 
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letaxu a zakřičel. „Nombre Cinq, Rue Bois de Marseilles, Nîmes, France!“

Zatímco ředitel strčil hlavu a tělo do ohně, Harry se otočil ke svému otci. „Francie? Já myslel, že 
je v Německu.”

„Francie,” zopakoval pomalu Snape a temný podtón zabarvil to slovo do černa.

Ředitel se obrátil zpátky do pokoje, roztřeseně vstal a řekl. „Připravte se na šok. A Harry, mohl 
bys mi na chvíli dát tvou hůlku?”

Harry se podíval na otce, který odpověděl. „Já ji podržím.”

Harry pokrčil rameny a podal ji Snapeovi.

Ředitel podrážděně zaťal zuby. „A kdo podrží tvou, Severusi?”

Snapeovi oči temně žhnuly. „Věřím, že se dokážu ovládat.”

„Proč si myslíte, že bych se já mohl přestat kontrolovat?” pak se otočil k Severusovi, „tati?”

V tom momentě oheň znovu vzplanul a do obývacího pokoje čísla dvanáct na Grimmauldově 
náměstí vstoupila vysoká štíhlá osoba. Ale nebyl to Remus Lupin, kdo se objevil v plamenech.

Byl to Lucius Malfoy, světlé vlasy splývající na ramena, šedé oči se bez zájmu dívaly na tři 
kouzelníky shromážděné, aby ho přivítali. Když ty oči ulpěly na Harrym, přivřely se, vydal 
znechucený zvuk a celý jeho obličej se stáhl zlobou.

Musel zabít Remuse, pomyslel si Harry a začal panikařit. Úplně zapomněl, že ho sem přivedl 
ředitel, že ředitel žádal jeho hůlku, dokonce zapomněl i na kouzlo Fidelius, které zaručovalo, že 
Lucius nikdy, nikdy nepřekročí práh tohoto domu.

Harry zapomněl všechno. Jediné, na čem teď záleželo, bylo to, že Lucius, zasraný Malfoy, stojí 
právě teď v jeho domě jen půl metru od něj.

Harry nemohl ovládnout to, co se stalo potom. Naplnila ho zloba, čistá temná zloba, taková, 
kterou ve svém životě zatím cítil jen jednou. Tenkrát, když v Devonu spálil plášť a masku. Ruce 
mu samy vylétly vzhůru, natáhl prsty, vztek se začal hromadit v jeho břiše, palčivá bolest, která 
musela být uvolněna... 

„Ne!” okřikl ho Snape, popadl jeho ruce a stlačil mu je dolů, kde je držel v pevném bezpečném 
sevření tak, aby se Harry nemohl třást. Přitáhl si chlapce k sobě, skryl jeho tvář do svého 
pláště, stejně jako mu tenkrát v Devonu zakryl oči, aby ho uklidnil, naklonil se k němu a 
vysvětloval mu. „Vzpomínáš? Mluvil o šoku. Je to Lupin! Ten hlupák je pod vlivem Mnoholičného 
lektvaru!”

„To není Remus!” křičel Harry do pláště, který ho dusil a pokoušel se vytrhnout. Snape ho držel 
pevně. „Remus by se na mě nikdy nedíval, jako by mě nenáviděl...” 

„Harry, někdo poranil tvé oko!“ Poukázal Remus, ačkoli mluvil s Luciusovým charakteristickým 
snobským přízvukem na každém slově. „Jestli vypadám rozezleně, je to proto, že se mi nelíbí, 
co vidím. Copak se o tebe Severus nestará dobře?”

„Ty buď rád, že se nepostarám o tebe,” temně zavrčel Snape, zatímco se díval dolů na svého 
syna. „Harry, jsi v pořádku?”

„Jo,” zachraptěl Harry, ale zůstal přitisknutý k otci. Cítil, jak se začíná třást, ten zvláštní způsob 
třesu, který začínal ve špičkách nohou a šířil se postupně všemi svaly jeho těla. „O bože, myslel 
jsem, že se pozvracím.” A pak, když to vypadalo, že Snape hledá něco ve svém plášti, dodal. 
„Ne, nepotřebuji lektvar, už je to pryč.”

Snape ho přitáhl ještě blíž a hladil ho po zádech, zatímco se vztekal. „Albusi, ty mi říkej, že 
bych se měl stydět! Naposledy, když Harry viděl tuhle tvář, tak mu ten člověk probodl oči.”

„Není potřeba mi to připomínat,” vzdychl Harry a lapal po dechu.

Snape posunul ruku nahoru a začal hladit Harryho krk, jako by se chtěl za tu zmínku omluvit. 
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Ale jeho tón byl stále stejně drsný, když promluvil znovu k řediteli. „Myslím, že jsi mohl mít tolik 
slušnosti, abys nás alespoň jedním slovem varoval. Jedním slovem, nejen připravte se na šok!”

„Na to nebyl čas,” vysvětloval ředitel. „Doufal jsem, že nenajdu Remuse v této roli, ale osud 
tomu zjevně chtěl jinak...” 

„Byl na to čas,” odsekl Snape a jeho hlas se začal zvyšovat. „Stačily by ti dvě sekundy na to, 
abys řekl: a mimochodem, Remus je ten idiot, co obchází Pyreneje a varuje nečistokrevné, aby 
uprchli dřív, než na ně zaútočí Voldemort. A zatímco spolu mluvíme, stále je pod vlivem 
Mnoholičného lektvaru!”

„To by zabralo daleko více než dvě sekundy, Severusi,” bránil se ředitel. „Potřebovali jsme zavřít 
letaxové kontakty tak rychle, pro případ že by ohniště byla hlídaná. Byl bych ti to řekl dopředu, 
kdybych si byl jistý, že Remus bude v této podobě.”

Snape nevypadal, že by ho ta odpověď uspokojila a zavrčel. „Ztratil jsi i ten zbytek svého 
mozku, Lupine?”

„A ty jsi samozřejmě nepříjemný jako vždycky,” řekl Remus hlasem Luciuse Malfoye. „Harry, co 
se stalo s tvým okem?”

Harry se na něj opatrně podíval a uviděl v Luciusových stříbrných očích něco, co ho nikdy 
nenapadlo, že by tam mohlo být. Soucit, péči, zájem. Ten pohled ho tak vyděsil, že znovu skryl 
tvář do otcova pláště a zhluboka vdechoval vůni hřebíčku a skořice, která ho uklidňovala.

„Harry?” zeptal se Remus znovu.

„Pro Merlinovu lásku, dej mu chvíli,” vyštěkl Snape. „Ještě nepřekonal ten šok.”

„Ne, jsem v pořádku,” rozhodl se Harry a snažil se vymanit z otcova objetí. Byl trochu 
překvapen, že Snapeovi chvíli trvalo, než ho pustil.

Harry se obrnil a prohlížel si Luciuse Malfoye od shora dolů. Z části si byl jist, že je to Remus. 
Věřil tomu Snape, stejně jako Brumbál a na celém světě by se nenašel žádný důvod, proč by se 
Lucius Malfoy díval na Harryho s láskou. Ale z druhé strany, vypadalo to, že jeho emoce nejsou 
schopny dohonit jeho rozum. „Jaká je inkantace k ukončení Pobertova plánku?” zeptal se.

Lucius Malfoy se nefalšovaně smál. „Myslím, že už jsme tento rozhovor jednou absolvovali. 
Tehdy sis myslel, že já jsem ON,” Remus mávl rukou směrem ke Snapeovi. „A teď mi nevěříš, že 
jsem to já? Je to neplecha ukončena, Harry. A odpověď na tu druhou otázku, kterou jsi mi 
tenkrát položil, je Chroptící chýše.”

„Dobře, jsi to ty,” prohlásil Harry, a nemohl si pomoci, a přesto se otřásl. „O Bože, bez urážky, 
ale vypadáš skutečně příšerně.”

„Je mi líto, že jsem tě tak vyděsil.” Teď to byl Remus, kdo se na Albuse podíval zle. „Severus má 
pravdu. Hned, jak jsi viděl, že jsem pod vlivem lektvaru, měl ses vrátit a vysvětlit to, a teprve 
pak mě požádat, abych prošel krbem. Jak jsi mohl Harryho nechat, aby si myslel, že do jeho 
hlídaného domu vešel Lucius Malfoy, potom co se tu stalo v listopadu?”

„Dva kontakty by zdvojnásobily tvé ohrožení,” jemně namítal Albus.

„Přestože to tak může být, řediteli,” vztekal se Snape, „jsem si skoro jistý, že jsi to udělal kvůli 
Harryho vzdoru, který tady předvedl.”

„Harry, ty jsi odporoval řediteli?” ptal se Remus, udělal pár kroků dopředu a ustaraně si chlapce 
prohlížel.

„Ne,” odpověděl zmatený Harry. „Já nevím, o čem mluví.” Pak mu to došlo. „Jen jsme tak 
mluvili a Severus vyhrožoval, že dá výpověď, a já jsem řekl, že raději půjdu s ním, než abych 
zůstal v Bradavicích...” 

„Pitomé děcko,” vmísil se tiše Snape. Znovu se zadíval na Remuse, vzdychl a pak se podíval 
zpátky dolů na Harryho a jeho pohled změkl, přestože lamentoval. „Ty vůbec nejsi diskrétní.”
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Remus si odkašlal. Nahlas. „Bude někdo tak laskavý a vysvětlí mi, proč má Harry tak příšerně 
fialové to oko?”

Byl to Snape, kdo odpověděl a mávl přitom rukou. „To je v pořádku. Viděl jsi ho od Samhainu 
jenom jednou, takže sis toho nemohl všimnout. Modřiny se objevují a zase mizí, je to 
pochopitelné. Někdy je to na obou očích najednou.” Mistr lektvarů se posměšně usmál. „Máš 
pocit, že uzdravování jeho zraku nepostupuje dobře? Ta zranění se pokoušejí setřást magii, 
kterou jsem do té tkáně vložil. Nicméně, situace se pomalu stabilizuje.”

„Jo,” odsouhlasil Harry. Nerad lhal Remusovi, ale zrovna tak se mu nelíbila myšlenka na to, aby 
připustil, že ho uhodil Draco. Věděl, jak špatně to vzal ředitel a nebo dokonce Ron s Hermionou! 
„Teď je to skoro měsíc, co jsem měl naposledy takovou modřinu. Je štěstí, že je můj otec Mistr 
lektvarů. Nikomu jinému by se to nepodařilo uzdravit ani z poloviny tak dobře.”

„To jsem si jistý,” komentoval to Remus a pak poněkud klidnějším tónem. „Zníš šťastně, Harry.”

Harry se roztřeseně usmál. Přál by si, aby se mohl usmát nadšeněji, ale usmát se na Luciuse 
bylo pro něj těžké, i když věděl, že uvnitř je skrytý Remus. „To víš, že jsem. Jsem opravdu 
šťastný, Remusi. Severus je pro mě hodný. Teda, na mě. Nemohl jsem si přát lepšího otce.”

Remus se místo odpovědi jen usmál.

„Dobře, zdá se, že jsem prošel tvou zkouškou na rodiče,” pronesl Snape jízlivě, „takže bys mohl 
být tak hodný a odpovědět mi na mé otázky?”

„Otázky?”

„Ztratil jsi i ten zbytek svého mozku?” křičel Mistr lektvarů.

„Aha, otázky.” Remus došel ke křeslu, stojícímu naproti gauči a posadil se. „Předpokládám, že 
mám právo zeptat se, jak víš o mých aktivitách v Pyrenejích?”

„Měl jsem věštecký sen,” řekl Harry a mnul si spánky. Hlava ho rozbolela, jen když si na to 
vzpomněl, ale trochu se to zlepšilo, když mu Snape pokynul, aby si sednul na gauč a pak se 
posadil vedle něj. „Viděl jsem tě v části, ve které se mi zjevuje minulost. Ačkoli jsem nevěděl, že 
je to minulost, a nevěděl jsem, že jsi to ty. Probudil jsem se a řekl to Severusovi, který mi ho 
pomohl uložit do myslánky, takže jsme si vše mohli opravdu zblízka prohlédnout. Rozhodli jsme 
se, že to nebyl věštecký sen. Byli jsme si jisti, že není možné, aby Lucius Malfoy dělal to, co 
jsme ho viděli dělat!”

Harry měl pocit, že se Remus pokouší zatvářit zmateně, ale na Luciusově obličeji ten výraz 
vypadal poněkud opovržlivě. „Severusi, jsi Mistr lektvarů. Nechápu, proč tě nenapadl 
Mnoholičný lektvar.”

„Ale nás to napadlo,” řekl Snape a znělo to, jako by skřípal zuby. A pravděpodobně skřípal. Jen 
Merlin ví, co ho stálo pochválit Remuse za cokoliv. „Ale převtělení bylo tak dokonalé, že jsme 
toto vysvětlení nakonec zavrhli!”

Remus se pousmál. „Je to tvoje upravená formule. Umí to víc, než jen že to prodlužuje intervaly 
mezi pitím.”

„Ty blbe, dělal jsem ho sám, takže vím, co to umí a co ne!” odsekl Snape. „Na podvědomé bázi 
to ovlivňuje projevy jemné motoriky!”

Harry si náhle na něco vzpomněl: nemocnice ve Frimley Parku, Snape v Remusově podobě po 
jeho boku. Snape, který do registru psal Remus Lupin a jehož písmo vypadalo úplně stejně jako 
Remusův rukopis, který Harry vídal na dopisech, které mu Remus posílal... 

„Neovlivňuje to ale mimiku!” pokračoval Snape.

„Hodně to pomáhá,” odporoval Remus. „A zbytek udělali mé zkušenosti z divadla.”

„Divadla?” zeptal se Harry.

„V Londýně, na West Endu,” přikývl vlkodlak. „Malé produkce. Popravdě, ty nejmenší a nikdy 
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jsem nebyl více než náhradník. Ale stačilo to, abych se naučil potřebnou techniku.”

„Jen technika by ti nestačila. Herec potřebuje svůj předmět studovat,” vrčel Snape. „Kdy jsi měl 
příležitost studovat Luciuse, zatraceného Malfoye, tak dlouho?”

Remus se na Snapea jen díval a čekal, až se mu rozbřeskne.

Snape se náhle opřel dozadu a začal si třít vlastní spánky. „Dobrý Merline. Ten rok, co jsi tu učil, 
jsi byl na každé schůzce rady školy a na všech akcích, které pořádalo ministerstvo...” 
Nesoustředěně se podíval na Albuse. „Neříkej mi...” 

„Proto jsem ho najal,” připustil Brumbál a konečně se posadil. „Nechápej mě špatně Severusi. 
Remus je skvělý učitel a více než schopný ve svém oboru, ale ten hlavní důvod, proč jsem ho 
pozval do Bradavic, byl, aby získal příležitost studovat Luciuse Malfoye.”

„Mmm, pochop, nebyl jsem ten, koho by zvali na večírky lepší společnosti. Ani předtím, než jsi 
svým studentům řekl o mém stavu, jsem neměl takový sociální status, který by mi umožnil 
přístup do Malfoyova okruhu. Stát se profesorem na škole jeho syna vypadalo jako možnost, jak 
bych s ním mohl získat kontakt.”

Snape se zakabonil a pokračoval, „takže proto sis nepřetržitě stěžoval na Dracovo chování ve 
třídě, proč jsi nebyl chytřejší, když jsi chtěl, abych zařídil schůzku mezi rodičem a učitelem?!”

„Draco Malfoy byl neodpustitelně drzý. Chtěl jsem tu schůzku a také jsem chtěl studovat 
Luciuse a ty jsi neudělal nic, než že jsi obě ty příležitosti zničil!”

„Počkejte, počkejte!” zvolal Harry, aby získal jejich pozornost. „Jsem zmatený. Když ses chtěl 
setkat s Luciusem Malfoyem, tak proč jsi ho o to nepožádal sám?”

„Je obvyklé a zdvořilé zařídit to přes ředitele koleje, do které je ten student zařazen,” 
vysvětloval Remus.

„Ale ty jsi šel za Weasleyovými přímo,” mrmlal Harry a díval se na otce. „Když jsi se zlobil na 
Rona.”

„Jako zdvořilost k tobě,” vysvětloval Snape. „Předpokládal jsem, že by sis nepřál, aby tvůj přítel 
měl ještě nepříjemnosti s profesorkou McGonagallovou?”

Harry to uznal. „Dobře, ale teď k tomu studování Luciuse. Chci říct... jak jsi mohl vědět, že se 
Voldemort vrátí, a nebo že Lucius bude smrtijed, ve kterého se budeš chtít převtělit?”

Remus se usmál. „Ale Harry. Ředitelovy intriky jsou daleko rozsáhlejší. Proč myslíš, že jsem 
začal studovat herectví? Znáš mě. Myslíš, že jsem posedlý touhou vidět své jméno na 
titulcích?”

Harrymu chvíli trvalo, než si to celé promyslel. Zíral na ředitele. „Vy jste věděl... vy jste věděl, 
ještě předtím než James a Lily zemřeli, že jednoho dne budete potřebovat, aby se Remus 
infiltroval mezi Voldemortovy stoupence?”

„Ano,” přitakal ředitel. „Ten plán vznikl ještě, než ses narodil. Pochop, když se snažil před 
ostatními studenty ukrýt svou vlkodlačí přirozenost, předvedl tím Remus Lupin velký herecký 
talent. Naléhal jsem na něj, aby ten talent zdokonaloval, aby pak, v pravý čas, z toho mohla mít 
strana světla prospěch.” Brumbál přikývl. „Jeho jméno mohlo být na plakátech, Harry. On byl 
náhradníkem proto, že vyhověl mému požadavku, aby zůstal relativně neznámý, aby zůstával v 
divadle jen proto, aby své umění zdokonalil.” Ředitel se otočil k Remusovi. „Jsou tu mnozí další, 
které jsem vedl v této válce poněkud hrdinštější cestou. Harryho rodiče, Severuse, když ke mně 
přišel, Tonksovou, kterou jsem požádal, aby se připojila k bystrozorům a mnoho dalších. Ale tvé 
roky tiché práce se nepočítají o nic méně. Doufám, že to chápeš, můj drahý chlapče.”

Remus přikývl a to gesto vypadalo na Luciusovi opravdu královsky.

„Ale proč jste si myslel, že nejlepší čas nastal, když jsem byl ve třeťáku?” naléhal Harry. „Teprve 
po turnaji jsme věděli, že Voldemort se vrátil... aha, už to chápu, komnata,” otřásl se Harry.

„Přesně tak. Lucius Malfoy šílel, aby dopomohl Voldemortovi vrátit se do života a z toho, co 
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jsem věděl, jsem tušil, že jeho další pokus by mohl být úspěšný. Když pak během léta ostatní 
členové rady školy byli dost hloupí na to, aby ho, se vší ctí, nechali vrátit se do rady, rozhodl 
jsem se, že musím najít způsob, jak by se mi ho mohlo podařit zdiskreditovat mezi Smrtijedy. 
Najal jsem Remuse a dal jsem mu příkaz, aby se s Luciusem stýkal tak často, jak jen to bude 
možné.”

„Měl jsem v úmyslu stát se velkým přítelem Draca Malfoye,” přiznal Remus, zatímco rozplétal 
celou tu historii. „Doufal jsem, že budu pozván na večeři na Malfoyovo panství, abych si toho 
muže mohl prohlédnout v jeho vlastním prostředí. Ale ten plán se stal neproveditelným. A víš 
proč, Severusi? Chceš hádat? Nemohlo by to být proto, že jsi toho chlapce proti mně poštval 
ještě předtím, než jsme měli první společnou hodinu?”

„Já...” Snape náhle zavřel pusu.

„No dobře,” Remus, laskavý jako vždycky, ho dál netrápil. „Také je pravda, že jsem poznal ve 
vlaku Harryho a poté by pro mě bylo těžké strpět to, jak ten mladý Zmijozel týrá Jamesova 
syna. To, že jsem mohl pozorovat Draca zblízka, mi pomohlo naučit se o Malfoyových zvycích 
dost. Ten kluk je skutečně celý otec.”

„Ne, to není,” tiše nesouhlasil Harry.

Remus stiskl rty, ale nic k tomu neřekl. Místo toho začal vysvětlovat: „Jedinou chybou, na celém 
tomhle ředitelově dlouho plánovaném záměru, byly vlastní limity Mnoholičného lektvaru. Dokud 
mi nebyl schopen pomoci překonat tu propast mezi Luciusem a mnou, byla jen malá naděje, že 
se nám ten plán podaří uskutečnit. Věděli jsme, že mé převtělení musí být dokonalé... Ale pak 
jsi tu formulaci upravil, Severusi...” 

Snape vypadal vztekle, takže Harrymu došlo, že to nebyla náhoda. Brumbál požádal o lepší 
verzi lektvaru a Snape pracoval na tom, aby ji vytvořil.

„To ale přináší další otázku,” vybuchl Mistr lektvarů. „Je to poněkud pitomý plán, jak 
zdiskreditovat Luciuse Malfoye tím, že pomáhá Voldemortovým obětem v době, o které může 
Lucius Malfoy prokazatelně prohlásit, že byl na schůzi rady školy. Voldemort o Mnoholičném 
lektvaru určitě také už slyšel!”

„A také už slyšel o přenášení,” odpověděl Remus mírně. „Lucius se může dostat do Francie a 
zpátky v okamžiku kratším než mrknutí oka, a všechna má zjevení, byla pečlivě naplánovaná. A 
pak... kdyby začal být v podezření Mnoholičný lektvar, je pravděpodobné, že Smrtijedi by začali 
přemýšlet, jestli skutečný Lucius nebyl ve Francii, zatímco jeho trénovaný dvojník seděl na 
schůzce v Bradavicích. Nicméně, Severusi. Nebylo v plánu přesvědčit smrtijedy o Luciusově 
loajalitě, jako spíš zasít mezi ně nesoulad a disharmonii. Pomluvy o blonďatém aristokratovi, 
který všechny varuje... Smrtijedi, kteří naleznou domy, které chtěli zničit, opuštěné. To ty jsi 
řekl Albusovi o jejich rivalitě. My jsme doufali, že se nám tím podaří zanechat dojem, že Lucius 
má nějaké vlastní plány, nějaké, které nejsou v souladu s plány jeho Mistra a Pána.”

Harry se poněkud vzpřímil a řekl nahlas. „Teda Remusi. To zní, jako by tvoje práce byla důležitá 
a nebezpečná. A pro tu práci ses rozhodl už před lety, už během první války. Je to tak?”

„Děcko pitomé,” mrmlal Snape.

„Ty jsi říkal, že nedělá nic, čím by pomohl, ale on dělal, učil se hrát a tak,” řekl Harry. „A 
nemyslím, že by z toho byl bůhvíjak nadšený. A dělal to pro Řád. Věděl jenom, že se to učí 
proto, aby mohl představovat nějakého Smrtijeda nebo tak něco, takže věděl, jak nebezpečné 
to bude a stejně v tom pokračoval. To bylo statečné.”

„Tiše Harry. Nepotřebuji po všech těch letech Severusovo uznání,” řekl Remus s úsměvem, 
který na Malfoyově tváři vypadal naprosto divně.

„To je dobře,” zavrčel Snape. „Nevydal bych žádné potvrzení o důležitosti pro tuhle 
nebelvírskou pitomost. Podle mého názoru je to stejně celé k ničemu. A jak nebezpečné to asi 
může být. Nepředpokládám, že bys v přítomnosti Temného pána pátral v jeho tajemstvích nebo 
ano?”

Pramen Luciusových vlasů zavlál, když Remus zavrtěl hlavou. „Ne Severusi, samozřejmě že ne. 
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Zůstáváš tím nejstatečnějším mužem, jakého znám.”

„Ale předpokládám, že bys to udělal, kdyby bylo třeba,” naléhal Harry. „Kdyby byla cesta. Chci 
říct, kdyby Lucius zmizel a my věděli, že se nemůže objevit, tak bys zaujal jeho místo, a byl 
zvědem Řádu, tak jako jím byl Severus...“

„Mohl by ho požádat, aby zabíjel lidi,” drsně poukázal Snape. „Nepředpokládám, že by na to 
Lupin měl žaludek.”

„Vhledem k tomu, že nám Lucius Malfoy stěží poskytne tuto příležitost,” vmísil se ředitel. 
„Navrhuji, abychom neprobírali možnosti této situace.”

„To je dobrý nápad,” poznamenal Harry a zhluboka se nadechl, aby se připravil na to, co mělo 
následovat. Musí to říct. A jeho otec z toho určitě nebude nadšený. Ale on to stejně musí říct. 
„Um... Severusi, tedy tati, myslím, že dlužíš Remusovi omluvu za to, že sis o něm myslel, že je 
slabý a neužitečný. To on není. Myslím, že to teď musíš přiznat, tedy připustit.”

Remus zavrtěl hlavou. „Harry, nechci stát mezi vámi, tak z toho nedělej žádnou vědu.”

„On mě vždy donutí omluvit se, když já jsem nesnesitelně hrubý,” protestoval Harry.

„On je rodič,” odpověděl Remus a stále přitom vrtěl hlavou. „Není tvá úloha vychovávat ho, 
Harry.”

„Ano,” souhlasil Brumbál, i když jeho tón byl jednoznačně daleko zmijozelštější, než byl ten 
Remusův. A to bylo divné, zvážíme-li, že mluvil Luciusovým hlasem. „Harry. Severus je dospělý 
muž, dospělý. A pokud není dospělý dost na to, aby přiznal své vlastní omyly, je to jeho věc. Je 
naprosto nepřijatelné, abys svého otce napomínal, jako by byl stále ještě v plenkách a nezáleží 
na tom, že z jeho chování je jasné, že uvnitř není o nic víc dospělejší než batole...“ 

„Dost!” zařval Snape. Zíral na Harryho a zcela jasně se na něj zlobil za to, že to celé začal, ale 
chlapec se na něj díval odhodlaně zpátky, jako by ho chtěl vyzvat, aby se choval v této chvíli 
dospěle.

Mistr lektvarů znechucen zkroutil rty. „Vidím, že my dva si budeme muset ještě jednou 
promluvit o respektu.”

„Já tě respektuji,” objasňoval Harry. „Jen... respektoval bych tě víc, kdybys skrz svůj vztek 
dokázal vidět tohoto člověka, jaký doopravdy je. Kolikrát jsi mi řekl, abych přestal soudit Draca 
podle jeho chyb v minulosti? A totéž platí pro tebe. Remus už není ten kluk, který se jen tak 
díval, zatímco se James choval jako idiot! Už z toho vyrostl!”

Snape vypadal, že by s velkou chutí uškrtil Harryho, pak Remuse a na závěr, jen tak pro dobrou 
náladu, ředitele. Ale vše, co udělal, bylo, že se opovržlivě podíval na vlkodlaka, zatímco 
chraplavě připustil. „Jsem... rád, že tě během tohoto praštěného úkolu nezabili, Lupine. A to je 
ta největší omluva, kterou jsi kdy slyšel.”

„Hmm, moc hezké,” řekl Harry mrzutě, ale rozhodl se být raději zticha, když Snape začal 
vypadat jako sopka před výbuchem.

„A teď, pokud už jsme se přestali zabývat Lupinovým bizarním zjevem,” a dával si přitom pozor, 
aby nemluvil na někoho konkrétního, „navrhuji, abychom probrali to, proč tady hlavně je!”

„Pobertův plánek,” řekl Harry a přikývl. „Někdo ví, jak věci zařídit tak, aby na ní nebyl vidět. A 
napadlo nás, že bys mohl vědět, jak takovou věc udělat.”

Remus se zamyslel a stáhl obočí a ten výraz vypadal na Luciusově obličeji zvláštní, velmi 
zvláštní. „Experimentovali jsme s pár kouzly, ale žádné z nich nefungovalo pořádně. Některé z 
nich skončily pořádnou popáleninou.”

„Mohla by mít o tom záznamy madam Pomfreyová?”

„Ne, léčili jsme se sami,” řekl Remus a při vzpomínce na to se usmíval. „Nějakou dobu jsme se 
pokoušeli tu mapu oklamat. Ale vždy to skončilo nějakými puchýři...” 
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Harry si nemohl pomoct a zakřenil se.

„Jedno rychlé kouzlo a většina z nich byla pryč,” ujistil ho Remus. „Nakonec jsme se rozhodli, že 
ta mapa nemůže být oklamána. Nikdy se nám to nepodařilo ani trochu.”

„Takže stejně opustíte zemi, Severusi?” řekl Albus s poněkud povýšeným výrazem. „Když vám 
Lupin nedokáže pomoci?”

„Ten hlavní bod byla tvá neochota pomoci nám,” odsekl Snape. „Lupine, přál bych si, abys 
napsal všechno o magii, kterou byla ta mapa stvořena. Všechno. Rozhovor je dobrý, ale rád 
bych měl nějaký psaný záznam. A přál bych si, abys ho udělal.”

Harry přemýšlel, jestli k tomu jeho otec má jiný důvod nežli právní? Co kdyby byl Remus zabit 
během své mise ve Francii? Aby pomohli Dracovi, mohli by potřebovat, být schopni, prokázat 
nějaké věci kolem té mapy... 

Remus přikývl a hned pokračoval. „I když ti musím říct hned na začátku, že skutečnou zásluhu 
na ní mají James a Sirius. To byl jejich nápad. Oni měli takový talent na magii, že se dokázali 
stát zvěromágy.”

„Stejně jako Pettigrew,” prskal Snape. „Co on ví o stvoření té mapy?”

Remus si odpověď pečlivě rozvážil. „Myslím, že velmi málo. Vždy se potloukal někde okolo, ale 
stěží by se účastnil na kouzlech. Bylo to, Severusi, jako učit se vařit lektvary bez předchozích 
zkušeností. Nicméně, Jamesova a Siriusova magie velmi dobře spolupracovala. Někdy jsem je 
ani nedokázal sledovat, a to jsem tomu věnoval daleko větší pozornost než Peter.”

„Ale napíšeš vše, co víš?” naléhal Snape tak moc, že Harrymu náhle došla jedna věc, jeho otec 
si je velmi dobře vědom toho, jak moc nebezpečný je Remusův úkol.

„Ano, samozřejmě,” řekl Remus a prohlížel si kouzelníky okolo. „Ale k čemu to všechno je?”

„Můj chlapče, obávám se, že tato informace je jedna z těch, nemusí-to-vědět-každý,” konejšil 
ho Albus, vstal a došel ke krbu a pokynul Remusovi, aby se k němu připojil. „A ty to docela jistě 
vědět nemusíš. Potřebuji tě zpátky ve Francii, abys pokračoval ve své práci, která je 
nebezpečná a tak trochu mi připadá, že Severus pochopil jak moc. Nemusíš mít strach o 
Bradavice. Máme to pevně v rukách.”

„Harry nemá potíže, že ne?”

„Ne, tentokrát Harry není ten, o koho jde. Teď se prostě vrať, popadni své věci a přestěhuj se do 
dalšího bezpečného domu, který je pro tebe připravený. Víš, který myslím a hned napiš ty 
poznámky k mapě. Vždyť víš, jak mi je poslat. A to je všechno, můj chlapče...” 

„Proč mám pocit, že jsem odsud vyhazován? Mohu zůstat tady, abych to napsal...” 

„Ne, ne, ne,” trval na svém Albus. „Máme ještě pár věcí, které musíme zařídit, abychom tu věc, 
která tě sem zavedla, vyřídili. A čas je tady to hlavní. Takže teď se prostě jen rozluč s Harrym a 
jdi.”

Remus s úsměvem napřáhl ruku.

Harry k němu nemohl jít. Prostě nemohl. „Já... promiň,” řekl a zavrtěl hlavou. „Já vím, kdo jsi, 
ale když vypadáš takhle... ne. Doufám, že tě ještě uvidím Remusi. Pokud by moje poslední 
vzpomínka měla být, jak máš jeho tělo... fuj.”

„Rozumím Harry,” odpověděl mírně Remus. „Severusi, starej se o něj dobře.”

Snape zvedl bradu: „To dělám, Lupine.”

„Ano, vidím, že to děláš.” Remus vzdychl, nabral si letax a vstoupil do krbu. „Na shledanou.”

A pak vykřikl svou adresu ve Francii.

Harry se otočil ke svému otci. „Ale... ten sen... jestli Remus umí francouzsky, proč tak nemluví 
během svého úkolu?”
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„Tak dobře francouzsky neumí,” řekl Snape opovržlivě. „A určitě ne starou francouzštinou, 
kterou Malfoy tak rád vystavuje na obdiv. Lupin nevypadá, že by v ní byl tak skvělý, což by 
udělalo jeho převtělení rychlý konec. Vypadá to, že jeho herecké kurzy nezahrnovaly také 
pořádný jazykový kurz!”

„Zahrnovaly,” dodal Brumbál. „Ale snažíme se, aby to vypadalo, jako že se Lucius pokouší 
zakrýt své stopy.”

„Taková past,” nadechl se Harry.

Snape ho sjel pohledem. „Z Nebelvíru? Prosím tě.”

„Tolik jedu,” komentoval to Albus mírným tónem. „Myslel bych, že tě potěší, když si uvědomíš, 
že to popírá všechny tvé stížnosti v minulosti... a už jsem ty roky přestal počítat, byla by to jen 
připomínka toho, jak jsem starý... řekl bych, že budeš mít radost, když pochopíš, že Remus 
nejenom sedí na zadku a přibývá na váze, jak si tak často říkal, ale že už dlouhou, velmi 
dlouhou, dobu něco dělá.”

Snape došel ke krbu a podíval se z vrchu na ředitele. „Možná v tom všem zmatku, když si Harry 
myslel, že přišel Lucius Malfoy, aby mu znovu vypíchl oči, ti unikl náš rozhovor o věšteckém 
snu, ty senilní starý hlupáku. Harry za mnou přišel s předpovědí události v Sovinci. A my jsme 
se rozhodli, že jeho sen nemá žádné prorocké znaky. A proč, ptám se? Protože jsi mi zapomněl 
říci, že Remus Lupin chodí po Francii namaškařený jako smrtijed!”

„Těžko mě mohlo napadnout, že potřebuješ takový detail vědět.”

„Ano, tvá výmluva, že to nemusí-vědět-každý!” křičel Snape. „Řekl bych, že jako ceněný... jak 
ty jsi řekl... zasloužilý člen Řádu, bych měl být seznámen se všemi důležitými fakty!”

„Jo.” Harry si nemyslel, že je to zábavné, opravdu ne. Ale nemohl si pomoct a zasmál se. „Teď 
aspoň víš, jak se cítím.”

„Teď retrospektivně vidím, že by bylo dobře, kdybys to věděl, Severusi,” připustil Brumbál.

„Nicméně, předtím, než se ještě víc rozzuříš, uvědom si, že jsi mi o tom věšteckém snu nikdy 
neřekl. Kdybys to udělal, porozuměl bych mu a řekl bych ti, že je naprosto přesný.”

„Ale stejně bys mi o Lupinovi neřekl!”

„Ne, pravděpodobně ne.”

Snape stiskl čelisti.

„Ty jsi právě teď lhal Lupinovi, proč má Harry tmavě fialové oko,” poukázal ředitel. „Co to bylo, 
když ne neupřímnost?”

„Sotva jsem mohl potřebovat, aby se rozzlobil na Draca,” poznamenal Snape.

Harry měl pocit, že už slyšel dost. Z dlouhé zkušenosti věděl, že tato hádka nebude mít vítěze, 
ale zdálo se mu dobré, že Snape pochopí, jak se Harry cítí. I když možná že to Snapeovi došlo 
už před časem. Je lepší, když máš více informací, než když nemáš žádné. Věc, kterou snad teď 
začal chápat i ředitel... 

Dobře, Harry si vlastně nebyl jistý, jestli to Brumbál začal chápat, ale byl si jistý, že jeho bratr 
na ně čeká. „Měli bychom jít za Dracem,” naléhal. „Měli bychom se vrátit do Devonu. Musí být 
v hrozném stavu, když přemýšlí nad tím, co říkali bystrozorové, když přemýšlí, co s ním bude.”

„Ano, měli bychom se vrátit do Devonu,” přikývl Snape souhlasně a rozpřáhl ruce, aby tak 
nabídl Harrymu, že absorbuje tu větší část při nárazu z přenášení.

Harry k němu beze slova došel, ale těsně předtím, než se přenesli pryč, napadlo ho zeptat se. 
„Myslíš, že až jednou uvidím opravdového Luciuse Malfoye, že taky tak ztuhnu? Jako teď?”

„Ty jsi neztuhl,” ujistil ho otec a přitáhl si ho blíž k sobě. „Byl bys zaútočil, kdybych tě nezastavil 
a kdybys měl hůlku...” 
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„Jo,” zaúpěl Harry, když mu došlo, jak snadno mohl zabít Remuse. Jeho otec má pravdu. Měl by 
pracovat na svém sebeovládání. Neunesl by odpovědnost za smrt dalšího milovaného člověka. 
„Díky,” vydechl a přitiskl tvář k měkkému a voňavému otcovu hábitu. „Prostě... díky.”

Albus Brumbál si jemně odkašlal. „Můžeme? Harry má pravdu. Pan Malfoy... tedy Draco, bude 
netrpělivý, aby se dozvěděl, co se stalo během jeho nepřítomnosti.”

Harry se trochu odtáhl, aby se mohl podívat nahoru na svého otce. „Předpokládám, že mu 
neřekneme, co dělá Remus a nebudeme mu vysvětlovat ten sen?”

Mistr lektvarů přikývl.

„Nemusí-vědět-všechno, Severusi?” popíchl ho trochu ředitel. „A divíš se, že jsem podobná 
rozhodnutí udělal i já. Chápeš, jak důležité by to Lupinovo poslání mohlo být? Chápeš...” 

„Ano, řediteli, chápu,” souhlasil drsným tónem Snape. „Ale co jsi nepochopil ty, je, že pokud 
jsem teď zodpovědný za celý Harryho život, potřebuji znát každý detail, který se dozvíš. 
Očekávám, že mě budeš informovat o Lupinově postupu. Je to jasné Albusi?”

„A já očekávám to samé!” pronesl Harry, ale zjistil, že jediné, co si vysloužil, byl Snapeův 
spalující pohled.

„Nejsi ani dospělý, ani člen Řádu a ještě nejsi ani úplně vycvičený kouzelník.” Pak ztišil hlas. „A 
navíc, řekl jsi mi, že chceš vědět, jaké to je být dítětem. Právě jsi řekl Lupinovi, že jsem dobrý 
otec. Začneš teď odmítat, moji snahu být jím?”

Harry se nad tím zamyslel a vzdychl. „Dobře. Chápu, co tím myslíš. Jen se ujisti, že jsi také 
dobrým otcem i pro Draca, protože... podívej, já možná nevím, co potřebuje, ale jsem si jistý, že 
milion vět, nebo tisíc bodů ze Zmijozelu, ho leda ještě tak víc naštve.”

„Tisíc bodů ze Zmijozelu,” pochechtával se Mistr lektvarů. „To mě nenapadlo ani ve snu.”

„Tím jsem si jistý,” připustil Harry. „Pojďme. Pravděpodobně už tam leze po zdech.”

„Pravděpodobně ne.”

„Proč? Protože je Draco taková vyrovnaná osobnost?”

„Ne, protože jsem mu dal Uklidňující doušek,” řekl Snape. „A drž se pevně, nebo ho budeš také 
potřebovat.”

Harry zavřel oči, pevně tátu objal a celý svět se kolem rozplynul.

Kapitola 72. DRACO V DEVONU 

Přemístili se na pole nedaleko chalupy jako obvykle. Snape držel Harryho o trochu déle, než 
bylo nezbytně nutné, ale Harry neprotestoval. Když Severusovo sevření pominulo, Harry se 
podíval zachmuřeně po louce. Z chalupy nevycházelo žádné světlo, takže neviděl, kde je 
Brumbál.

„Ředitel s námi nepřišel?”

Snape svraštil obočí. „Pravděpodobně je v Londýně a pokouší se přesvědčit Popletala, aby 
nechal zdejší situaci řešit bystrozory z Řádu.”

„A když jsme teď spolu sami...” ztišil Harry hlas, „to, co jsi napsal, byla skutečná rezignace?”

Snape vyrazil směrem k chalupě. „Ano, byla autentická.”

Něco v jeho hlase probudilo Harryho zmijozelskou půlku. „Byla autentická, ale...?” zrychlil krok, 
aby ho dohnal.

„Aha, tak konečně ses naučil číst mezi řádky,” ocenil to Snape krátkým přikývnutím předtím, 
než přiznal: „Byl jsem si naprosto jist tím, že ji Albus nemůže přijmout. Ale kdyby nezavolal 
Lupina, jak jsem po něm chtěl...” Ta věta zůstala viset ve vzduchu nedokončena.

„Chápu,” zamumlal Harry. Snapeovu loajalitu k rodině nešlo pominout. „Myslím, že jsem tě 
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neměl tlačit do toho rozhovoru s Remusem...” 

„Ty myslíš, že jsi možná neměl?” posmíval se Snape. „A to měla být omluva?”

„Jo, měla,” mrmlal Harry. Zvláštní. Podobný rozhovor už spolu jednou vedli. Ta samá slova... ale 
teď bylo všechno jinak. Už si tak nelámal hlavu tím, že by se na něj Snape mohl rozzlobit. Ne, 
že by mu to nevadilo, ale byl si jistý, že to překoná. A pomyslel si, že co se týče omluv, pořád 
ještě byla ta jeho o něco lepší než ta Snapeova pro Remuse. Ale napadlo ho, že teď asi není 
nejlepší doba na to poukázat. Harry se zakabonil a řekl. „Přál bych si, aby Remus neměl tak 
nebezpečnou práci...“

„Dělat něčí kopii?” řekl Snape a jeho tón byl teď spíš protivný než výsměšný.

„Ne, já... ale nic.”

Mistr lektvarů zamířil po jarní trávě do temnoty. Harry nevěděl, kolik je hodin, ale hádal, že už 
brzo bude půlnoc. Chtěl mluvit s Dracem, ale zároveň trochu doufal, že jeho bratr bude spát. 
Draco si pravděpodobně potřebuje od všeho odpočinout a Snape nevypadal příliš soucitné 
náladě... 

Vnitřek chalupy byl temný, ale Snape to vyřešil rychlou sérií kouzel. V rozích největší místnosti 
se objevily světelné kotouče a vrhaly stíny všemi směry. Harry se rozhlédl a uviděl Draca, jak 
leží natažený na zádech na poničeném gauči pod oknem. Jeho tmavě šedé oči byly otevřené 
dokořán a dívaly se do stropu. Vypadal téměř paralyzovaně. Jako by všechna jeho životní síla a 
radost byla pryč. Nezareagoval, když přišli dovnitř, a když se rozsvítila světla, ani nemrkl.

„Draco,” zavolal na něj Snape, posadil se na kraj gauče a jemně s ním zatřásl.

Se zoufalým zaúpěním se Draco převalil na bok a posadil se. Každý jeho pohyb byl pomalý a 
namáhavý, jako by předčasně zestárl. „Ahoj, Severusi.” I jeho řeč zněla zpomaleně.

Snape si ho pečlivě prohlížel. „Jsi v pořádku?”

Draco neodpověděl a vypadalo to, jako když má problém zaostřit. Když si ale Harry sedl na 
druhý konec gauče, pozdravil ho. „Ahoj, Harry,”

Harry se mu pokoušel dodat trochu odvahy.

„Perný den, co?”

Draco zamrkal, jako by potřeboval nějaký čas k tomu, aby tu poznámku pochopil. „Jo... je, tvé 
oko... Je mi to líto.”

„Už ses omluvil,” připomněl mu Harry.

„Jo?” zatvářil se Draco překvapeně. „Tak promiň.”

„Draco, ty sis vzal další dávku uklidňujícího lektvaru?” zeptal se Snape a přesto, že jeho hlas 
byl klidný, zahlédl Harry v jeho očích záblesk zloby

Další pauza, ve které se Draco pokoušel pochopit otázku. „No jo. Ten příšerný pocit se ještě 
párkrát vrátil. Možná to bylo třikrát. Ale ty jsi říkal, abych zůstal v domě a já se bál, že udělám 
nějakou hloupost,” Rty mu zkřivil podivný úšklebek. „A lektvar mi s tím pomohl. Díky, Sevi, 
tedy Severusi.”

Snape vypadal naprosto znechuceně. „Musíš být nepochybně předávkovaný, když si myslíš, že 
existuje situace, ve které by bylo přijatelné, abys mi říkal Sevi,” zavrčel a vstal, aby mohl ze 
svého objemného hábitu vytáhnout jeden z lektvarů, které u sebe nosil. Dlouhými prsty popadl 
lahvičku a podal ji Dracovi. „To je Antidotum,” řekl.

Harry se natáhl a zastavil otcovu ruku před tím, než si Draco mohl vzít malou skleněnou 
lahvičku. „Možná je to pro něj lepší, když takhle... no, relaxuje?”

„Poté, co se téměř neprobral ze Somulus? To si tedy nemyslím” odsekl Snape a díval se na své 
zápěstí, dokud ho Harry nepustil.

Draco se znovu zakřenil a vypadal ještě hloupěji, než předtím. Ale v momentě, kdy se napil 
lektvaru, z jeho tváře zmizel jakýkoli výraz. Natáhl se a mumlal něco hanlivého o gauči. Pak si 
zřejmě vzpomněl, že není sám. „Aha, promiň, Severusi.”

„To už je potřetí za sebou, co ses omluvil,” poukázal Harry, nejen proto, že takhle se omlouvat 
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nebylo Dracovi příliš podobné. Byl tu taky ten fakt, že zjevně strávil celý večer na gauči a 
prostě jen zíral do temnoty. Samozřejmě, že za to taky trochu mohl i Uklidňující lektvar, ale 
tohle samo o sobě o mnohém vypovídalo.

Snape si toho pravděpodobně všiml také, protože vyštěkl: „Vysvětli mi to. Co sis myslel, že 
děláš, když sis vzal druhou dávku Uklidňujícího lektvaru poté, co jsem ti výslovně řekl, abys 
vždy bral jen jednu?”

Draco se ošil a pak si sedl na ruce, aby nebylo vidět, že se třesou. „Vše, co jsem udělal, bylo, že 
jsem se pokoušel zůstat vevnitř. Řekl jsem ti, že neudělám žádnou pitomost.” Podíval se na 
Harryho oko. „Teda, žádnou další pitomost. Ale měl jsem hrozné nutkání vyjít ven na vzduch. A 
ten lektvar byla jediná věc, kterou jsem tu měl, aby mi pomohla.” Nervózně si odkašlal. Jeho oči 
přeletovaly mezi Snapem a Harrym a nakonec je sklopil k zemi.

„Slovo zítra pro tebe nic neznamená?”

„Byla skoro půlnoc,” šeptal Draco. „Technicky už bylo skoro zítra. A nemohl jsem dýchat.”

Harry si všiml, že všechna okna jsou otevřená a vzpomněl si, kolikrát už jemu Severus řekl 
Dýchej, pitomé děcko, když on začal panikařit. Ale Draco tady byl jenom sám s lektvarem... 
Když se nad tím Harry zamyslel, srdce se mu v hrudi sevřelo.

„Teď už jsme tady,” pokoušel se znovu s úsměvem dodat Dracovi odvahu. „Pomůžeme ti.”

„No to jo,” řekl Draco a jeho obvyklé chování bylo zpět v jeho obvyklé kráse. Podíval se na 
Harryho z vrchu. „Nikdo mi nemůže pomoci. Ředitel to řekl jasně. Pokud bude mít Lucius radu 
školy na své straně, vyhodí mě z Bradavic a nikdo mě nedostane zpátky, ani slavný Harry 
Potter.”

Harry ignoroval poslední větu a řekl mu. „Víš, že toho o internátních školách moc nevím. 
Dursleyovy by ani nenapadlo ji za mě platit. Ale to pravidlo bez odvolání mi připadá poněkud 
drsné.”

Draco se ušklíbl. „Vím, že jsi byl vychován bez náznaku skutečné civilizovanosti, ale zkus si 
zapamatovat, že teď už nejsi v mudlovském světě. Bradavice jsou kouzelnická škola, pokud sis 
toho nevšiml. Máš v hlavě piliny? Jen naprostý idiot by si mohl myslet, že v Bradavicích budou 
platit stejná pravidla jako ve světě, ze kterého pocházíš ty...“

„Škoda, že sis nevzal další Uklidňující lektvar,” řekl Harry.

Draco se na něj podíval a zjevně mu chtěl kousavě odpovědět, ale Snapeův pohled ho umlčel, 
takže jen vzdychl a zaúpěl. „Když mě vyhodí, tak mi pravděpodobně vezmou hůlku nebo ji 
zlomí... Severusi, ještě pořád se to dělá?”

„Po tom tvém fušování si sotva zasloužíš mít hůlku, nemyslíš?”

Harry si pomyslel, že by Snape mohl projevit o něco víc soucitu. Draco udělal pár hrozných 
chyb, ale stěží potřeboval, aby mu je zrovna teď někdo předhazoval. Byl by to otci rád řekl, ale 
při tom, v jaké náladě teď Snape byl, bylo lepší nevyvolávat hádky.

„Našli jsme tvou hůlku,” pokoušel se Harry být za každou cenu pozitivní. Protože Draco snad 
teď potřebuje trochu naděje, ne?

„Mohu ji dostat zpátky?” zeptal se Draco a v jeho hlase zaznělo alespoň trochu radosti. „Teda 
alespoň do té doby, než...“

„Ne,” odpověděl Snape krátce. „Má ji Albus a až do odvolání zůstane v jeho péči. Můžeš 
používat tu hůlku, kterou jsem ti ukázal.”

„Ten starý krám...” 

„Byl mého dědečka,” řekl Snape nebezpečně přísným hlasem.

„Aha,” spolkl Draco svoje stížnosti a krátce přikývl. „V tom případě jsem poctěn,” dodal jemně a 
jeho formální tón Harrymu připomněl obřad Přání všeho dobra. „Všechno, co jsem chtěl říct, je, 
že i když mi funguje dobře, není to ta, na kterou jsem zvyklý.”

Bylo to poprvé, co Snape zmínil něco víc o své rodině, i když fakt, že jeho dědeček měl hůlku, 
byl stěží překvapivý. Harry by se býval byl chtěl zeptat na pár dalších věcí, ale na to teď nebyl 
vhodný čas. A mimo to se v tom okamžiku se zavrzáním otevřely dveře.
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„Máte tu zimu,” poznamenal Albus Brumbál. Jediným mávnutím hůlky všechna okna zavřel a 
zatáhl závěsy.

„Byl jsi na ministerstvu?” 

„Ne, Severusi, zpátky v Bradavicích,” obrátil se ředitel ke gauči a podíval se na chlapce, kteří 
tam seděli. „A jak se daří tobě, Draco?”

Harry si byl jistý, že ten důraz na křestním jméně nebyl náhodný. Brumbál to udělal záměrně. 
Škoda, že si Harry nebyl jist proč. Možná, že řediteli došlo, že udělal chybu, a napravil ji... nebo 
to prostě byla jen strategie. A možná s tou záležitostí kolem jmen vůbec neměl začínat. Když o 
tom přemýšlel, nebylo na Dracově vánočním dárku jeho křestní jméno?

Ať už byla pravda jakákoliv, ta změna Dracovi neunikla. Začal, ale pak pokrčil rameny. „Myslím, 
že jsem v pořádku.” Harry postřehl, že Draco váhá, ale pak se do toho pustil: „Byla... byla to 
Pansy, kdo spadl? Nejsou žádné pochyby, není žádná možnost...” 

Ředitel se posadil na nízký stolek, tak, aby viděl Dracovi do očí. „Rád bych ti přinesl nějaké lepší 
zprávy, můj chlapče.”

Draco se dlouze přerývaně nadechl a pak s výdechem vyhrkl: „Myslím, že tomu neuvěřím, 
dokud... nepředpokládám, že bych mohl jít na její pohřeb?”

„Je mi to líto, Draco,” odpověděl Snape a v jeho hlase byl konečně slyšet soucit, na který Harry 
od začátku tak čekal. „Parkinsonovi chtějí, aby pohřeb proběhl v Bradavicích, ale dali jasně na 
srozuměnou, že ty nejsi zván. Vědí, že jejich dcera skončila před několika měsíci kvůli tobě v 
nemocnici u sv. Munga, takže v momentě, kdy jsme jim řekli o této nehodě, rozhodli se, že jsi 
za ni ty zodpovědný. Dělali jsme vše proto, abychom jim to vyvrátili...” Snape pokrčil rameny a 
dal tím jasně najevo, že to byla předem prohraná bitva.

Harry byl trochu překvapený, že to nebyl Brumbál, kdo odpověděl, přestože to jasně byl on, s 
kým Draco mluvil, a ne Snape. Popravdě ředitel udělal několik kroků dozadu a pokynul Mistru 
lektvarů.

Draco zdráhavě přikývl a mrkal tak zuřivě, až si byl Harry jistý, že nemá daleko k pláči. Ačkoli 
zmijozelský chlapec byl samozřejmě příliš hrdý na to, aby se před Harrym sesypal. „A mohl 
bych ji předtím alespoň vidět?” Ta slova byla tak prosebná, jak jen byl Draco Malfoy schopen. 
Ale možná byl schopný prosit daleko víc, než si Harry kdy představoval, protože pokračoval. 
„Prosím, moc tě prosím, Severusi. Jen na minutku. To je vše, co potřebuji, je to jako... prostě, já 
tomu neuvěřím, neuvěřím, že je to pravda, dokud jí neuvidím...” 

Snape přikývl, ale jen na Znamení soucitu, ne proto, že by hodlal vyhovět Dracově žádosti. 
„Potřebuješ ujištění,” zkonstatoval. A ta slova Harrymu připomněla věci, které četl v té 
psychologické knize. „Je samozřejmé, že odmítáš přijmout to, co se stalo bez jakéhokoli důkazu, 
Draco. Ale myslím, že vidět to tělo...” Snape zavrtěl smutně hlavou. „Obávám se, že by ti to 
nepomohlo. Po všem tom násilí, kterým slečna Parkinsonová prošla, si není podobná.”

„Ale to je směšné,” namítal Draco.

„Corpus Aqueous,” informoval ho Snape.

Draco vytáhl ruce zpod svých nohou a zakryl si jimi ústa, jako by se pokoušel potlačit 
nevolnost. Bylo jasné, že jemu tu kletbu není potřeba vysvětlovat, ale nakonec zasténal: „Ale 
Severusi, já bych jí přesto chtěl naposledy vidět...” 

„Ne, můj chlapče, to nejde,” stál mírně za svým Brumbál. „Je daleko lepší, když si ji budeš 
pamatovat takovou jaká byla, když žila.”

Draco se podíval nahoru, jeho šedé oči byly zality slzami. Jedna si našla cestu skrz jeho řasy, 
když znovu tak zmateně přikývl.

„Tady jsem ti přinesl něco ke čtení,” pokračoval Brumbál, sáhl do svého pláště a vytáhl tlustou 
roli pergamenu.

„Potvrzení o vyloučení?” hořce vtipkoval Draco a zuřivě si přitom utíral tvář, jako by byl i tou 
jedinou slzou znechucen.

„To je školní řád,” vysvětloval Albus. „Samozřejmě, že ne celý. To by bylo několik desítek svitků 
a většina z nich je v latině. Ale tahle část byla revidována během mého života,” pousmál se. 
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„Byli zde tací, kteří si přáli, aby celý ten dokument byl v latině. Ale ředitel Dippet a já jsme je 
přesvědčili, že je čas zařadit anglický jazyk do naší úctyhodné tradice.”

„Aha, děkuji, pane,” odpověděl Draco, který dýchal zhluboka, jako by se snažil sám sebe dostat 
pod kontrolu. „Ale... k čemu mi ta kopie bude?”

Ředitel mu pokynul, aby svitek roztáhl a začal číst. Draco se podíval nahoru se zachmuřeným 
výrazem. „Rozumím tomu, je to o vyloučení. Průběh, práva studenta, práva rodičů.

„Všechna rodičovská práva máš ve svých rukou, protože jsi byl zplnoletněn. A to, o čem víš, na 
to se můžeš připravit,” pokračoval ředitel. „Myslím, že bude pro tebe nejlepší, když budeš 
vědět, proti čemu stojíme.”

„Co bude pro mě nejlepší?” opakoval Draco a odkašlal si. „Je zvláštní, že to takhle říkáte. 
Předpokládám, že už se rozkřiklo, že jsem vrah.”

„Ano, ale rada školy je zatím nápadně ticho.”

Harryho zaplavila vlna úlevy. „Vidíš? Lucius musel pochopit, že ten plán je úplně šílený, takže s 
tím možná ani...“

„Harry,” přerušil ho Snape. „To je poněkud nebelvírská interpretace.”

Draco souhlasně přikývl. „To je taktika, Harry. Čeká, až bystrozorové udělají svou práci. Pokud 
budu obviněn z vraždy, nezáleží na tom, jestli budu vyloučen a pokud bych nějakým zázrakem 
nebyl vyloučen, předpokládám, že Lucius si dá velmi záležet na tom, aby vypadal neutrálně a 
místo něj bude na vyloučení trvat někdo jiný...” Zmijozelský chlapec si sedl tak zpříma a tvářil 
se tak upjatě, že bylo Harrymu jasné, že má strach, že se zhroutí. „Dokonce by možná mohl 
mluvit i v můj prospěch, aby celý průběh vyloučení vypadal čestně a spravedlivě.” Draco sevřel 
svitek, ale ne tak, aby jej poničil. „Děkuji, pane řediteli. Pokusím se pochopit co nejvíc o tom 
procesu, tak, abych byl schopný se tomu co nejlépe bránit.”

Albus ho odměnil úsměvem. „Udělej to a mysli na to, že se pro tebe snažíme udělat zázrak.”

„Snažíte?” vzdychl Draco. „Aha, vy, Harry a Severus.”

„Fénixův řád,” opravil ho Albus. „Máme u tebe obrovský dluh. Samozřejmě, že ho bude těžké 
splatit. Harryho hůlka má v tomto boji nevyčíslitelnou hodnou.

Draco sklopil zrak. „Když jste řekl, že mi pomůžete, myslel jsem, že myslíte sebe.”

„Popravdě tě podezřívám, že to nemyslíš vážně,” odpověděl Albus a byl stále stejně konejšivý.

„Byl jste si jistý, že jsem ji zabil,” poukázal Draco tiše.

„Ano, myslel jsem si to,” připustil Albus. „A nelíbilo se mi, že po tom všem, co jsem pro tebe 
udělal, jsi se odvrátil od Harryho.”

„Neodvrátil jsem se,” vysvětloval Draco a vypadal, že ho ta interpretace zděsila.

„Já vím,” uklidňoval ho Albus. „Choval ses nedospěle. Což mě překvapilo, protože během 
minulých měsíců jsi mnohokrát překonal mé očekávání. A přitom to, co jsi prožíval, nebylo 
jednoduché. To, jak moc jsem byl zklamán, ti muselo ukázat, jak moc věřím v tvou oddanost 
Harrymu, a to, že ti důvěřuji, jako jakémukoliv jinému spojenci v této válce.”

„Můžete mi důvěřovat...“

„Já vím,” řekl Albus znovu a jeho pohled byl pevný a upřímný. Upřeně se na něj díval o chvíli 
déle, než bylo nezbytné, jako by se chtěl ujistit, že mu zmijozelský chlapec věří. Pak vstal a 
oznámil: „Severusi, je pravda, že musím na chvíli do Londýna... Nechám vás tři, abyste si mohli 
řešit rodinné záležitosti.”

Snape si ho rychle a pátravě prohlédl, ale neřekl nic, a tak Brumbál vyšel ven ze dveří.

Harry počkal, dokud neuslyšel tichý zvuk přenášení a teprve pak se zeptal: „Rodinné 
záležitosti?”

„Myslím, že tím chtěl Albus dát najevo, že naši situaci akceptuje,” vysvětloval Severus. „Na to 
jsi měl myslet, když jsi ho napomenul v té záležitosti se jmény. Není na tobě, abys poučoval 
ředitele.”
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„Co Harry řekl?” ptal se Draco a díval se z jednoho na druhého.

„Ale nic,” odbyl ho Harry.

„On řekl jen to,” upřesňoval ironicky Snape, „že pokud bude nutné, abychom opustili zemi a 
uchránili tě tak před mozkomory, půjde s námi do světa.”

„Jo, ale on je ten, kdo kvůli tomu dal výpověď,” poukázal Harry.

Draco byl ještě bledší než normálně. „Severusi, ty jsi dal výpověď z Bradavic? Kvůli mně?”

„Jsi přece můj syn, nebo ne?”

„Nechci tě připravit o práci...“

„Ředitel jeho rezignaci nepřijal,” pospíšil si Harry s vysvětlením a přemýšlel, proč tak neučinil 
jeho otec. „Severus ještě pořád svou práci má, takže je všechno v pořádku.”

Harry si myslel, že ta zpráva Draca uklidní, ale ten stále ještě vypadal špatně. Možná to bylo 
tou zmínkou o mozkomorech. „Nepřipustíme, aby se ti stalo něco špatného,” sliboval. „V 
žádném případě. Skryjeme se někde, kde nás ministerstvo nikdy nenajde. Víme, že jsi neudělal 
nic špatného.”

„Víme, že jsi nevraždil,” chladně ho přerušil Snape. „Nicméně stále ještě tu je ta záležitost s 
hůlkou. To tvoje zkoušení. Za těchto okolností ti pomohlo, protože zmařilo pokus spiklenců, ale 
já přesto nemohu přehlédnout tvé zalíbení v temném umění. Zejména ne vzhledem ke 
způsobu, jakým jsi byl vychován, předpokládám, že by tě mohlo svést snáze, než si myslíš.”

„Tak proč jsi tu knihu nechával v dosahu?” zeptal se Draco neomaleně ve snaze bránit se. „Víš 
přece, jak mě lektvary fascinují, a víš, jak jsem zaujatý krevními liniemi, a necháš knihu o 
příbuzenských lektvarech ve stohu knih, které máme s Harrym uklidit?”

„Nenapadlo mě, že jsi tak hloupý a nepoznáš rozdíl mezi přečíst a uvařit!”

„Však víš, nechám se snadno svést.”

„Není Severusova chyba, že jsi uvařil ten lektvar,” řekl Harry svému bratru. „Mohl ses ho 
alespoň zeptat.”

„Nejsem tak zatraceně úžasný jako ty...“

„Teď nemluvíme o Harrym, takže se do něj nenavážej,” okřikl Snape zmijozelského chlapce. 
„Vraťme se k tomu, o čem jsem mluvil. Přemýšlel jsem, jak tě potrestám. Budeš mít spoustu 
času to splnit a zároveň přemýšlet o tom, jak se polepšit. Proto jsem se rozhodl, že budeš 
opisovat.”

Draco jen založil ruce na hrudi a z jeho postoje bylo jasné, že se připravuje na to, co uslyší.

„Napíšeš deset tisíc vět,” dodal Snape o něco sarkastičtěji, než by se Harrymu zdálo vhodné. 
„Vzhledem k tomu, jak často jsi mi říkal, jak přijatelný je to počet pro pana Weasleyho.”

Zmijozelský chlapec vypadal, jako by chtěl ještě něco namítat, ale nakonec jen rozmrzele 
souhlasil. „Dobře.”

„Bez tvého kouzelného brku a na pergamen, který bude vzdorovat všem tvým kreativním 
pokusům jak se vyhnout tomu, abys musel napsat celých deset tisíc.” Snape se podíval na 
svého druhého syna. „Harry, podej mi nějaký... kde jsou ty věci, co jsi bral z domova?”

„Jejda, nechal jsem je na Grimmauldově náměstí,” přiznal Harry s provinilým úsměvem. 
„Promiň, však víš, bylo to tam takové hektické.”

„Co bylo hektické?” chtěl vědět Draco

Harry si kousal ret.

„Aha, chápu. Tajemství...” Zmijozelský chlapec vzdychl. „Nezlobím se na tebe. Teda vlastně 
ano, to bych nebyl Zmijozel, ale chápu to. Budou mě chtít vidět bystrozorové a já jsem z toho 
pravděpodobně vyděšený víc, než by nějaký Malfoy měl být, takže je lepší, když mi svá 
tajemství neprozradíš. Je škoda, že už jich tolik znám. Ale já si dám pozor na to, co říkám. I když 
chápu, že mi po tom, jak jsem se dnes předvedl, nevěříš...“

„Draco, sklapni,” napomenul ho nakonec Harry. „Podívej, už před hrozně dlouhou dobou se mi 
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zdálo, že z nás dvou budou bratři. Ale ani se mi nesnilo, že by to mohlo být takovéhle. Věřím ti, 
vážně ano. A i kdybych na to oko oslepl, nebudu ti to vyčítat, protože vím, že ses mě nepokusil 
oslepit, když ses přestal ovládat.”

„U Merlinova pláště, ty jsi někdy opravdu děsně nebelvírský, víš to?” zaúpěl Draco místo toho, 
aby ocenil Harryho city. „Nikdy bych neodpustil tomu, kdo by mě oslepil. To je přece... 
pitomost!”

„Ten amulet, který jsem ti dal, tě popálil,” opáčil Harry. „A ty možná budeš mít jizvu. Taky mi to 
nikdy neodpustíš?”

„Ale tys ho přece nerozpálil,” dohadoval se Draco a vydechl nosem. „Ale nosit už ho nebudu, 
jestli se ptáš na tohle. Severusi?”

„Albus rozhodne, kdy bude nejlepší informovat bystrozory o amuletu i o jizvě,” vysvětloval 
Snape, který pochopil, na co se Draco ptá. „Amulet je v jeho péči.”

„Dobře,” přisvědčil krátce Draco. Beze slova sáhl do kapsy u kalhot a vyndal hůlku, kterou mu 
Snape půjčil a držel ji poněkud nezvykle, zatímco si kouzlem rozepínal knoflíky na košili. „Tady, 
podívej. Neuzdravil jsem to.”

„My jsme si nemysleli, že sis tu popáleninu uzdravil!” vysvětloval Harry.

„Ale stejně je potřeba podívat se na ni zblízka,” oznámil Snape, vytáhl hůlku, zkoumal zranění, 
které žhnulo jen o něco málo méně, než předtím.

Draco se odtáhl a třesoucími se prsty si zapnul košili. „Pro Merlinovo smilování, Severusi! Jestli 
si chceš hrát na lékouzelníka, tak je tady Harryho oko, které je potřeba zkoumat!”

„Podle mého nejlepšího úsudku je nutné nechat opadnout otok předtím, než se pokusím jeho 
oko uzdravit.”

„Ale vždyť on už opadl od okamžiku, kdy jsem ho naposledy viděl.”

Snape se podíval na Harryho a zvážil to. „Ano, ale ne dost.”

„Podívej, já jsem si jistý, že vše bude v pořádku,” řekl Harry a pokusil se uvolnit napětí. „Vždyť, 
o tom, že budu slepý, se mi zdálo jen jednou...“

„Jo, a my všichni víme, jak spolehlivé jsou tvé sny, že?” Draco zavřel oči. „Měl jsi nějaké další 
sny o Luciusovi? Nemůžu na to přestat myslet. Pořád si říkám, co když? I když vím, že je to celé 
hloupost, stejně na to nemůžu přestat myslet. A pak začínám panikařit, když mě napadne, že je 
určitá možnost, že se pletu.” Draco otevřel jen jedno oko a upřel ho na Severuse. „To proto jsem 
nemohl dýchat. A taky proto, že mě napadlo, že já a můj milovaný tatínek bychom mohli 
skončit v té samé cele v Azkabanu. A ty se divíš, že jsem potřeboval dávku Uklidňujícího 
lektvaru navíc!”

Harry upřel na otce prosebný pohled. „Musíme mu to říct. Všechno ostatní je kruté. Bude tady 
sám kdovíjak dlouho, bude se mu to honit hlavou a znáš Draca a jeho sebeovládání... nemyslíš, 
že by měl znát pravdu? Co když začne znovu panikařit a zase udělá nějakou pitomost?”

„Díky za tvůj úžasný názor na můj charakter,” řekl Draco, opřel se dozadu a vypadal úplně 
poraženecky. „A ne, že bych chápal, o čem mluvíš.”

Severus se na chlapce díval se zachmuřeným výrazem. „Draco, měl jsi pravdu, když jsi prve 
říkal, že jsem znepokojený tím... že nejsi ve své kůži. Když zvážíme všechny okolnost, vyděšený 
je docela dobrý popis. Ale Harry má pravdu, že bys měl vědět některé věci o tom snu.”

„Je to takhle...“

„Některé věci,” zopakoval Snape a vrhl Harryho směrem vážný pohled. „Řeknu mu to, co budu 
považovat za rozumné a ty nebudeš odhalovat to, co jsem zatajil. Ani jeden detail navíc, je to 
jasné? A Draco, ty nebudeš po detailech pátrat. Nebudeš se je pokoušet z Harryho dostat 
žádným zmijozelským způsobem” Počkal, dokud Draco a Harry nepřikývli. „Zjistili jsme pravdu 
o Luciusovi.”

Zmijozelský chlapec se posadil zpříma a jeho oči slabě zazářily, když je doširoka otevřel. „A?”

„Nebyl to Lucius, koho viděl Harry pomáhat nečistokrevným. Harry se mýlil. Víc ti toho říci 
nemohu, ale ujišťuji tě, že o tom nejsou žádné pochybnosti.”
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„Severusi, já ale v důvěřování nejsem příliš dobrý.”

„No, já také ne,” připustil Snape. „Ale obávám se, že v tomto případě ti nic jiného nezbývá.”

Draco se podíval z otce na syna a pak pokrčil rameny. „Dobře... věděl jsem, že to nemohlo být 
tak, jak to vypadalo. I když bylo milé myslet si, že by to tak mohlo být. Přestože jsem věděl, že 
to tak být nemohlo a jsem dost chytrý na to, abych si myslel, že by on někdy mohl být milý...” 
Draco si ze zakaboněným výrazem začal třít spánky. „Pro Merlina. Já mluvím jako kdybych si 
vzal Blábolivou limonádu. Předpokládám, že bys mi nedal nějaký lektvar na projasnění mysli?”

„Potom všem, co už jsi dnes měl, vážně ne.” Snape se na ně chvíli díval, pak přistoupil k oběma 
chlapcům blíž. „Myslím, že to, co potřebuješ nejvíc, je docela obyčejný zdravý spánek. Což, 
mimochodem ne náhodou, je to, co potřebuje i tvůj bratr.”

„Jak dlouho to bude trvat, než se budu smět vrátit domů?” zeptal se Draco a znělo to plačtivě.

Snape se podíval z jednoho na druhého, pak vzdychl. „Popravdě řečeno si sám nejsem jistý.” 
Pak řekl: „Nechce se mi tě dnes v noci nechávat samotného, Draco, ale já se musím vrátit do 
Bradavic, abych sledoval postup vyšetřování a pomohl Albusovi nějakým způsobem zapojit 
bystrozory z Řádu. A nemohu tě vzít domů, dokud si nebudu jistý, že tam budeš v bezpečí...“

„To je v pořádku,” řekl Draco a ušklíbl se. „Vím, že nemůžeš udělat všechno. Už jsem dnes řekl, 
že blábolím.”

„Něco udělat mohu,” opravil ho Snape. „Neochotně musím připustit, že nechat tě tu samotného 
byla chyba. Dnes v noci s tebou zůstane Harry a ráno se podívám, jak moc jsi ještě... 
vyděšený.”

Draco zčervenal. „To je ponižující. Copak potřebuji ošetřovatele? Nevěříš mi, že se budu chovat 
slušně?”

„Myslím, že prostě potřebuješ společnost,” přidal se Harry. Málem dodal, že kdyby měl čelit 
tomu, čemu čelí Draco, taky by z toho bláznil, ale v poslední chvíli se rozhodl, že by tím ničemu 
nepomohl. Vyskočil a podíval se do malé ložnice. „Zase jedna velká postel? Budeš schopen ji 
přeměnit?”

„Ale prosím tě, Pottere,” vrčel Draco, i když Harry by řekl, že to bylo jen divadlo. Hluboko uvnitř 
byl Draco rád, že si má s kým promluvit. „Na rozdíl od tebe, jsem v Přeměňování docela 
schopný a má kouzla neselhávají. A musím s touhle hůlkou cvičit. Nemůžeš mi mít za zlé, že 
jsem si myslel, že by mohlo být příjemné pořádně se protáhnout...“

„Mohl sis použití té hůlky procvičit na těch krabicích,” poukázal Snape a mávl rukou směrem ke 
stolu, kde stále ještě ležely. „Kouzlo znáš, ale stejně jsi se neobtěžoval se najíst. Můžeš to 
napravit, než se vrátíme s Harrym z Grimmauldova náměstí s věcmi, které tam nechal.”

„Tak ho tady nech, alespoň budu mít společnost při večeři,” prosil Draco.

„Potřebuju s ním probrat pár věcí,” vysvětloval Snape.

Draco obrátil oči v sloup. „Věci, které se týkají mě?”

„Věci, které se týkají jeho,” opravil ho chladně Mistr lektvarů. „Budeme tu hned.”

Harrymu se moc nelíbilo, jak to zní, ale nedělal si naděje, že by měl na výběr. „Uvidíme se za 
chvilku, Draco,” řekl a vstal, když mu Snape netrpělivě pokynul.

„Jo.” Draco vstal a vydal se směrem ke stolu. „Díky, Severusi, díky, Harry.”

Snape vypadal, jako by chtěl něco říct, ale nakonec se k tomu neodhodlal. Místo toho mávl na 
Harryho, aby s ním šel ven. Pak se beze slova přenesli zpátky na Grimmauldovo náměstí číslo 
12.

„Díky, že jsi mi dovolil zůstat v Devonu,” řekl Harry tiše předtím, než se vymanil z otcova objetí. 
„Myslím, že to pro Draca bude dobré. Škoda, že se k nám nemůžeš připojit. Bylo to tady o 
Vánocích úžasné, jak jsme tu byli dohromady. Tedy poté, co jsme si s Dracem vyjasnili ty 
záležitosti kolem Samhainu.”

„Pokud nedávné události úplně nezmění mé plány, strávíme v Devonu nějaký čas v létě,” ujistil 
ho Snape. „My tři dohromady.”
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„Jako rodina, jak řekl Brumbál. Však víš, myslím, že začíná ty věci přijímat...“

„Profesor Brumbál,” přerušil ho Snape. „A vím, že je to dlouho, co jsem naposledy před tebou 
trval na tom, abys použil jeho správný titul. Začínám mít pocit, že jsem se v názoru na tebe 
spletl. Posaď se.”

Chyba v názoru... 

Harryho myšlenkami proběhla vzpomínka na sen o zrušení adopce, ale rychle ji zaplašil a 
posadil se do nejbližšího křesla. Snape se posadil do druhého, které si ale předtím přitáhl k 
Harrymu tak blízko, že když seděli, jejich kolena se téměř dotýkala.

„Myslíš, že v nás profesor Brumbál začíná vidět rodinu?” pokusil se Harry znovu.

„Myslím, že mu nakonec došlo, že by tu situaci mohl akceptovat,” řekl Snape, spojil prsty 
dohromady a díval se přes ně na Harryho. „A také si myslím, že děláš, co umíš, aby ses z 
tohohle hovoru vykroutil. Nepřivedl jsem tě sem, abychom se bavili o řediteli.”

Harry se opřel dozadu, z dosahu těch pichlavých očí. „Dobře, chceš mluvit o mně.” Už se téměř 
zeptal, jestli si má sednout vedle Draca a psát něco jako Už nikdy nebudu provozovat 
nevyzkoušenou magii o samotě, ale v posledním okamžiku ho napadlo, že by nebylo příliš 
zmijozelské připomínat otci, co provedl s očarovaným plánem. „Takže... co mi chceš?”

„Na to nepochybně přijdeš,” protáhl Snape, natáhl se dopředu a očima probodával Harryho. 
„Zvaž souvislosti a to, co jsem řekl o chybě v úsudku.”

S Harrym to trochu trhlo. „Aha. Tak já už asi vím. O respektu.”

„Samozřejmě.”

„Už jsem řekl, že mě to mrzí...“

„Ne, ty jsi řekl, že myslíš, že jsi se mnou možná takhle neměl mluvit.” Snapeovy prsty se 
napjaly, kaplička, kterou předtím tvořily, díky tlaku zmizela. Vypadalo to, jako by měl problémy 
promluvit, nebo zvažoval, co říct. A celý tenhle dojem v Harrym jen utvrdilo to, když na něj otec 
téměř zakřičel. „Máš nejmenší představu, co by se stalo mně, kdybych se svým otcem 
promluvil tímto způsobem? A co by se stalo, pokud bych se zbrkle omluvil slovy myslím a 
možná?”

Konečně nějaký detail o Snapeově dětství a jeho rodině a muselo to přijít v takovém kontextu. 
Možná, že to je jediná cesta, pomyslel si Harry. „Ne, nemám. A především proto, protože ty o 
takových věcech nikdy nemluvíš.”

„A proč myslíš, že tomu tak je?”

Harry cítil, jak mu hoří tváře. „No, už před nějakou dobou mi došlo, že tvé dětství muselo být 
stejně špatné, jako to moje.”

Snape na něj dál jen zíral.

„No dobře, tak horší,” vzdychl Harry. „Ale co to má společného s respektem? Jsem si jistý, že 
víš, že tě strašně moc respektuji, Severusi. Kdyby tomu tak nebylo, stěží bych povolil, aby jsi se 
stal mým otcem, a teď nemám na mysli adopční papíry.”

„Mnoha různými způsoby dáváš najevo to, jak mě respektuješ, Harry,” připustil Snape, položil si 
ruce do klína a naklonil se dopředu. „Někdy až přehnaně. Ale to je na jiný rozhovor. Tento je o 
myšlence, která ti zřejmě není příliš blízká. O respektu na veřejnosti.”

„Bylo tak špatné, když jsem jen poukázal na to, že jsi se v úsudku na Remuse mýlil?”

„Poukázat na to, ne.” Snape přivřel oči. „Ale poukázat na to v momentě, kdy jsme nebyli sami... 
ano, to bylo. A to nemluvím o tom, jak jsi mi přikázal omluvit se, jak bys ty byl otec a já dítě. 
Možná, že něco uniklo tvé pozornosti, ale Albus je můj dlouholetý přítel a také ředitel školy, ve 
které jsem zaměstnán. Tvé chování vedlo mého zaměstnavatele k tomu, že v mé přítomnosti 
přemýšlel nad tím, že nejsem o nic vyspělejší, než batole. Takhle ty si představuješ respekt?”

„Mrzí mě to!” vyhrkl Harry. „Opravdu ano. Ale Remus si nezasloužil to, jak ses k němu choval.”

„A já jsem si nezasloužil to, jak ses ke mně choval ty!” opáčil Snape a zvýšil hlas. „A už jsme o 
tom jednou mluvili.”
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„Podívej, to, že tě tvůj otec nikdy nenechal vyslovit názor, ještě neznamená, že se my dva 
musíme chovat stejně...“

Špatně, špatně, úplně špatně. Harry to poznal z toho, jak se Snapeovy rty opovržlivě zkroutily. 
„Pro Merlinovo slitování! Jak můžeš říct, že se chovám stejně jako můj otec? Já tě přece nechám 
říct tvůj názor! V soukromí našeho domova tě nechám říct mi každou pitomost, která tě 
napadne, a ty to víš! Nejsem jako můj otec!”

„Dobře, dobře,” ustoupil Harry a zdvihl ruce nad hlavu.

Ale Snape ještě neskončil. „Můj otec mi dělal horší věci, než jaké tobě dělali Dursleyovi.” 
Pokračoval a na područkách křesla sevřel ruce v pěst. „Nechci se s tebou bavit o detailech, už 
takhle máš noční můry. Ale už nikdy nezatahuj mého otce do debaty o našich vztazích.”

„Ano, pane,” zamumlal Harry poněkud zděšeně. Co ten člověk mohl Snapeovi udělat?

Snape zavrtěl hlavou a vykouzlil si sklenici něčeho k pití. Když usrkl, rozlila se okolo vůně 
lékořice a Harrymu došlo, že to musí být Galliano. Nebyl si jistý, co si o tom má myslet. Začne 
kvůli němu nakonec jeho otec pít? To byla docela hrozná myšlenka.

„Možná by tě mohlo zajímat,” pokračoval Snape kousavě, „že jsi mě dnes večer donutil porušit 
slib. Přísahal jsem, že s tebou nikdy nebudu mluvit o svém otci. Nikdy. A teď jsem to udělal. Jsi 
na sebe hrdý?”

„Ne,” odpověděl Harry upřímně. „Ale... o tom nemluvení. To není dobře. Chci říct, není to tak, 
že bych jen tak chtěl slídit. Chtěl bych tě víc znát. Takhle je to, jako bychom nebyli rodina.”

„Nenakazím svou rodinu ani kouskem té choromyslnosti, která zničila moje dětství,” odsekl 
Snape. „A ty se mně nebudeš pokoušet přesvědčit pseudopsychologickými argumenty. Nevíš, o 
čem mluvíš.”

„A co ta kniha? V té je napsáno, že je dobré mluvit...” 

„A někdy to dobré není,” vzdychl Snape a zavrtěl hlavou. „Samhain, Harry. To byla tvá nejhorší 
zkušenost a nutil jsem tě o tom někdy mluvit nahlas? Ta kniha doporučuje, aby ti někdo, ke 
komu máš důvěru, dodával odvahu o tom mluvit. Ale já tě znám lépe než nějaká kniha. 
Potřeboval jsi někoho, komu bys mohl věřit. A tak jsem se tu pokoušel být pro tebe. Ale nenutil 
jsem tě, abys protrpěl znovu to, čím jsi nikdy trpět neměl. A totéž chci po tobě.”

„Dobře, rozumím,” přikývl Harry.

„Dobře.” Snape se odmlčel a díval se na Harryho přes svou sklenici jantarové tekutiny. „Možná 
jsem se měl zeptat, jestli také nechceš něco k pití?”

Harry neměl žízeň, ale vypadalo to, že se Snape pokouší být zdvořilý, a tak ho nechtěl 
odmítnout. „Jasně, trochu limonády by bylo prima.”

Snape opsal hůlkou tři přesné oblouky a v Harryho ruce se zaleskla sklenice.

Harry si ji s úsměvem vzal a ochutnal. Hmm, trochu kyselejší než má rád, ale pomlčel o tom, 
Snape nebyl zrovna ve sladké náladě. „Díky,” zamumlal.

Snape krátce přikývl, pak setrvali v tichu, rušeném jen cinkáním ledu. Zpočátku Harry myslel, 
že v této pauze si otec chystá další pokárání, pak si ale začal uvědomovat, že čeká jeho reakci 
na to, co bylo řečeno... dává mu šanci říci mu svoje mínění. V soukromí.

Mohl teď říct Snapeovi cokoliv, co chtěl. Cokoliv. Snape by ho netrestal za to, že řekl svoje 
mínění. Jenom chtěl, aby se svými výčitkami počkal na chvíli, jako je tato, až budou sami. 
Copak je to tak moc? Strýc Vernon nikdy nedbal na to, co Harry cítí, natož aby strpěl nějaké 
jeho komentáře.

Chlapec zíral na svoji limonádu, náhle byl rád, že může něco držet, protože právě teď si začal 
uvědomovat, jak jeho chování musel otec vnímat. Bylo to vystřízlivění. V té chvíli se dokonce 
divil, že ho ten člověk snesl vedle sebe. „Je mi to líto,” řekl, teď šla ta slova od srdce. „Nechtěl 
jsem tě ponížit, nebo tak. Jen jsem chtěl, abys byl k Remusovi fér.”

„Ještě něco musíme prodiskutovat,” povzdechl Snape, tentokrát Galliana pořádně upil. „Harry, 
já jsem hlavou Zmijozelu. Férovost není vlastnost, o kterou bych kdy usiloval. Vždyť mě znáš už 
šest let, po většinu té doby jsi se zaručeně velmi dobře seznámil s mými drsnějšími způsoby. 
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Odmítám uvěřit, že tě mohlo kdy napadnout, že jsem se změnil tak radikálně.”

„Já... ano, myslím, že jsem pochopil, že se to nestalo,” souhlasil Harry. „A ani nechci, aby ses 
měnil. Mám tě rád takového, jaký jsi a myslím, že spolu vycházíme, a no... myslím, že paní 
Weasleyová měla pravdu, že mi můžeš být právě takovou oporou, kterou potřebuju. Jsi dobrý 
otec,” dodal s pohledem k zemi, protože další slova měla být tvrdší. „I když jsou, no, nějaké 
věci, které bychom mohli zlepšit. Myslím... já chápu, že jsem to neměl provést takhle, ale 
nakonec jsi se přeci Remusovi omluvil. To bylo dobře. Řekl bych, myslím si.”

Snape dopil zbytek likéru a rázně postavil sklenku. „Já si to nemyslím, a do budoucna, 
nepotřebuji, aby moje vztahy s ostatními dospělými řešil šestnáctiletý kluk. Opravdu moje 
výslovná přání pro tebe nic neznamenají?”

Harry zčervenal. „Já jen nemám rád spory mezi vámi dvěma.”

„To je možné, Harry, ty se ale před ostatními zdržuj kritiky na moji adresu. Dokonce i když 
budeš věřit, že jsem strašně nespravedlivý. Dokonce i když budu nespravedlivý k Nebelvíru a 
tvoji přátelé budou naléhat, abys s tím něco udělal.”

„Myslíš při vyučování,” napadlo chlapce.

„Ano, brzy se sejdeme ve třídě,” potvrdil Snape. „Bude dobře, když se vrátíš k normálnímu 
životu, ale přiznávám, že se netěším na šestý ročník Lektvarů s tebou.”

To se Harryho docela dotklo, i když jeho samotného už napadlo totéž.

„Nikdy jsi příliš neoceňoval moje chování ve třídě,” pokračoval Snape, „nebo moje metody 
výuky. Co se mě týče, měls právo na svůj názor. I teď, jako můj syn, můžeš cítit oprávnění 
vyslovit svůj názor před ostatními studenty. To je to, co já trpět nebudu.”

„Nebudu nic ve třídě říkat,” důrazně sliboval Harry. „Nebudu, jasné? Budu si dělat poznámky, 
vařit lektvary a uklízet po sobě to, co překypí, jak budu umět nejlépe a nebudu se tě na nic 
ptát, přísahám. Budu se tvářit, že tě vůbec neznám.”

„Cože?”

„To nic,” mumlal Harry, cítil se stále hůř. „Bude to, jako kdyby se tento rok nic nestalo, tak to 
myslím.”

Snape natáhl nohy před sebe a prudce zavrtěl hlavou, až se mu vlasy rozlétly, důrazně zamítl 
takové řešení. „Tohle neočekávám a ani si to nepřeji. Všichni již vědí, že jsi můj syn a já nemám 
v úmyslu tvrdit něco jiného ve třídě a něco jiného mimo ni. Pouze požaduji, aby ses se mnou 
nedohadoval před ostatními studenty.”

Harry bez hlesu přikývl.

„Snadno se to slibuje,” poznamenal Snape.

„Já jsem z Nebelvíru,” zdůraznil zlostně Harry. „Já dodržuji sliby.”

„Uvidíme, jak dodržíš tento. Jestli se mě zkusíš přemluvit, abych nestrhával body Nebelvíru, 
budu je muset strhnout tobě a ty víš, co udělají počítadla. Pamatuj na to, že mě dost naštve, 
jestli kvůli tobě Zmijozel přijde o body.”

Harry se trochu uvolnil. „Ale nevezmeš body Nebelvíru jako obvykle, že ne? Jen tak, bez 
jakéhokoliv důvodu.” Když Snape pouze zvedl obočí, jako by chtěl říci zdá se mi, že to jsme 
právě probírali, Harry se náhle cítil, jako by měl žaludek plný olova. „Znamená to, že Ron má 
pravdu? Stále nesnášíš Nebelvír, dokonce i když jsi mě adoptoval?”

Snape ani souhlasně nepřikývl, ale ani to nepopřel.

„Budeš dál odebírat nespravedlivě body, dávat Hermioně ty nejtěžší otázky a ignorovat, že 
Crabbe a Goyle se prakticky zřítili do svých kotlíků?”

„Crabbe a Goyle nebudou v šestém ročníku chodit na Lektvary,” poznamenal Snape.

„Ty víš, jak to myslím.”

„Ano,” uznal Mistr lektvarů. „Harry, co je fér, je velmi zřídka taktické. Já jsem se již dost odcizil 
svým Zmijozelům, nepřeji se jim odcizit ještě víc. Změna zvyků při vyučování by to mohla jen 
zkomplikovat. Jistě si umíš představit, jak moc.” 
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To Harry uměl, ale stejně... „Ty ze zásady nenávidíš Nebelvír!” vyhrkl. „Myslím na to, že... kdyby 
mě Moudrý klobouk nikdy nechtěl zařadit do Zmijozelu, mohl bys mě přesto...” 

„Mít rád?” vydechl Snape. „Jak ti mám na tohle odpovědět? Co kdybych se nikdy nevydával za 
Lupina? Co kdyby tvoji tetu ta kostní dřeň vyléčila a tys nikdy neonemocněl? Co kdyby Lupin 
nikdy nezatoužil přinést zmrzlinu...“

„Chápu, co tím myslíš,” dodal suše Harry. „Ale neodpověděl jsi na moji otázku. Nenávidíš dosud 
Nebelvírské jen proto, že tam byli zařazeni? Protože, bez urážky, to není příliš taktické.”

Snape se pousmál „Používáš moje vlastní slova proti mně. Harry, to je dost zmijozelské.”

„Já si myslím, že ve skutečnosti jsem víc Nebelvír...“

„Já dobře vím, co jsi,” přerušil ho klidně Snape. „Musím akceptovat, že mám syna z Nebelvíru, 
že jsem si ho ve skutečnosti sám vybral. To nemá vliv na to, jaký já jsem a určitě nezpůsobí, 
abych začal mít rád nebelvírské jako takové. To by ti mělo stačit.”

Ano i ne, ale Harry o tom nemohl dál přemýšlet, teď ne.

Mistr lektvarů se vztyčil, prohlížel si knihy a složky se školními potřebami navršené na stole. 
„Draco bude potřebovat víc pergamenu,” poznamenal, švihl hůlkou a přivolal nějaký z 
poschodí.

„Předpokládám, že je to na deset tisíc vět,” povzdechl Harry. „No, teď, když jsme sami, je 
možná vhodná chvíle, abych se tě zeptal, proč jsi se rozhodl pro něco tak...” 

„Krutého?” hádal Snape, temné oči se zableskly. „Autoritativního? Diktátorského?”

Harry neřekl nic, pouze se vyzývavě díval na Snapea, aby dal najevo, co si myslí.

Mistr lektvarů zachytil letící pergamen do ruky a roztáhl ho před Harrym. „Draco bude mít dost 
a dost času tohle vyplnit,” poznamenal. „Ty věty budou něco, na co se bude moci soustředit. A 
také si myslím, že i povaha tohoto cvičení mu pomůže. On potřebuje mít cíl na dohled. Nevadí, 
že se při tom psaní bude vztekat. Lepší, než aby příliš dumal.”

Harry vzal z otcových rukou ty pergameny, akceptoval otcovo... tak podivné a zmijozelské 
rozhodnutí. „Tak co bude muset napsat?”

„Uvidíš,” odpověděl Snape. Harry vzal na vědomí, že se o tom nechce bavit.

Harry sebral zbytek Dracových učebnic a poznámek, pak pohlédl s očekáváním na otce.

Místo, aby si ho pro přenesení přitáhl k sobě, zvedl Snape ruku ve varovném gestu: „Myslel 
jsem to vážně, že si musíš před Dracem nechat Lupinovo tajemství pro sebe,” naléhal tónem, 
který nestrpěl odmlouvání. „Jestli zjistím, že jsi nedbal mých přání, budu velice zklamán, 
zejména proto, že bych ti už nemohl věřit a nechat tě dělat Dracovi společnost. Takže na to 
mysli a drž jazyk za zuby.”

„Ano, pane.”

Snape se na něj podíval trochu netrpělivě: „Tohle si nechte do třídy, pane Pottere.”

Harry chvíli přemýšlel. „Myslím, že máš rád záležitosti rozdělené na ty ve vyučování a na ty 
domácí. Ale když se bavíme vážně a já řeknu ano, pane, znamená to, že tě beru jako mého 
učitele. Znamená to... chci, abys věděl, že to myslím doopravdy.”

„Hmm,” pokynul mu Snape, že by se měli přemístit. „To by šlo, řekl bych. Ale prosím,” 
zavtipkoval, „pane profesore si nech jen do třídy.”

„Jistě, Sevi,” oplatil mu Harry vtípek. „Ne? No dobře, tak tedy tati.”

***

„Byli jste pryč věky,” mrzutě je vítal Draco, když vstoupili do chalupy, této noci už podruhé.

„Draco, dvacet osm minut není věčnost,” informoval ho Mistr lektvarů suše a přelétl očima stůl. 
Zřetelně nespokojený s tím, co vidí, se zeptal: „Jedl jsi?”

„Ano, humrový chlebíček a kachnu na pomerančích s divokou rýží, když to musíš vědět,” 
sděloval povýšeně Draco. „A chtěl jsem láhev Château Manos, a dostal jsem mléko. Mléko, no 
představ si! Ke kachně! To je přímo svatokrádež.”
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„Momentálně je zakázáno poskytnout ti nějaký alkohol.”

Draco údivem otevřel pusu. „Pro pána, nechtěl jsem nějaký alkohol, jen se civilizovaně 
navečeřet. Co se děje, Severusi? Nikdy jsi nic nenamítal, když jsem si objednal víno k večeři!”

„Mám námitky, když jsi v depresi a večeříš sám.”

„Aha, tak to tedy je,” mumlal Draco.

„Tady,” poznamenal Harry stojící mezi nimi. „Přinesl jsem ti školní potřeby.” 

„To jsi mě potěšil, uvědomuješ si, že jsem už prakticky vyloučený?”

„Potřebuješ vzdělání, ať budeš z Bradavic vyloučený nebo ne,” oznámil mu Snape tónem, který 
nepřipouštěl námitek. „A bezpochyby se ti ho dostane.”

Draco se trochu ušklíbl, ale neodpověděl. Vzal knihy a pergameny, které si krátce prohlédl, než 
si sedl.

„Ty si vezmi na tvůj úkol,” oznámil Snape. „Harry a já tě seznámíme s tím, co by to mělo být. 
Nadále předpokládám, že budeš rychle postupovat ve psaní vět. Celých deset tisíc, je to jasné? 
Panu Weasleymu trvalo víc než třicet dnů, než je dokončil...“

„Budeš tak laskav a přestaneš mi předhazovat Weasleyho?” nevrle se ozval Draco. „Jak já se 
smál, když on psal ty věty! O co se to pokoušíš, naučit mě, že jsem to neměl dělat?”

„Pokouším se,” klidně odpověděl Snape, „pomoci ti porozumět, jak závažný byl tvůj přečin. Ten 
tvůj trik s hůlkou, jen ten, by stačil na vyloučení. Když se pan Weasley dopustil činu, za který by 
mohl být vyloučený, dal jsem mu deset tisíc vět. To samé budeš dělat ty.”

Draco rozhodil rukama: „Severusi, ty dobře víš, že polovina Zmijozelských fušuje do černé 
magie, kdykoliv k tomu mají příležitost! Nikdy jsi proti tomu neřekl ani slovo. Tvoje mlčení 
naznačovalo souhlas.”

Snape se naklonil dopředu, mluvil zblízka ke chlapci. „A ty víš dobře, že role, kterou jsem hrál 
před a po Voldemortově návratu, zásadně omezovala moje možnosti. Ty nevíš, jak jsem 
zacházel se Zmijozelskými po Samhainu, takže si nech svoje domněnky pro sebe!”

Draco na moment stiskl rty, pak se odvážil. „Ale...“

Snapeův pohled ho přiměl zmlknout.

„Tak je to lepší,” odsouhlasil Mistr lektvarů, „já s tebou nebudu probírat všechny důsledky. 
Budeš bez námitek psát své věty. Napiš si teď tu první, abys nezapomněl její znění.” Přivolal si 
nějaký pergamen z hromádky, pak, než ho podal Dracovi, složitě nad ním zakouzlil. „Kouzlo je 
činí odolné kreativitě, jak už jsem říkal, takže teď popadni inkoust a brko.” Mávl směrem ke 
kuchyňskému stolu, kde o Vánocích strávili mnoho hodin psaním děkovných dopisů.

Draco si dal načas, když si pro to šel, místo aby použil magii. Bylo kuriózní, jak naštvaným 
gestem hlavy připomínal Harrymu Rona.

Snape povytáhl obočí, ale pouze čekal, až chlapec zasedne na gauč a srovná si potřeby ke 
psaní na nízkém stolku před sebou. „Připraven?”

Draco mumlal cosi nesrozumitelného, Snape ho ignoroval.

„Budeš psát Navštěvuji Bradavickou školu čar a kouzel, abych se naučil obraně proti černé 
magii, ne abych ji praktikoval. Vzhledem k tomu, že se Moudrý klobouk rozhodl zařadit mě 
právě do Zmijozelu, zanechám svých politováníhodných tendencí chovat se, jako bych byl z 
Nebelvíru.”

„Ó, to je milé,” vzhlédl vztekle Draco. „Tohle nebudu psát.”

„Ale budeš. A co víc, budeš se podle toho chovat. Bezhlavý útěk z mého bytu, kdy jsi ani 
nepomyslel na to, jak nebezpečné je takové idiotské chování, byl bych očekával spíš od někoho 
statečného než lstivého. Od tebe očekávám chytré chování.”

Draco zaťal zuby, ale evidentně si dobře rozmyslel, aby něco namítal. Sklonil se k pergamenu a 
začal drápat věty, které mu Snape diktoval.

„Víš, Nebelvír přeci není zavrženíhodně pitomý a lehkomyslný,” tiše poznamenal Harry k otci. 
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„Myslím, že to vůbec neznamená pitomost a lehkomyslnost. Je to jako říkat, že lektvary jsou 
hnusné a co Zmijozel, to kriminálník...“

„K této generalizaci přispívají i mnozí ze tvé koleje, včetně tebe,” odsekl Snape.

„Aha, takže jsem měl nechat baziliška potloukat se po hradu?”

„Očekával bych, že o všem řekneš učiteli.”

„Jo, rok před tím, šli jsme za McGonagall... tedy profesorkou McGonagallovou, že kámen 
mudrců je v nebezpečí a víš, co se stalo?”

„Je mi líto, že tě ředitelka vaší koleje tak odbyla,” odpověděl Snape, zíral na Harryho způsobem, 
který bylo těžké nepochopit. Teď máš mě... to bylo to, co četl v temné hloubce Snapeových očí. 
Harry souhlasně přikývl.

Snape kývl také, a pak, aby dokázal, že na Draca nezapomněl, náhle se nad ním sklonil a 
varoval ho: „Mysli na to, abys správně napsal Nebelvír, nebo se ti může stát, že to budeš celé 
přepisovat.”

„Móc velká psina,” vrčel Draco, ale Harry si všiml, že kontroloval, jestli to má dobře. Jeho bledá 
tvář zčervenala rozčilením, ve vteřině našel chybu a doplnil „e” mezi „b” a „l”. S hlubokým 
povzdechem napsal Draco úhledně na pergamen dvojku a začal psát druhou větu.

„Ne,” řekl Snape mírně, natáhl se a vzal mu pero z ruky. „Můžeš začít zítra, až poté, co strávíš 
den učením se.”

„Úžasné,” povzdechl si Draco.

„A Draco...” položil mu Snape ruku na rameno. „Tvoje impulsivnost nás všechny dostala do 
téměř neudržitelné pozice. Ale... také mi bylo šestnáct a dělal jsem nerozumné věci. Můj vztah 
k tobě se nezměnil. Rozumíš mi?”

Draco s očima sklopenýma na špičky bot přikývl.

„Myslím, že je čas, abych se vrátil sledovat, co se děje v Bradavicích,” prohlásil Snape a chystal 
se odejít. „Draco, buď prosím opatrný při užívání Uklidňujícího lektvaru. Chápu, že ho 
potřebuješ, ale neber ho častěji než po deseti hodinách. Harry, vrátím se pro tebe ráno a 
rozhodnu se, jak ošetřit tvé oko. Je opravdu dobře, že jsi tady, nechtěl bych, aby tě 
bystrozorové viděli v tomto stavu a oni by se mohli rozhodnout navštívit místo, kde Draco 
bydlí.”

„Co jim řekneš, jestli se budou po mně ptát?”

Snape se otočil ode dveří. „Uvědomuješ si, že při hodinách budeš vypadat trochu nešikovně při 
používání své nové magie?”

„Jo, abychom zmátli Voldemorta...” 

„Ze stejného důvodu mám v plánu říci bystrozorům, že od Samhainu máš daleko zranitelnější 
psychiku a bylo pro tebe velmi obtížné vypořádat se se stresem ze smrti v Bradavicích, takže 
jsem tě odvedl, abych zabránil tvému nervovému zhroucení...“

„Ty jim chceš říct, že jsem cvok?” rozkřikl se Harry zděšeně. 

„Ne, ne takhle doslova. Harry, to je strategie. A já si myslím, že je takové vysvětlení je možná 
nefér vůči tobě...“

„Nefér,” zakuckal se Harry hořkým smíchem. „Já chci být bystrozorem, na to nezapomínej!”

„Zrovna tak by o tebe nestáli, kdybys byl mrtvý,” stroze mu oznámil Snape. „Pokud tě moje lest 
udrží naživu, tím, že ukolébá Voldemorta představou, že budeš snadná oběť, nejsem ochoten 
změnit náš postup, mysli si o tom, co chceš.”

Při pohledu na Snapeovu tvář cítil Harry, že vlna jeho vzteku opadá. „Tak dobře,” reptal, a 
pomyslel si, že se mu to příliš nelíbí.

Snape se upřeně díval na oba své syny: „Oba si potřebujete odpočinout. Nezůstávejte dlouho 
vzhůru. Harry, jak jsem už Dracovi řekl, alarm, že jsou porušeny ochrany mi oznámí problémy 
tady na chalupě. Zůstaňte uvnitř po celou dobu...“
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„A nezapomeňte použít čistící kouzlo na zuby, než půjdete spát,” přerušil ho Draco. „Chceš nám 
ještě něco říct o používání toalety, Severusi? Proboha!”

Mistr lektvarů se na něj dlouze zadíval, zřetelně váhal, zda má odejít. „Nezlobte tu,” dodal. Po 
těchto závěrečných slovech vyšel Snape ven a zaklapl dveře. Harry se díval z okna, ale venku 
byla příliš velká tma, aby ho viděl odcházet od domu.

Draco počkal, až uslyšel tichý zvuk doprovázející přemístění, pak se ho naléhavě zeptal: „Harry, 
mohu něco vědět o tvých snech...“

„Měl jsi dávat pozor, když o tom Severus mluvil,” přerušil ho Harry. „Žádné detaily, ano? Nebo, 
vsadil bych se, nadělí deset tisíc vět i mně.”

Zmijozelský chlapec se zamračil. „To je legrační, jak jsi změnil názor od té doby co to musel 
psát Weasley...” 

„Tebe jsem se taky zastal,” ujistil ho Harry. „Ale nebylo to k ničemu. Stejně jako u Rona.”

Draco sledoval jeho výraz, pak pokrčil rameny. „Jistě. Nicméně, Harry, ptal jsem se tě na sen o 
Luciusovi. Rád bych věděl jednu věc... měl jsi ještě nějaké takové sny? No... tedy, jako, že mě 
zabijí...” Podíval se stranou. „Ale teď víš, že to vše bylo jinak, napadá tě něco, co by ti říkalo, jak 
dopadne soud se mnou?”

„Je mi líto, nemám představu o tom, co tě čeká,” přiznal Harry. „Ale Draco, cokoliv to bude, 
Severus a já budeme stát při tobě. Dokonce i kdybychom museli opustit Bradavice, abys byl v 
bezpečí.”

„Jo,” řekl Draco stísněně. „Jo. Hm, máš představu, jestli má Severus nějaké peníze? Skutečné 
peníze? Protože... moje peníze, svěřenecký fond... jsem si zcela jistý, že veškerý můj majetek 
bude vrácen Luciusovi, jestliže budu vyloučen, nebo opustím svévolně školu.” Odvrátil pohled k 
temnotě venku za okny. „Takže... že Severus opustí svou práci, není dobrý nápad, nemyslíš? 
Stěží by nás mohl živit bez peněz.”

„Nějaké peníze má,” řekl Harry a bleskl pohledem po Dracovi. „Ne, že by o tom někdy se mnou 
diskutoval, ale bylo něco v odstavci o financích v adopční smlouvě. Neboj se, Draco. Postará se 
o nás.”

„Fajn,” povzdechl si Draco. „Tedy, není to fajn, opravdu, ale lepší než být...” 

„Co, závislý na mých penězích?” pokrčil Harry rameny. „Snape má klíč od mého trezoru. Jestliže 
ho bude potřebovat, aby pomohl celé rodině, nemám s tím problém.”

„Ale já s tím mám problém,” odsekl Draco.

„Ale jdi, to je z toho, že je ti tak špatně. Půjdeme si lehnout... vyřešíš to s tou ložnicí?”

„Ne,” s povzdechem se Draco podíval na hodinky. „Hele, čas na kakao. Horké mi pomůže 
usnout, takže se podívám, jestli mi ta pitomá bedna něco dá. Chceš taky něco?”

„Chci a dáme si i nějaké sušenky,” řekl Harry, pokoušel se o lehčí tón. Co jiného mohl dělat?

„Přeměň tu postel,” dodal Draco.

„Neumím to v hadím jazyce,” zívl Harry a vysvlékl si plášť.

„Tak jo, udělám to... ty zapal oheň. Je tu trochu zima.”

V tichu vypili kakao, slyšet bylo jen jak chroupají pečivo. To ticho je uklidňující, pomyslel si 
Harry, po takovém dnu to oba potřebují.

Zřejmě ale neuklidnilo zmijozelského chlapce. Vrtěl se nervózně, pohled stříbrných očí 
přeletoval mezi Harrym a stolem. Čím déle tak seděli, tím nervóznější se Draco zdál.

Nervózní a rozrušený.

„Musím ti něco říct,” vyhrknul Draco náhle.

Harry olízl trochu krému z koutku úst. „Hmm?”

Zmijozelský chlapec polkl a opřel se v křesle. „Pamatuješ, jak jsi mi řekl, že mě máš rád?”

Harry cítil, že se červená, ale nechtěl se k tomu vracet, takže vyzývavě řekl: „No a co?” Hmm, 
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to znělo poněkud útočně, uvědomil si vzápětí.

Nevypadalo to, že si toho Draco všimnul. Sevřel ruce kolem, teď už prázdného, hrnku, tiskl ho, 
jako by na něm závisel jeho život. „Chtěl jsem tě ujistit, že já tě mám taky rád,” šeptal, napětí 
bylo zřetelné v každé linii jeho tváře. „Mám tě hluboce rád, z celého srdce.”

Tohle prohlášení byla nejpodivnější věc, kterou kdy Harry slyšel. Bylo to... úplně špatně, od 
slov... nic tak sentimentálního by Zmijozel jako Draco nikdy nevyslovil... přes vyhýbavý pohled 
a to, jak byl Draco napjatý... až po tón, který oznamoval více než jasně, že v tomto prohlášení 
bylo leccos, jen ne upřímnost. Bylo řečeno promyšleně, vypočítáno na efekt... 

Neznamenal nic, nebyla to vůbec pravda, byla to strategie.

Harrymu se téměř zastavilo srdce, protože on měl Draca rád, a toto... to byl důkaz, ukazující, že 
druhý chlapec si ničím není jistý. Nejen budoucností, nebo odsouzením do Azkabanu. Nebyl si 
jistý ani Harrym.

Ne že by to Draco Malfoy někdy přiznal. Ne, bude lhát a využívat situace ke své výhodě, 
protože je Zmijozel. Harry předpokládal, že by mohl hrát s ním a předstírat, že té lži věří. Bylo 
by to nejsnazší... ale nemyslel si, že by zrovna tohle teď Draco potřeboval.

„Ty mě nemáš rád,” tiše řekl Harry a odsunul svůj hrnek stranou. Dracův pohled sklouzl bokem.

„Já... já si myslím, že věříš, že mi tohle musíš říct,” pokračoval Harry, kterého to zranilo. 
„Jednou jsi řekl, že já jsem jediný, kdo tě může zachránit před Azkabanem... a teď 
předpokládáš, že když to neřekneš, dříve nebo později, zklamaný vším tím co se stalo, bych ti 
nepomohl, až to budeš potřebovat. Tohle si myslíš?”

„Ne, ne, opravdu ne,” odporoval Draco, jeho hlas doléhal slabě a nemocně k Harryho uším. „Já 
tě mám rád...“

„Kdybys měl, tak by tě tak nerozhodila představa, že bychom se měli dělit o moje peníze,” 
namítl Harry. „Poslyš, Draco. Nemusíš předstírat něco, co necítíš. Taková není cena za... moji 
podporu ani za nic jiného.”

Draco na něj zíral, jak by mu narostla druhá hlava: „Proč jsi mi to tedy říkal, když jsi nechtěl, 
abych ti to oplatil stejným?”

„To jsem neočekával,” ujasnil Harry.

„Ale... proč, proč jsi to řekl?” naléhal Draco, znatelně zmatený.

„Protože je to pravda, ty pitomče!” křičel Harry frustrovaně. „To ti nikdo nikdy neřekl, že tě má 
rád?”

„Ne, pokud něco nechtěl,” přiznal Draco, zíral přes stůl na Harryho, oči měl teď jasné a 
upřímné.

Harry to chápal. Mít rád, neznamenalo pro Draca prostě jen mít rád, znamenalo to manipulaci. 
Rodinná láska, romantická láska, to bylo něco jiného, ale tohle neměl Draco na mysli.

V momentě, kdy to řekl, sesunul se Draco do sebe, doslova sesunul. Harry věděl, že by měl 
držet pusu, ale nemohl, protože si právě uvědomil cosi opravdu hrozného.

„Dokonce ani Severus?” zeptal se zmateně. „On... Draco, po celé té době, jak si můžeš myslet, 
že od tebe něco chce, když ti říká, že tě má rád?”

Draco zvedl hrnek, pokusil se z něj upít, pohyboval se nenuceně, jako kdyby chtěl dát najevo, 
že není důležité to, co dál řekne. Ale bylo to důležité. A Harry to věděl.

„Nikdy mi neřekl, že mě má rád,” opravil ho Draco. Postavil se jediným plavným pohybem a 
dodal: „Nikdy mi to neřekl. Můžeš odstranit tady ten nepořádek? Já jsem unavený. Jdu spát.”
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Harry nevěděl, co by na to měl Dracovi říct. Ještěže, když Harry přišel do jejich ložnice, ten 
chlapec spal, nebo to alespoň předstíral. Samozřejmě, že uklidit poté, co dopili kakao, by mu 
netrvalo tak dlouho. Byly to světelné kotouče, které ho zdržely. Odmítaly zmizet. Harry nevěděl, 
jaké kouzlo použít, aby je zhasnul a vzhledem k tomu, že nikdy předtím takové kotouče 
nepoužil, nechtělo se mu experimentovat. Byl šťastný, že ho otec zatím nepotrestal za ten jeho 
kousek s kouzelným rámem.

Popravdě, stále ho to ještě překvapovalo, ale přisoudil to tomu, že byl na něj Severus hrdý, že 
zůstal na místě a neběžel za ním, když hledal Draca.

Protože nedokázal kotouče ani vyhnat, ani je donutit, aby přestaly zářit, napadlo ho, že by je 
mohl nacpat do komína. Ale rozhodl se, že by se jejich světla mohla odrážet na nebi. Chalupa 
byla sice nezakreslitelná a pod Fideliem, ale Harrymu stejně připadalo, že by nebylo moc chytré 
upozornit tímto způsobem na jejich přítomnost. Nakonec se rozhodl dolevitovat je nad postel a 
tam je zakrýt všemi pokrývkami, aby jejich zář nebylo vidět.

A pak šel za Dracem, aby si s ním promluvil, ale když vstoupil do potemnělé ložnice, stále ještě 
neměl ani nejmenší nápad, co říct.

Samozřejmě, že tě Severus miluje... nebo možná ještě spíš, nebuď úplný pitomec! Ty moc 
dobře víš, že tě miluje... 

Protože to byla pravda. Harry o tom neměl nejmenších pochyb. Dříve ho pomyšlení na to 
rozčilovalo, ale teď už ne. Ne od té doby, co zjistil, že tím, že se bude o svého otce dělit, 
nebude o nic ochuzen.

Zjevně byl Draco ten, kdo byl o něco ochuzen.

Snape musel bezpochyby mít své důvody, proč nikdy neřekl svému zmijozelskému synovi 'Mám 
tě rád' nahlas. Jak znal Snapea, měl k tomu pravděpodobně několik důvodů. A Harry nebyl tak 
hloupý, aby si alespoň některé z nich nedokázal představit. Zmijozelové nejsou zrovna pověstní 
svou sentimentalitou. Harrymu dal Snape poprvé najevo svou láskou tím, že řekl „Není pravda, 
že tě nenávidím,“ a ani dnes slovo láska neříkal nijak často. Snape patrně patřil ještě do staré 
školy a držel se toho, že činy mluví hlasitěji, nežli slova. A pak tu také bylo to, že Draco je 
Zmijozel. Možná si Severus myslel, že by mu ta slova byla nepříjemná.

A ona zjevně byla, došlo Harrymu, když s úšklebkem vlezl pod deku. Předehřátou deku... Draco 
zjevně zakouzlil ohřívací kouzlo, když dělil velkou postel na poloviny.

Činy mluví hlasitěji, než slova... to platí i o Dracovi.

Možná Severus věděl, že kdyby mluvil s Dracem o lásce, očekával by zmijozelský chlapec za 
vším tím citem nějakou manipulaci. Místo toho ukazoval, jak moc se stará. Třeba až tak, že 
podal výpověď, aby svou rodinu udržel v bezpečí.

Dávalo to smysl, ale Harry stejně ještě dlouho ležel zachmuřený a nemohl usnout.

***

Ráno nebylo moudřejší večera. Harry si nebyl jistý, jestli se má pokusit promluvit s Dracem, 
Severusem, nebo s nimi oběma, a nebo to nechat na nich, ať si to vyřeší svým vlastním 
způsobem. On sám přece už Dracovi řekl, aby se nepletl do jeho vztahů s otcem a teď by se 
možná své rady měl držet.

A nebo možná ne. Protože měl pocit, že Draco to ujištění hrozně moc potřebuje.

Ať tak nebo tak, Draco nebyl v pokoji, když se Harry konečně vyhrabal z postele, vstříc novému 
dni. Bleskově si umyl obličej ledovou vodou a natáhl na sebe včerejší oblečení a pak otevřel 
dveře, aby našel svého bratra.

Draco seděl u jídelního stolu, skloněný nad pergamenem, s perem v ruce. Ale neměl u sebe 
žádné knihy, takže si Harry pomyslel, že to není učení, čím je zaměstnaný.

„Jsem si jistý, že si Severus přál, aby ses svému trestu věnoval po večeři,” vysvětloval Harry, 
„ne celý den.”

Draco se opřel a potřásl zápěstím, aby si ho uvolnil. „Jako kdybych chtěl strávit celý den 
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psaním o tom, že nejsem Nebelvír.” Zdvihl javorovou hůlku, která ležela blízko nich, poklepal na 
pergamen a zašeptal sušící kouzlo. Pak vstal a ukázal pergamen Harrymu. „Co si o tom myslíš?”

Harry zíral na obrázek, na kterém byla nakreslená ruka s hůlkou. Na předloktí kouzelníkovy ruky 
byl namalován had připravený k útoku. Docela ošklivý had. Popravdě, to ale nebylo podstatné. 
Harry se nemusel ptát, co to znamená.

„Přemýšlíš nad tetováním?” zeptal se a z té myšlenky se mu dělalo mdlo. Nechtěl být označen. 
Nijak. Ani svou slavnou jizvou, ale ta mohla být, konec konců, po většinu času zakrytá vlasy. 
Tohle by pořád viděli všichni. Museli by, pokud by to měl vidět Harry.

Ten si nemohl pomoci a otřásl se. Myšlenka i obrázek mu příliš připomínaly Znamení zla.

Zmijozelský chlapec si nenechal zkazit náladu. „Vím, že to není zhmotnění tvých snů,” 
zamumlal. „Ale Harry, něco udělat musíme. Brzy se vrátíš do vyučování a příliš mnoho lidí v 
Bradavicích si přeje tvou smrt a to, že nemůžeš kouzlit, když nevidíš hada, tě činí 
zranitelnějším, copak to nechápeš?” zavrtěl hlavou a jeho oči vypadaly utrápeně. „Nechci, aby 
s tebou někdo zacházel tak, jako jsem s tebou zacházel já.”

Kdyby Harry potřeboval důkaz, že se o něj Draco stará, tenhle by mu určitě stačil. Ale Draco 
nebyl ještě připravený nazvat to láskou... a pokud mohl Harry soudit, tohle nebyla láska. Ale 
cosi to znamenalo.

„Harry?” přešlápl Draco.

„Dobře, tetování s hadem... ty jsi jeden z mála, kdo ví, jak moc potřebuji hada,” poukázal Harry. 
„Předpokládám, že ostatní si myslí, že mohu hadím jazykem mluvit, kdykoli se mi zachce.”

„Já se s tebou vsadím,” zvýšil Draco hlas, „všem brzy dojde, že se děje něco divného. Ať už se ti 
to líbí, nebo ne, používáním hadí řeči během vyučování k sobě připoutáš pozornost všech. Jak 
dlouho bude trvat, než ostatním studentům dojde, že se pokaždé, když chceš kouzlit, díváš na 
svůj odznak? A pak už bude zjevné, jak umlčet tvou magii!”

„A ty myslíš, že s hadem, kterého budu mít vytetovaného na ruce, bude to méně zjevné?”

„Bude to zjevné tak jako tak. Myslím, že by tě to tetování mohlo nechat naživu. Podívej, mohlo 
by to být v nebelvírských barvách. Jako Salsa.”

„O barvy tady nejde.” A předtím, než mu Draco mohl cokoli odpovědět, zastavil ho Harry 
gestem ruky. „Souhlasím s tím, že dívat se pokaždé na odznak, má své nevýhody... takže co 
třeba prsten s malým hádkem, který by byl okolo něj omotaný? Nebylo by to lepší? Když bych 
kouzlil, díval bych se jeho směrem, stejně, jako na tetování, ale prsten by přitahoval méně 
pozornosti.”

„Prsten ti může někdo sundat. Tetování ne.”

„Ochráním ho protisvolávacím kouzlem. Když to udělám s hůlkou,” trval na svém Harry, „tak se 
prakticky stane součástí mého prstu. Ale hlavně, u prstenu dokážeme najít nějaký důvod, proč 
ho mám. Mohu říct, že mi ho dal Severus, abych si pamatoval, že můj otec je hlava Zmijozelu a 
proto by bylo lepší, aby jeho kolej nepřicházela kvůli mně o body.”

„Hmm, možná máš pravdu,” řekl Draco. „Tetování by se vysvětlovalo daleko hůř. Lidé by 
pravděpodobně přemýšleli o nějaké otřesné souvislosti se Severusem a jeho Znamením. Teď, 
když všichni vědí o jeho smrtijedské minulosti.” Náhle mávl hůlkou, kterou držel, zakouzlil 
Incendio a pergamen začal hořet. „Jen prosím tě nevystrč ze sklepení ani nos bez prstenu na 
prstu. Severus má dost co dělat, aby dostal z průšvihu mě.”

„Když už o tom mluvíme,” řekl Harry a přemýšlel, kde začít. Dostat Draca z průšvihu byl docela 
výkon, když zvážíme, co všechno to zahrnovalo. Zvláštní. Všechno to úsilí ujistit se, že 
Petrificus v jeho hůlce nebude moci být spojován s Pansy a teď už na tom najednou nezáleželo, 
protože nikdo nemohl hůlku donutit, aby prozradila své tajemství. Ale takhle to bylo lepší. Teď 
už nebyl žádný důvod, aby se bystrozorové dozvěděli, že ho Draco proklel a fakt, že Draco 
nemohl být donucen, aby si vzal Veritasérum, věci ještě zjednodušil, i když celá ta situace 
vůbec nebyla jednoduchá.

„Dobře, pečlivě mě poslouchej,” řekl Harry poté, co chvíli přemýšlel. Přál by si, aby mohl říct 
Dracovi celou pravdu, ale když jejich otec tak naléhal, že Harryho schopnost rozlomit kouzlo 
musí zůstat utajena... „Ron a Hermiona přišli dolů, zatím co jsem byl zkamenělý. Když jim nikdo 
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nepřišel otevřít, měli starosti a tak poslali Ginny, aby řekla Severusovi, že se něco děje. Přiletěl 
dolů krbem a vysvobodil mě z kletby Petrificus. Až sem je to dobré, ale tady se věci začínají 
komplikovat. Severus a já jsme otevřeli dveře a mně trochu uklouzlo, že mám strach, protože 
bys mohl běžet do Sovince. Promiň. Nicméně, později jsme vymysleli historku, která vysvětluje, 
proč jsme nešli otevřít a proč oni poslali Ginny. Ty a já jsme pracovali na ohlušujícím lektvaru a 
udělali jsme ho příliš silný, takže jsme neslyšeli magický dveřní zvonek. Severus nás oba našel 
tady dole. Tohle řekli Ron a Hermiona Ginny a tohle budeme říkat i my dva. Nikdy jsi neopustil 
sklepení.”

„To dává smysl, když zvážíme mou popáleninu,” řekl Draco a zamračil se. „Nebo o ní nebudeme 
mluvit?”

„Myslím, že bychom mohli Severuse požádat, aby ji uzdravil.” Harry počkal, dokud Draco 
nepřikývl, aby pokračoval. „S jednou věcí si nejsem jistý. S Pansyinými dopisy. Myslíš, že bys o 
nich měl mluvit? Předpokládám, když ano, bystrozorové si je budou chtít přečíst. Ale když je 
zapřeš a někdo ze Zmijozelu o nich bude mluvit, mohl by to být problém.”

„Stejně už by na nich nebylo nic napsané.” Draco zhluboka a dlouze vzdychl a jeho oči 
potemněly zármutkem. „Písmo na jejích dopisech vždy po pár hodinách zmizelo...” 

Harry si pomyslel, že je to další důkaz, že Pansy tu hrála nějakou vlastní hru, ale Draco byl kvůli 
tomu již tak dost zoufalý. „To bude v pořádku,” řekl místo toho.

„Harry, ona je mrtvá,” opáčil Draco a podíval se z okna a rychle mrkal. „Jak by to ještě někdy 
mohlo být v pořádku?”

***

Snape přišel, zatím co ještě snídali. Ale jejich nabídku na čaj a toast odmítl. Měl ve tváři 
podivný výraz, zatím, co mu Harry vysvětloval, že díky situaci s Dracovou hůlkou, nemusí 
bystrozorům zmiňovat žádnou kletbu, a tedy nemusí ani zmiňovat, že Draco opustil sklepení.

„Jen musíme všichni tři říkat totéž,” skončil Harry, když ho zděšeně napadla další myšlenka 
„Ale ne. Včera večer jsi říkal, že ředitel rozhodne, kdy říci bystrozorům o amuletu. Už jim to 
řekl? Pokud vědí, že ta popálenina vznikla, když stál přímo vedle spiklenců, tak je naše historka 
o tom, že neopustil sklepení...” 

„Harry, na to je Albus Brumbál příliš prozíravý.”

„Dobře, ale raději se ho na to zeptej před tím, než se do těch lží zamotáme,” dělal si Harry 
nahlas starosti.

„To je moudrá rada,” přikývl Snape a pak se obrátil ke svému dalšímu synu. „Cítíš se dnes ráno 
lépe? Nehodláš se opět předávkovat?”

Draco se zježil. „Klidně si můžeš vzít všechen Uklidňující lektvar s sebou.”

„Popravdě je to Harry, koho si vezmu s sebou. Potřebuji si prohlédnout jeho oko. V Bradavicích, 
kde mám v laboratoři vše potřebné při ruce.”

Draco pokrčil rameny, jako že mu nevadí zůstat sám. „Severusi, vypadáš, jako že máš zprávy. 
Špatné zprávy. Máš v plánu mi je říct?”

„Dnes ráno přišli dva mladí bystrozorové,” Snapeovy temné oči byly nečitelné. „Pečlivě 
prohlédli všechny tvé košile a přišlo jim docela zajímavé, že na jedné ti schází několik knoflíků.”

Draco vypadal překvapeně.

„Utrhl jsi nějaké knoflíky, když jsi ze sebe včera strhával košili,” připomněl mu Harry.

„Bolelo to! Nevěřil bys, jak moc to bolelo, když se mi košile třela o tu spáleninu.”

„Znepokojující je,” dodal Snape, „že když jsem vysvětloval jednomu z bystrozorů, jak poněkud 
neopatrně ses svlékal, použil Accio, aby přivolal rozházené knoflíky. V jeho ruce ale skončily jen 
tři, ačkoli na košili, zcela objektivně scházejí čtyři.”

Draco se přerývaně nadechl. „Nech mě hádat. Čtvrtý byl nalezen v Sovinci a dosvědčil tak moji 
přítomnost v něm?”

„Bystrozorové to nijak nekomentovali, ale předpokládám něco takového. Konec konců, máme 
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co do činění se Zmijozely. Když odmítla spolupracovat tvá hůlka, našli jiný způsob, jak tě 
obvinit.”

„A já jsem musel mít košili s diamantovými knoflíky,” zlobil se Draco. „Prokletá jedinečná ruční 
práce. Jestli se z tohohle dostanu, třeba mě to naučí kupovat obyčejné věci.” Při té myšlence se 
otřásl.

Harry si pomyslel, že knoflíky z drahých kamenů jsou v každém případě trochu přehnaná věc. 
Ale na druhou stranu... jestli Draco přijde o všechny své peníze, až bude vyhozen, bude jich mít 
alespoň trochu uloženo v těch knoflících.

„Vypadá to, že štěstí není na naší straně,” souhlasil Snape. „Měli jsme si dříve všimnout, že ten 
knoflík schází a mohl jsem ho najít v Sovinci před bystrozory.”

„Možná ho nenašli,” přemýšlel Harry nahlas. „Sovinec přece uklízejí domácí skřítkové, ne? A 
Brumbál,... promiň, profesor Brumbál byl s bystrozory, když ho prohledávali. A nezmínil se, že 
by něco našli.”

„Není příliš obtížné potají sebrat něco tak malého. A bystrozorové, kteří nejsou v Řádu, nemají 
žádný důvod sdělovat informace Albusovi. I když byl ředitelem i v době, kdy oni navštěvovali 
Bradavice. Ale jsem si jistý, že ho našli. Jejich otázky, které mi kladli, byly velmi sugestivní.”

Harryho zalila vlna nevolnosti. „Zmínil ses o té spálenině? Chci říct, jak jsi vysvětlil, že ze sebe 
Draco rval ty knoflíky?”

Snape energicky zavrtěl hlavou.

„Dobře, tak to pořád ještě můžeme uzdravit,” řekl Harry Dracovi.

„Nemyslím,” řekl Snape. „Bude lepší, řekl bych, tím zraněním dokázat, že Draco byl v 
nebezpečí v metaforickém významu toho slova, než že by byl jen fyzicky ohrožen. To znamená, 
že amulet nevěděl, jak si poradit s tím zamýšleným komplotem a proto se choval atypicky, 
protože běžně se nepočítá s tím, že by vyvinul teplo dostatečné k tomu, aby svého nositele 
popálil.”

„Zajímalo by mě, z kterého pekla tento dárek pochází,” řekl Draco.

Harry si řekl, že Draco kvůli tomu, že je popálený, přehání a nereagoval.

Dracovi chvíli trvalo, než svou sebestřednost překonal. „Takže, kde jsme to byli? Jo, dobře. Jestli 
bystrozorové najdou můj knoflík v Sovinci, nebudou věřit, že jsem tam nikdy nebyl. Proč jsi tedy 
nic neřekl, když Harry přišel s tou svou smyšlenou historkou?” O sekundu později se blonďatý 
chlapec na Snapea zadíval zamyšleně. „Aha, chápu. Ty máš nějakou vlastní historku, že? 
Severusi?”

Snape pokrčil rameny. „Možná. Možná jsem se zmínil o jistém domácím skřítkovi, který nás před 
časem navštívil pod záminkou, že chce doručit dopis. A nepřeháním, když řeknu, že jsem ho 
upřímně podezříval, že to nebyl opravdový důvod, proč přišel do mého bytu. Neřekl jsem, že 
přišel ukrást ten knoflík, ale bystrozorové víc vědět nepotřebovali. A co je hlavní, můj dveřní 
pergamen Dubbyho návštěvu potvrdil. A Dobby může potvrdit, že jeho bratranec je 
zaměstnaný u Narcissy Malfoyové. Takže ten knoflík může být viděn jako důkaz proti tobě, 
stejně tak jako důkaz spiknutí, ukazující k Malfoyově rodině.”

„To je perfektní,” přikývl Harry. „Co jiného by mohli použít jako léčku na Draca, když ne něco tak 
malého, co nikdo nebude hledat, jako je knoflík? Ačkoliv je zvláštní, že sis tu samou košili oblékl 
v den vraždy.”

„Mmm, možná jsem měl utrousit nějakou narážku o tom, že Dubby zakouzlil nějaké kouzlo a 
vzhledem k tomu, že většina skřítkovské magie je pro kouzelníky těžko detekovatelná...” Snape 
znovu pokrčil rameny a nechal chlapce, aby si udělali své vlastní závěry.

Draco byl poněkud rozrušený. „Ta historka zní čím dál tím nepravděpodobněji. Takže opustím 
Skotsko předtím, než mě obviní? Tedy...” odmlčel se, ale jen na chvíli, „samozřejmě poté, co 
prohlédneš Harryho oko.”

„Jestli má být Draco obviněn z vraždy, mé oko může počkat,” řekl Harry přesvědčeně, podíval 
se na otce a snažil se mu předat tichý vzkaz. Řekni mu, že na něm také záleží. Řekni mu, že ho 
máš rád stejně, jako máš rád mě... 
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Jestli Snape zachytil Harryho prosbu, ignoroval ji.

„Dnes odpoledne by měli přibýt noví vyšetřovatelé,” sdělil jim oběma. „Včetně jednoho 
služebně staršího bystrozora, který může sdělit obvinění. Je to směšné, že? Popletal vzdoroval 
všem Albusovým pokusům, ale když sami Parkinsonovi vyhrožovali, že si budou stěžovat tisku, 
že případ nevyšetřují zkušení profesionálové, tak nám nakonec pomohli.” Mistr lektvarů se 
odmlčel a potom dodal. „Draco, mladší bystrozorové, co jsou teď v Bradavicích, s tebou chtěli 
ráno mluvit. Ale Albus i já jsme trvali na tom, že jsi rozrušený a můžeš být vyslýchán jen 
jednou. Takže se ta žádost odložila.”

Draco se podíval přes stůl na Harryho: „Čím dál tím lépe. Teď budeme oba známí jako blázni.”

„Rozrušený je těžko chyba charakteru,” napomenul ho Snape.

„Je, když se jmenuješ Malfoy.” Draco založil ruce na hrudníku a vzdychl, pak to ale vypadalo, že 
se to pokouší překonat. „Dost o mých problémech. Harry, řekni mu to o svém prstenu.”

Snape soustředěně svraštil obočí. „Něco se stalo s prstenem tvé matky?”

Teprve teď Harrymu došlo, že na něj už hrozně dlouho nemyslel. Měl ho stále při sobě, 
zavěšený na krku, na řetízku, který mu dal Snape a sundával ho jen na sprchování a tak si zvykl 
na jeho přítomnost, že už si s ním ani nehrál jako dřív. Připadalo mu, jako by teď byl jeho 
součástí.

Harry zavrtěl hlavou a krátce vysvětlil Dracův nápad s tetováním a jak se nakonec dohodli, že 
prsten bude lepší řešení.

Když skončil, otec přikývl. „Velmi dobře vymyšleno.” Pochválil a podíval se na ně na oba. Když 
vstali, Snape položil ruku na Harryho rameno: „Vidím to tak, že Harry by měl mít prsten s 
hadem dřív, než vejde do hradu. Draco, budeš v pořádku, když tu budeš sám?”

„No jistě, samozřejmě,” řekl zmijozelský chlapec a zachmuřil se, jako by už sama ta otázka byla 
absurdní. „Malfoyové se nestočí do klubíčka a neumřou při prvním náznaku nebezpečí. Máme 
tuhý kořínek a dost rozumu, abychom se z každého problému vylhali.”

Řekni mu to, Severusi, pomyslel si Harry. Řekni mu, že ho máš rád. Řekni mu, že si opravdu 
děláš starosti.

„Buď tu hodný,” bylo všechno, co Snape řekl.

„Jako vždycky,” poznamenal kousavě Draco, „i když nedokáži být takový úžasný malý 
dobráček, jako tady Harry.”

„Domnívám se, že jsem jasně řekl, co si myslím o této sourozenecké rivalitě,” plísnil ho Snape. 
„Harry a ty doplňujete jeden druhého, nevšiml sis toho?”

Draco se dlouze nadechl a přikývl.

Snape na chlapce upřel oči a prohlížel si ho. Harrymu se zdálo, že Mistr lektvarů přemýšlí, co 
ještě by měl říct. Pak se ale zjevně rozhodl, že lepší bude neříkat už nic. Vytáhl Harryho z křesla 
a přitáhl si ho blíž, aby se mohli přemístit.

V okamžiku, kdy se svět kolem něj rozplýval, měl pocit, že se Draco otočil, aby nemusel vidět je 
dva pohromadě. Ale nebyl si jistý, jestli to nebyla jen jeho představivost.

***

Hned jak přilétli krbem z Grimmauldova náměstí zpět do Snapeova bytu, vzal Mistr lektvarů 
Harryho do své soukromé laboratoře a mávnutím hůlky vyčistil stůl uprostřed. „Nahoru,” 
přikázal.

Harry si pomyslel, že je to trochu divné, ale poslušně vyskočil a posadil se na stůl.

Snape se ironicky usmál. „Pitomé děcko. Na záda si lehni. Jak bych takhle mohl to tvoje oko 
podrobně vyšetřit?”

Harry se položil na záda a zdravým okem zíral na strop.

„Lumos,” pronesl Snape a namířil mu světlo do obličeje. „Hmm. Dá se říci, že otok je o hodně 
menší, i když kůže je dosud zbarvená. Můžeš vůbec to oko otevřít?”
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Když to několikrát zkusil, bylo to tak bolestivé, že se rozhodl, raději toho nechat. Protože však 
otec naléhal, pokusil se znovu. „Au, to opravdu bolí,” sténal.

„Počkej,” radil mu Snape a naklonil se blíž. „Mám dojem, že výtok slepuje tkáň k sobě. Je to 
zřejmě vedlejší efekt toho, jak ses vyprošťoval z kouzla Petrificus.”

Harry reflexivně zavíral oči, jakmile uviděl skleničku a přibližující se kapátko. Něco ledového a 
slizkého kapalo na jeho poraněné víčko a otec jemně prsty vtíral lektvar od koutků oka do jeho 
středu.

„Zkus to znova.”

Chvíli to trvalo, ale nakonec Harry zjistil, že by mohl oko otevřít. Alespoň trochu. „Je to ostré,” 
stěžoval si, když uviděl jasně zářící konec Snapeovy hůlky.

Snape hůlku odklonil. „Otevři oko, co nejvíc můžeš a nech ho tak,” požadoval. „Vidíš barvy? 
Můžeš zaostřit na bližší i vzdálenější předměty? Cítíš, že vnímáš hloubku...“

„Dej mi minutu.” Vypadalo to, jako by ostré světlo dosud probleskovalo uvnitř jeho oka, ale 
tento pocit postupně mizel, místnost se propadala do jakési mlhy. Bylo to, jako dívat se přes 
tenoučký závoj nebo mlhu. Harry byl zmatený, bylo to tím, že druhé oko vidělo perfektně. 
Musel potlačit silné nutkání nechat své slabší oko zavřené. „Barvy, ano. Ale vlevo jsou věci 
trochu rozmazané,” řekl a měl pocit, jako kdyby mu někdo seděl na hrudníku. Téměř slyšel, jak 
Snape říká, dýchej. Harry se zhluboka nadechl a podíval se na otce. „Můžeš to vyléčit?”

„Byl jsi tak bezstarostný v celé té věci, že jsem začal pochybovat, zda tě to znepokojuje.”

„Tedy, já si představoval, že bys to mohl spravit!” Teď mu na ten hrudník prakticky někdo skočil. 
„Myslím tím, žes mě vyléčil po Samhainu a to bylo horší. Mnohem horší. Nikdy jsem ve 
skutečnosti nevěřil, že bys to nedokázal vyléčit...“ 

„Vydrž,” přerušil ho Snape, svítil si opět ostrým paprskem světla a jeho prsty držely násilím 
otevřené synovo oko. Harry si nemohl pomoci, ale zalapal po dechu. Na to přesunul Mistr 
lektvarů svoji ruku na chlapcovo rameno, a dotykem ho konejšil. „Paměť je mocný nástroj,” 
šeptal jemně, „ale já vím, že mě to necháš udělat. Stejně jako tenkrát a to bylo hned po 
Samhainu. Což bylo ohromující, opravdu...“

Harry si to uvědomoval, ale musel přiznat: „Já se nebojím. Jen to opravdu bolí, když mi násilím 
otevíráš oko, to je vše. To je v pořádku, pokračujeme. Chci vědět, proč nevidím. Proč vidím vše, 
jako kdybych byl opilý?”

Snape se dotýkal jeho oka opatrněji. „Na tvé rohovce je zase značné množství jizev. Je to víc, 
než bych předpokládal po silném přímém úderu... Dracův úder zřejmě porušil jemnou 
rovnováhu magie ve tvém oku. Můžeme použít Oční elixír... tentokrát normální sílu. Myslím, že 
můžeme použít to, co tu mám po ruce.” Harry slyšel cinknutí skleničky. „Pamatuj, že Elixír musí 
pokrýt celý povrch tvého oka předtím, než ho slzy rozpustí.”

Kapky podivně štípaly, strašně ho to nutilo mrknout, ale Harry odolal. Zvláštní, Oční elixír mu 
nikdy předtím nepůsobil bolest... „To by mohlo stačit,” oznámil Snape nakonec.

Harry pevně zavřel oko a kroutil s ním kolem dokola v očním důlku, neodbytně mu to 
připomínalo Moodyho. Ale nerad by dopadl jako on, Snape dá jistě vše do pořádku.

Když oko znovu otevřel, počítal s tím, že bude vidět perfektně. Místo toho viděl pořád 
rozmazaně.

„Do háje,” zasténal Harry nahlas, „já si skutečně myslel, že to půjde.”

„Žádné zlepšení? Ale ani poprvé ten Elixír nefungoval okamžitě, jestli si vzpomínáš.”

„Ale teď ho cítím jinak. Bolí to.”

Místo, aby ho litoval, Snapea něco napadlo: „Jako sůl v ráně?”

„Spíš jako ocet. Jako nějaká žihadla,” pokoušel se to Harry vysvětlit.

Mistr lektvarů přikývl: „Přezkoumám to, Harry, ale jsem si jistý, že je nutné uzdravit tu tkáň 
předtím, než se vrátíš do třídy.”

„Nechci se vrátit do třídy napůl slepý.” Harry přestal reptat, přesto, že jeho otec natíral hojivou 
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mast na jeho levé oko.

„Máš ještě pořád své brýle? Možná, že by madam Pomfreyová byla schopná vylepšit tvou 
situaci několika šikovnými kouzly.”

Zvláštní, že na brýle Harry ani nepomyslel. Už si zvykl žít bez nich. Škoda, že není schopen 
seslat mocné Reparo i na své vlastní oko. Ale při představě, co se stalo s polštářem, se 
neodvážil to riskovat. „A nemůžeš je začarovat ty?”

„Optika není má specializace,” namítl Snape. „Licencovaná lékouzelnice bude daleko více 
obeznámena s tím, jak pomoci studentům, kteří špatně vidí.”

„Dobře, tak tedy Pomfreyová. Promiň. Madam Pomfreyová.”

Na otcově tváři se rozhostil úsměv. „Je příjemné vidět, že si na tom dáváš záležet.”

Harry se posadil a pokrčil rameny: „Nemyslím si, že říkat někomu jenom příjmením je neuctivé. 
Takhle prostě studenti mluví, když učitelé nejsou v doslechu.” Seskočil se stolu a změnil téma 
hovoru: „Vím, že bych se měl vrátit už v pondělí, ale trochu jsem nad tím přemýšlel, a možná by 
bylo lepší, kdybych se vrátil do Devonu a zůstal s Dracem, dokud se nebude smět vrátit zpátky 
domů. Vím, že říkal, že je v pořádku, ale podle mě to jen tak říká. Byl jsem překvapený, že jsi 
ho tam dnes ráno nechal samotného. Co když začne znovu panikařit?”

Mistr lektvarů se podíval na Harryho úkosem. „Ujišťuji tě, že bych o tom věděl dříve, než by se 
ta věc stala závažnou.”

„Ochránil jsi Uklidňující lektvary tak, abys věděl, pokud by jich chtěl vypít příliš mnoho?” hádal 
Harry. „Bez urážky, ale myslím si, že Draco by mohl udělat něco jiného. Něco, co 
nepředpokládáš. Pamatuješ? Je vyděšený!”

„Je v pořádku,” řekl Snape hlasem, který se nedal vykládat dvěma způsoby. Říkal, že debata je 
u konce. Ale nebyla, ne, dokud Harryho zajímala.

„Jak můžeš vědět, že je v pořádku?” naléhal. „Nemůžeš. Usuzuješ to z toho, jak se choval dnes 
ráno. Ale nemyslíš, že to celé bylo divadlo? Přetvářka? Draco je vážně zoufalý! A vůbec se nedá 
říct, co si vezme do hlavy...” 

„V tuto chvíli,” přerušil ho Snape, „své problémy ignoruje a žongluje.”

Harry si myslel, že se přeslechl, tak podivný komentář to byl. „Žongluje?”

„S těmi světelnými kotouči. Strávil nějakou chvilku tím, aby je zakouzlil každý na jinou barvu, a 
teď se pokouší naučit žonglovat.” 

Harryho se ho pokusil zpražit pohledem. Ale s jedním okem to šlo špatně. „A jak to tak naprosto 
přesně víš?”

Snape rozevřel dlaň a ukázal Harrymu plochý skleněný disk. Ten musel zavřít své poraněné oko, 
aby se mu podařilo do disku podívat, ale když to udělal, uviděl Draca obratně vyhazujícího tři 
světelné kotouče do vzduchu. Nedařilo se mu je udržet ve vzduchu dlouho, po pár sekundách 
minul purpurový kotouč a všechny tři mu upadly na zem.”

„Do Salazarovy prdele!” pronesl malý obrázek Draca. Pak zavrtěl hlavou a řekl v dokonalé 
imitaci Mistra lektvarů: „Ne, domnívám se, že tato konkrétní prdel by měla být moje prdel...” 
Draco se rozesmál, posbíral všechny kotouče a začal znovu.

Harry cítil, že zrudl, i když mu bylo jasné, že to není jeho chyba, že Draco mluví takhle. 
„Nemyslím, že bychom ho měli takhle sledovat. Nelíbilo by se mu to.”

Snape pokrčil rameny. „Doporučuji ti nikdy se o tom nezmiňovat.”

„To je...” 

„Věřím, že to slovo, které hledáš, je politováníhodné, ale nezbytné, Harry. Máš naprostou 
pravdu, že Draco by mohl udělat něco naprosto neočekávatelného. Takže... co bys navrhl ty? 
Mám ho přivést domů předtím, než si budu jistý, že je tu v bezpečí? Neviděl jsem žádnou jinou 
možnost, než nechat ho v Devonu samotného. Byl bys radši, kdybych tam dovlekl pana 
Weasleyho a slečnu Grangerovou, aby na něj dávali pozor?!“

„Nemusíš být zas tak jedovatý.”
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„Popravdě jsem tuto možnost vážně zvažoval.”

„Aha,” řekl Harry šokovaně. Ne tím zájmem, samozřejmě, věděl, že se Snape o zmijozelského 
chlapce stará, ale tím, že by požádal Rona a Hermionu o pomoc. To bylo docela zajímavé, 
zejména vzhledem ke Snapeově názoru na všechny Nebelvíry. Přesto musel říct: „To není dobrý 
nápad. Chci říct, že souhlasili, že nám pomohou s tou historkou o Ohlušujícím lektvaru, ale 
stejně nejsou přesvědčeni o jeho nevinně...” 

„Ano, já vím,” ztěžka si povzdechl Snape, „a také vím, že by to udělali, kdybych je o to požádal. 
I když by si slečna Grangerová bezpochyby stěžovala, že zamešká vyučování. Nicméně Draco a 
pan Weasley by se možná poprali a se slečnou Grangerovou by to možná mohlo dopadnout 
ještě hůř...” zaškaredil se Mistr lektvarů.

Harry nechápal, co jeho otec myslí, dokud... „Ale ne,” zamumlal, „pochopil jsi to špatně. Vím, 
že Draco řekl pár věcí o tom, jak je Hermiona chytrá a omluvil se jí, ale nemá jí rád tímto 
způsobem. Takže pokud si myslíš, že by zármutkem nad Pansyinou smrtí ztratil rozum a...” 

„Ale pro Merlinovo smilování, takhle jsem to nemyslel,” odsekl Snape, „on má svou hrdost, 
Harry. A pokud by ho dívka která ho v akademické rovině vždy znovu a znovu porazila, mohlo 
by se ho to bezpochyby velmi dotknout. Mohl by jí znovu začít říkat mudlovská šmejdko a to je 
to poslední, co teď potřebujeme.”

„Další důvod, abych se vrátil do Devonu,” hádal se Harry. „Podívej, byl jsem z vyučování celou 
věčnost. Co na tom změní další týden, nebo dva?”

„Pro tebe by to, že nebudeš přítomen na vyučování bez řádné omluvy, mohlo znamenat to, že 
Lucius bude naléhat, abys byl vyloučen. A to nemluvím o tom, že bys díky tomu vypadal 
poněkud pomateně, což celou dobu říkáš, že nechceš. Takže v pondělí se vrátíš do třídy.”

„Ale...” 

„Vrátíš se do třídy.”

Harrymu došlo, že je to jedna z těch situací, jsi můj syn a uděláš to, co jsem řekl. „Dobře,” 
podřídil se. „Jen... nepoužij nic z toho, co dnes Draco řekl, proti němu. Tedy, dokud neudělá 
něco, co budeš muset zastavit. A potom, protože to vypadalo, jako že by mohl trochu využít 
toho, jak se podřídil otcově příkazu, odvážil se. „Když už mluvíme o Dracovi, možná bys mu měl 
říct, že ho máš rád. Protože, já jsem si jistý, že to ví, ale ten fakt, žes to řekl mně a jemu ne... 
vždyť víš, jak je pro Zmijozely důležité být ve všem s ostatními vyrovnaný.“

Snape se díval na disk ve své dlani, pak kolem něj semkl prsty, ale neříkal nic.

Harry si pomyslel, že to ticho je výmluvné. V mysli se mu vynořilo nejasné podezření. 
„Nevypadáš překvapený tím, že vím, že jsi mu to nikdy neřekl.”

Ticho trvalo.

Pak jeho otec znovu promluvil. „Předpokládám, že odsoudíš, pokud se pokusím o nějaký úhybný 
manévr. Ty musíš mít ve věcech vždycky jasno.“

„Hlavně to vypadá, že jsi měl jasno ty,” ukázal Harry na Snapeovu sevřenou pěst, „a že jsi 
slyšel úplně všechno, když jsme s Dracem mluvili. A dnes ráno zase, že jo! Připadalo mi, že ses 
tvářil nějak divně, když jsem mluvil o té smyšlené historce! Ještě aby ne, když už jsi ji slyšel pár 
minut před tím!”

„Bylo zajímavé pozorovat její vývoj.”

„Řeknu ti, co je zajímavé,” odsekl Harry. „Jak si nás mohl celou noc poslouchat a nepospíšit si 
zpátky, abys mu řekl, že ho samozřejmě máš rád?! Nebo proč jsi mu to neřekl aspoň ráno? Ty 
jsi ten, kdo pořád mluví o sourozenecké rivalitě. Copak nechápeš, že tímto způsobem jí 
vytváříš?”

Snape si odhrnul vlasy z tváře. „Chápu víc, než si myslíš, Harry. Pojďme do obývacího pokoje,” 
pobídl ho a zatřásl hlavou.

Harry ho následoval, mrkal a doufal, že tím projasní svůj pohled, ale na levé straně viděl věci 
stále rozmazané.

„Vzpomeň si Harry,” řekl Snape vážně po dlouhé chvíli ticha, „jak jsem ti říkal, že se přede 
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mnou Draco zhroutil a plakal. On byl... nevěděl jsem, jak mu pomoct a tak jsem použil trochu 
nitrozpytu.” Gestem ruky umlčel Harryho, který chtěl promluvit. „Je mi jasné, že s tím 
nesouhlasíš. To důležité je, že to, co jsem viděl v jeho mysli, nebyl jen zármutek z celé té 
situace s bystrozory a sebeobviňování. Ale také bolest nad tím, co ty jsi řekl. On je můj bratr a 
já ho miluji. A tos to ani neřekl jemu. Mluvil jsi s Albusem a se mnou. A i to stačilo, aby ho to 
zranilo, když to slyšel.”

„Proč? Jenom proto, že to nemohl říct nazpět? Myslím opravdově?”

Snape se naklonil dopředu. „Zjevně měl pocit, že to očekáváš. Ale to není to, co mám na mysli. 
Harry, podívej se na věc z Dracova úhlu pohledu.” Mistr lektvarů zkroutil spodní ret v opovržení. 
„Nedokážeš si ani představit, jaký tenhle rok pro něj byl. Co se naučil? Že ti, co ho milovali, si 
ho přejí mučit a zabít, protože odmítl žít podle jejich příkazů. Naučil se, že láska je k ničemu, 
protože nad ní vždycky zvítězí loajalita.”

Harry zavřel své levé oko, to, že viděl každým okem něco jiného, mu způsobovalo pořádnou 
bolest hlavy. „Malfoyovi jsou loajální k Voldemortovi a ne k Dracovi. Chápu, co myslíš.”

„Domnívám se, že Draco ti složil největší poklonu, jaké je schopen, tím, že oznámil svou 
loajalitu k tobě.”

„Ale...” Harry vzdychl a začal znovu. „Chápu, co myslíš. A ty dáváš vytrvale najevo svou 
loajalitu k němu, když ho chráníš před Luciusem, zastal ses ho před ředitelem a podal bys 
výpověď, pokud by to bylo nutné. A já si jsem jistý, že to všechno oceňuje. Ale tati...” Harry si 
poklepal prstem na koleno. „Stejně si myslím, že Draco potřebuje, abys mu nahlas řekl, že ho 
máš rád. I když se mu to ze začátku nebude líbit. Jedna část jeho duše to potřebuje slyšet, i 
když to bude bolet.”

„Vážně jsem přemýšlel, co je v tomto okamžiku nejlepší. Už takhle je mezi mnou a Luciem dost 
podobností. A o další nestojím. Chci, aby o mně přemýšlel jako o otci, ale ne o takovémhle, 
jestli chápeš, co myslím. A Lucius tato slova říkal docela často, ačkoli to většinou bylo mám tě 
rád, ale...” Mistr lektvarů zavrtěl hlavou. „Narcissa to sice říkala bez podmínek, ale vzhledem k 
tomu, že se veřejně postavila s Luciem proti vlastnímu synovi, je to poměrně malá útěcha a ten 
dopis taky.”

„Zní to, jako že jsi o tom přemýšlel,” řekl Harry a vstal. „a předpokládám, že to souvisí s tím, že 
jsi nás minulou noc pozoroval. Máš v plánu mě sledovat, až budu zpátky ve věži?”

„Studenti bývají velmi zvědaví,” řekl Snape a pohledem sjel Harryho. „Hrad zabrání všem 
pokusům sledovat, co se děje uvnitř jeho zdí. To je ten důvod, proč Dracův rám ukazuje jen 
obrazy zvenčí. Takže je pro mě naprosté tajemství, jak tvůj otec a jeho kamarádi dokázali 
udělat tu mapu tak, aby fungovala správně. Nemělo by to být možné, a nic v Lupinově zprávě 
nevneslo do té záležitosti více světla.”

Harry si pomyslel, že Snape konečně řekl Lupinovo jméno bez obvyklého vrčení. Nebylo to 
žádný velký úspěch, ale byl rád i za to málo. Odolal potřebě vyjádřit nahlas své starosti s tím, v 
jakém nebezpečí může Remus být a jen se zeptal. „Takže už to přišlo? Můžu si to přečíst?”

„Samozřejmě,” Snape mávl hůlkou a z kanceláře přivolal pergamen a disk položil na stůl mezi 
ně. Harry věděl, že to není správné, ale nedokázal odolat a nepodívat se, jestli Draco stále ještě 
žongluje.

Zmijozelský chlapec byl v ložnici, ležel na boku a zjevně spal.

Harry vzhlédl a postřehl, že se na něj otec dívá. „Teď vidíš, proč jsem to vyzvědačské kouzlo 
aktivoval,” poznamenal Mistr lektvarů. „Nejdříve žongloval a teď spí před obědem. Ani jedno se 
Dracovi nepodobá.”

Chvíli čekal, ale když Harry ani neodpověděl, ani nepřikývl, podal mu Mistr lektvarů ten 
pergamen.

Poté, co si přečetl vše, co Remus napsal, Harry vzdychl. „Nic o tom, jak se jim podařilo překonat 
ochranná kouzla kolem hradu, a nic o tom, jak se někdo může před mapou skrýt. Ale podívej, 
měl jsi pravdu. Byl to James, kdo přišel s inkantací neplecha ukončena.”

Harry cítil, že ho Snape pozoruje a tak vzhlédl. „Co ?”

Snape zamyšleně zavrtěl hlavou a zdvihl slídivé kukátko. „Tvá modřina je pryč. Najdi své brýle a 
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půjdeme se podívat, co madam Pomfreyová může udělat s tvýma očima. Půjdu s tebou.”

Harry pochyboval, že to bylo to, o čem Snape přemýšlel, ale byl už tak unavený tím, že jeho oči 
byly z formy, takže opravit vidění brýlemi znělo prostě úžasně. „Můžu jít sám,” řekl 
bezmyšlenkovitě, ale pak se kousl dortu. „Vlastně předpokládám, že nemůžu. Chceš, abych 
mezi vyučováním vždycky byl s přáteli, a tak...” 

„Myslím, že jsem řekl: nikdy nechoď sám. Nemá žádný smysl vyvolat konflikt s těmi, kdo by si 
tě přáli vidět mrtvého.” Mistr lektvarů se zakabonil. „Myslím, že se nejdříve pustíme do toho 
prstenu, o kterém jsi předtím mluvil.

Když se jeho otec začal rozhlížet po něčem, co by mohl přeměnit, Harry sundal z krku řetízek a 
vytáhl snubní prsten své matky. „Můžeme použít tento?”

Snape došel k Harrymu a vzal si od něj prsten. „Myslel jsem, že bys ho radši nechal takový, jaký 
ho nosila ona.”

Harry se podíval dolů na prstýnek, „ano, ale to bylo předtím. Připadalo mi, jako že je to všechno 
co mám, protože jsem nevěřil, že bych mohl někomu věřit. Chci říct, věděl jsem, že se snažíš 
dávat na mě pozor co nejlépe, ale myslel jsem si, že mezi námi bude vždy propast. Jako mezi 
učitelem a studentem. Ale teď jsi doopravdy můj otec...” 

Mistr lektvarů položil prsten Harrymu do dlaně a zavřel ji. „Nech si ho Harry. Poslouží nám něco 
jiného. Nemusíš obětovat jedinou věc, která ti zbyla po Lilly.”

„Tak to není,” řekl Harry a pousmál se, když se podíval do otcových temných očí. „Jenom... 
jenom jsem byl zvyklý nikoho nemít. To je vše. A teď mám. A stejně, myslím si, že by byla ráda, 
kdyby mě nějaká její věc stále chránila.”

Snape si ho prohlížel. „Pokud jsi si jistý.”

Otcův hlas byl natolik vážný, že se nad tím Harry ještě jednou zamyslel. Pak ale vrátil prsten i s 
řetízkem zpátky do Snapeovy ruky. „Ano, použij ho.”

Snape zastrčil slídivé kukátko do kapsy, držel prsten mezi palcem a ukazováčkem a prohlížel si 
ho. „Mohu ty kameny vyndat, nebo je skrýt dovnitř do hada.”

„Dej je dovnitř,” rozhodl se Harry a díval se na Mistra lektvarů, jak pracuje. Jedno klepnutí 
hůlkou, prsten praskl, narovnal se a byl z něj zlatý pásek posetý smaragdy. Další klepnutí, 
tentokrát s tiše vyřčenou latinskou intaktací a pásek se zaroloval sám do sebe a schoval 
smaragdy dovnitř.

„A teď to těžší,” zamrmlal Snape. „Nejsem žádný umělec, ale had je celkem jednoduchá věc.”

Trvalo pár minut, než to dokončil, Snape trochu mručel, když se jeden smaragd vyklubal 
měkkým kovem ven. Pak ale docela rychle jeden konec zlatého pásku změnil na hadí ocas a 
druhý na hlavu i se zuby. Pak několika jemnými tahy vykreslil hadův výraz a dva smaragdy 
zasadil jako oči.

„Jsi docela dobrý, jako umělec,” řekl Harry, když Snape konečně hada přesvědčil, aby se stočil 
do kruhu a hlavu položil na vlastní ocas. Chlapec si prsten vzal a nasadil si prsten na 
prostředníček. Had trochu utáhl smyčku, aby mu prsten padl.

„Myslím, že bych ho měl ochránit tak, aby nešel za žádných okolností sundat,” řekl Harry a 
vytáhl hůlku z kapsy. „Můžu?”

Snape přikývl, ale v jeho očích byl stín a Harry nevěděl proč.

Provedl své nejsilnější protisvolávací kouzlo a cítil, jak jeho temné síly procházejí hůlkou. Když 
pak pohnul prstem, měl pocit, jako by prsten byl součást jeho ruky, nedokázal ho sundat, ať se 
snažil jakkoli. Ale vypadal úplně normálně, takže si Harry říkal, že to bude fungovat.

„Jdu si pro brýle.”

Další tiché přikývnutí donutilo Harryho zastavit se a ohlédnout se. „Co je?” zeptal se znovu. „Je 
něco špatně?”

„Nic vážného,” řekl Snape a mávl na něj, aby už šel, ale Harry zůstal stát na místě.

„Řekni mi to. Prosím.”
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Snape se hořce usmál. Byl to chladný, neveselý úsměv. „Můj otec říkal, že nemám vůbec žádný 
talent.” A pak dodal. „On sám byl... umělec, mimo jiné.”

Harry přikývl a tentokrát poslechl svůj vnitřní hlas, který mu říkal, aby více nenaléhal. Podíval 
se dolů na svůj prsten a viděl dvě věci. Už nebyl jen Lillyin, byl součástí i Severuse. Dvou lidí, 
kteří by udělali cokoli, aby ho ochránili. Cítil se milován. Skutečně milován a přál si víc, než kdy 
jindy, aby Draco poznal, jaké to je.

„Vem si čisté šaty,” doporučil mu Snape, který změnil téma hovoru, jakoby litoval, že promluvil 
o svém bolestivém dětství. „A ať už je sobota, nebo ne, vem si hábit. Musíš vypadat dobře.”

„Vždyť jdeme jen do nemocničního křídla,” připomněl mu Harry.

„Před chvílí tu byli reportéři.”

Harry se zašklebil. „To je přesně to, co potřebuji.”

Vzdychl a vyrazil ke svému kufru, aby našel své brýle.

***

Chodby nebyly studenty zrovna přecpané, ale také nebyly úplně prázdné. Harry už ani nevěděl, 
kolikrát se za ním někdo s výkřikem rozeběhl. Snape byl k tomu pozoruhodně tolerantní. Před 
časem by určitě udělal nějakou kousavou poznámku o slavném Harrym Potterovi a jeho fan 
klubu, ale teď se prostě jen opřel o zeď s rukama založenýma na hrudi a pozoroval Harryho, jak 
se vítá s přáteli.

Harry věděl, že to samozřejmě nebylo jen pozorování. Zkoumal, jaká nálada v Bradavicích 
panuje a pátral po každé zmínce o Dracovi a o vraždě. Naneštěstí byly tyto debaty nekonečné. 
„On to neudělal,” opakoval Harry znovu a znovu. „Nemohl to udělat, celou dobu byl se mnou.”

A když to vyvolalo námitky, slyšel Harry sám sebe, jak říká. „Dobře a komu budete věřit? Mně, 
nebo Zmijozelům, kteří to na Draca nastražili, protože je na mé straně? Zamysli se nad tím.”

Byl skutečně vděčný, když ho z toho všeho nakonec Snape vysvobodil, tím že pánovitě vstoupil 
do davu, který obklopoval Harryho a oznámil: „Můj syn a já musíme ještě něco zařídit.” Těch 
pár slov stačilo, byly řečeny tónem, který musel být okamžitě poslechnut. Zástup se rozplynul, 
jakoby na něj někdo seslal kouzlo. Snape vzal Harryho za předloktí a jak ho vedl dolů chodbou, 
jeho plášť za ním majestátně vlál.

„Díky,” zamumlal Harry. „Nesnáším být centrem pozornosti.”

Neunikl mu otcův ironický pohled, který jakoby chtěl říct, vím to, i když před časem bych tomu 
neuvěřil.

Když se madam Pomfreyová dozvěděla, že Harryho levé oko zkolabovalo, trvala na tom, že mu 
musí prověřit obě oči. Harry dostal klapku na pravé oko a madam Pomfreyová kousek od něj 
nakreslila nerozluštitelné znaky. Runy, které před tím nikdy neviděl? Když mu lékouzelnice 
přikázala, aby si zakryl levé oko, a četl pravým, pochopil pravdu.

„Aha, Mrzimor, Zmijozel, Mrzimor, Havraspár,” povzdechl si a cítil se jako pitomec. Ale předtím 
neviděl kolejní symboly v černé a bílé a tyto byly opravdu malé. „Jak to, že tu není Nebelvír?”

„Znovu, pane Potter,” přikázala lékouzelnice bryskně a mávla hůlkou, aby vytvořila druhý 
řádek.

„Nebelvír, Mrzimor, Mrzimor, Zmijozel,” četl. „Ale stejně mi tady toho Mrzimoru připadá nějak 
moc,” stěžoval si.

„Pravé oko žádnou korekci nepotřebuje,” řekla, jako by to nevěděli a jako by jí to už na začátku 
neříkali. Harry ovládl dvou netrpělivost, dokonce i když se vrátila ke svému tónu, všechno-vím-
lépe. „Škoda, že se ta magie v druhém oku neudržela, Severusi. Říkala jsem ti, že ten elixír 
děláš možná moc silný.”

Snape neřekl nic. Dokonce se ani nedíval zle. Nebo alespoň ne příliš.

„My používáme znovu ten elixír, madam,” řekl Harry a sundal si klapku. „Normálně silný. Doufal 
jsem, že byste mohla očarovat mé brýle, třeba zkopírovat ten dobrý obraz z jedné strany na 
druhou.”
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Doufal, že se mu podařilo odvést hovor od Severusových předpokládaných chyb, o kterých tak 
plácala během Harryho prohlídky. „Pane Pottere, máte porušenou hlubokou percepci. A 
takovéhle kouzlo by vám způsobilo závrať. Neudržel byste se na nohách.”

„Jenže takhle mě, do hajzlu, strašně bolí hlava!”

„Harry,” řekl Snape varovným tónem.

„Omlouvám se,” řekl Harry a třel si spánky. „To bylo hrubé. Chtěl jsem jen říct, že když vidím 
takhle, opravdu mě z toho strašně bolí hlava.”

Madam Pomfreyová se zadívala na Snapea překvapeně a pak Harrymu klidně odpověděla. „Je 
několik kompletních kouzel ovlivňujících zrak, pane Pottere, ale ani jedno z nich nejde použít, 
pokud je aplikován Oční elixír. To nejlepší, co vám mohu nabídnout, je páska na oko.”

„Páska? Budu vypadat jako nějaký zatracený pirát. Budu...” 

„Nesmysl.” Řekla lékouzelnice a její hlas znovu nabral svůj obvyklý povýšený tón. „Magickou 
pásku na oko, pane Pottere. Připevníme ji na vaše brýle a z vnějšku bude průhledná. Zmenší to 
zatížení vašeho oka a odstraní bolest hlavy a ostatní neuvidí nic jiného, nežli chlapce v brýlích.”

„No dobře.” Řekl Harry a ustoupil, když se začala rozhánět svou hůlkou. Pak vyslovila 
komplikované kouzlo, a když se Harry pro své brýle natáhl, lékouzelnice ho okřikla a ještě celé 
brýle vyčistila kouzlem. Nakonec mu je podala a on si je nasadil.

To kouzlo bylo velmi zvláštní. Cítil, jako by se nějaká látka dotýkala jeho obličeje. Bolest hlavy 
nezmizela okamžitě, ale zmenšila se. Což bylo dobře, i když se Harrymu nelíbila vyhlídka na to, 
že bude napůl slepý, i když o tom nikdo jiný nebude vědět.

Zatím ještě pořád doufal, že pro něj jeho otec bude schopen udělat další zázrak.

Místo toho to vypadalo, že je to Brumbál, kdo udělal zázrak, ten, který slíbil Dracovi.

„Harry,” pozdravil ho ředitel, zatím co šli se Snapem chodbou v přízemí cestou zpátky do 
sklepení. Brumbál pospíchal dopředu a jeho oranžovo zelený hábit za ním zuřivě vlál. „Harry, 
můj chlapče, to je dobře, vidět tě v pořádku. Doufám, že už se cítíš lépe.” Rukou pokynul 
směrem k vysokému svalnatému černému kouzelníku s náušnicí v uchu a menší modrovlasé 
kouzelnici, která se usmívala od ucha k uchu. „Jsem si jistý, že si pamatuješ Tonksovou a 
Kinksleyho Pastorka...” 

Harryho první myšlenka byla bystrozorové z Řádu, to je víc, než... 

Jeho druhá myšlenka se týkala toho, za jakých okolností Kingsleyho Pastorka viděl naposledy. 
Oddělení Záhad... Sirius padající za závěs. Pastorek, který pokračoval v boji s Belatrix 
Lestrangeovou, dokud nebyl sám zraněn... 

Události toho dne s ním znovu otřásly, bolest nad ztrátou Siriuse byla stále čerstvá a ostrá. 
Jakoby se to stalo před pár hodinami a ne téměř před rokem. Harry se pokoušel ty myšlenky 
zahnat vší silou tak, jako to udělal už tolikrát předtím. Říkal si, že je to pryč a nedá se s tím už 
nic udělat a že všechno bude v pořádku. Ale pronásledovala ho Dracova slova. Jak to může být 
v pořádku?

Když poprvé uviděl řádové bystrozory, měl Harry chuť skákat radostí. Teď se ale cítil ochromený 
smutkem. „Jste tu kvůli vyšetřování?” zeptal se zasmušile.

„Tak takhle ty vítáš staré kamarády?” ptala se ho Tonksová na oko rozzlobeně a její vlasy se 
změnily z modré na růžovou a zase zpátky, zatímco k němu přišla blíž.

„Nazdárek,” zkusil a vší silou se pokoušel udržet myšlenky v přítomnosti. Zakřenil se, i když si 
byl jistý, že to bude vypadat nuceně, ale rozhodl se, že je to v pořádku.

„Teda Harry!” zajásala Tonksová, zatím co ho popadla do náruče. „Ty jsi, ale vyrostl!”

Kingsley Pastorek byl samozřejmě daleko rozvážnější. „Pane Pottere.” Pozdravil se s ním hned, 
jak ho Tonksová pustila. Jeho hlas byl klidný a tichý a naslouchat mu bylo jako zhluboka se 
nadechnout. „Rád vidím, že vypadáte tak dobře.”

„Také vás rád vidím,” řekl Harry a cítil se schopnější ovládnout se. „Myslím, že jsem vám nikdy 
nepoděkoval za to, že jste mi pomohl tehdy, když jsem měl potíže se svou účastí v Brumbálově 
armádě.”
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„Bylo mi potěšením,” řekl Kingsley a přátelsky přikývl.

Harry si vzpomněl na něco dalšího. „A za to, že jste se pokoušeli dostat dovnitř, abyste mě 
zachránili o Samhainu,” dodal a tentokrát to patřilo oběma bystrozorům. „Díky. Takže vy jste 
právě teď dorazili?”

„Mmm, čas čelit tisku,” přikývla Tonková. „Ministr si přeje, abychom si promluvili s novináři a 
ujistili veřejnost, že uděláme vše proto, aby byl viník potrestán.”

Harryho napadlo, že je to Popletalův způsob, jak bojovat s tím, jak Parkinsonovi ovlivňují 
veřejné mínění . Najednou lépe, než kdy předtím chápal, co měl jeho otec na mysli, když mu 
před několika měsíci vysvětloval, proč James Potter pracoval jako bystrozor, ale raději se držel 
dál od oficiální ministerské politiky.

„Nebo viníky,” dodal Harry s důrazem na množném čísle.

„To zní jako narážka.” Okomentoval to Pastorek, a jak zavrtěl hlavou, jeho náušnice se ve světle 
zablýskla. „Je něco, co bys nám chtěl říct?”

Harry trochu zdvihl bradu a jen tak pro lepší pocit uzamkl svou mysl. Ne, že by si myslel, že ho 
Pastorek podrobí nitrozpytu. Opravdu si to nemyslel, ale kupodivu mu to pomáhal 
zkoncentrovat se. Řekl si, že si to musí zapamatovat a použít to při příštím testu z Lektvarů. 
„Stejně byste se to brzo dozvěděli, takže se to můžete dozvědět ode mě,” oznámil. „Někdo to 
nastražil na Draca Malfoye a pokouší se dokázat, že je vrah, ale on není. Je to spiknutí lidí, 
kterým se nelíbí, že se obrátil zády k Voldemortovi. Tak to mějte na mysli.”

„Harry,” přerušil je Snape, „je čas nechat bystrozory dělat jejich práci.”

Harry si to přeložil na, mlč už, než plácneš něco, co by mělo raději zůstat tajemstvím.

„Dobře,” souhlasil, „stejně mám ještě dost věcí k zařizování. Pozítří se konečně vrátím do 
vyučování. Užijte si svou tiskovou konferenci,” dodal a znovu se trochu zakřenil na Tonksovou.

„Promluvíme si později,” přikývl Pastorek těsně předtím, než ho ředitel odvedl na nádvoří, kde 
pravděpodobně čekali reportéři.

„Pojďme domů předtím, než mě tu spatří ti upíři z Denního věštce,” naléhal Harry a zatahal otce 
za rukáv. „A když už mluvíme o domově, víš, jak jsi před několika měsíci naučil dveře, aby mě 
poznaly? Můžeš mi znovu ukázat, jak je otevřít zvenčí? Víš, to s tím vyťukáváním prsty... i když 
jsi vlastně říkal, že bys mohl dveře naučit poznávat mou magii, pamatuješ? Tedy, pokud si 
nepřeješ, abych teď, pokud budu bydlet ve věžíi, raději klepal, pokud přijdu na návštěvu. Nebo, 
ne třeba klepal, ale zůstal stát venku, dokud neuslyšíš...” 

Odmlčel se, protože se na něj Snape díval netrpělivě. „Klepe pan Weasley, když se vrací domů 
do Doupěte? A nebo sis jenom na sekundu myslel, že Draco klepal, aby směl vstoupit do domu 
svých rodičů?”

„Ne,” přiznal Harry. „Promiň, nechtěl jsem tě urazit, jen jsem si říkal, že je zdvořilé nabídnout 
to.”

Mistr lektvarů se na něj podíval přísně, ale pak řekl smířlivě: „Zapomněl jsem, že ti mudlové, by 
ti nikdy nedali klíče od domu.”

Tentokrát Harry počkal, tak, jak ho Snape naučil, dokud se za nimi bezpečně nezavřou dveře. 
„Mohl bys jim, prosím tě, přestat říkat mudlové tímto příšerným tónem? Oni byli příšerní, to 
připouštím, ale obecně takoví mudlové nejsou. Pokud vím, třeba Hermiona má úžasnou rodinu. 
A poslouchej, vím, že si nemyslíš, že by všichni mudlové měli být zabiti, ale jak má Draco 
překonat své předsudky, když ty ukazuješ svoje?”

Snape přivřel oči, ale řekl jen. „Povedu to v patrnosti.”

Harry si pomyslel, že tahle výměna názorů mohla dopadnout daleko hůř. Snape se mu 
pravděpodobně pokoušel oplatit to, že čekal, dokud nebudou sami. „Když mluvíme o Dracovi, je 
v pořádku?”

Mistr lektvarů se podíval do slídivého kukátka, které měl celý den ukryté v kapse. „Ještě pořád 
spí.”

Harry se kousl do rtu. „Jsi si jistý, že si nevzal něco... po čem by spal tak dlouho?”
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„Lektvary v chalupě jsou teď hlídané, tak jak už jsi předtím uhodl,” pronesl Snape. „Draco si 
nemůže vzít nic mimo lektvaru, který umrtví bolest v jeho spálenině.”

„Pak je tedy, předpokládám, v depresi. A kdo by nebyl? Myslíš, že budeme mít čas navečeřet se 
s ním?”

„Myslím,” řekl Snape opatrně, „že v té době bude vyslýchán v ředitelově kanceláři. Takže je 
dobře, že odpočívá. Bude to skutečně náročný večer.”

Harry si nemohl pomoci, ale zíral. „Ale bystrozové mu nemohou ublížit, ne teď, když je tam 
jejich šéf. A stejně, říkal jsi, že ho nenecháš samotného. Ne potom, co se stalo naposledy. A... co 
se tehdy vlastně přesně stalo?”

„Dost na to, abys přestal chtít být bystrozorem,” řekl Snape temně.

„Myslím, že bych mohl vědět víc podrobností...” 

„Draco mě požádal, abych o tom s nikým nemluvil, zejména ne s tebou,” přerušil ho otec, „a 
tak to neudělám. A když jsem říkal namáhavý... být vyslýchán může být skutečně nepříjemný 
zážitek i když všechny útoky jsou jen slovní.”

Harry si vzpomněl na Ritu Holoubkovou a otřásl se: „Jo, myslím, že vím, o čem mluvíš.”

„Prosím Merlina, abys nikdy neporozuměl, co jsem myslel,” tiše ho opravil Snape. „Ale možná 
se to může stát, pokud přijdou bystrozorové vyslýchat tebe.”

Harry se zachmuřil. „Budeme teď mluvit s členy Řádu, předpokládám, že přišli jen oni. Mám 
přesto pořád lhát? O tom, jak Draco nikdy neopustil byt, a co může dokázat ta popálenina? O 
tom, jak ten knoflík ukradl Dubby a že Draco nikdy nedostal dopis od Pansy? Ty jsou již čisté, 
takže jim snad o nich může říct.” Zatím co si mnul hlavu, nebelvírský chlapec přiznal: „Dát to 
vše dohromady, je vážně namáhavé.”

„A to jsi ještě ani nebyl vyslýchán,” poukázal Snape s vědoucím pohledem, „ale na tvou otázku 
odpovídám, ano. Myslím, že nejlepší bude trvat na té historce, kterou jsme vymysleli dnes ráno. 
Zatímco jsi hledal brýle, vedl jsem s Albusem kratičký rozhovor krbem a on se o amuletu ještě 
nezmínil. Líbila se mu má verze, jak ta popálenina vznikla, a souhlasil, že bude moudré trvat na 
tom, že Draco byl v okamžiku, kdy se vražda stala, bezpečně usazený v mém bytě.”

„On nevěří Tonksové a Pastorkovi? Chci říct, slečně Tonksonové a panu Pastorkovi...” 

Snape vypadal pobaveně. „Harry, myslím, že v jejím případě Tonksová úplně stačí. Ona sama si 
přeje být takto oslovována. A není pravda, že by jim nevěřil. Nicméně jejich zpráva bude 
oficiální a Albus by byl rád, kdyby Dracovo jméno na ministerstvu vůbec nepadlo. Osobní 
svědectví Harryho Pottera by to mělo zaručit.”

„Jen do té doby, než se ministerstvo znovu rozhodne, že jsem blázen.”

„Je nepravděpodobné, že by se to stalo znovu,” namítl Snape. „Harry, zavolej si krbem do 
kuchyně, potřebuješ se najíst. A potom by sis měl přečíst něco o Ohlušujícím lektvaru. 
Doporučím ti pár užitečných článků. Toto téma je poněkud neznámé, takže pochybuji, že by 
Tonksová nebo Pastorek věděli dost na to, aby se tě mohli vyptávat. Tedy za předpokladu, že 
budeš slušně ovládat alespoň základy o složení a zejména to, co se na tom dá zkazit. Kdybys 
měl nějaké otázky, přijď za mnou. Budu ve své kanceláři pátrat po tom, proč tě ten Oční elixír 
tak štípe.”

Harry byl za to všechno vděčný, ale stejně musel říct. „Taky by ses měl najíst...” 

Snape měl ve tváři výraz, který Harry poznával, bylo v něm napsáno. Sotva potřebuji, aby mi 
šestnáctiletý říkal, kdy mám jíst... 

Ale vše, co řekl, bylo. „Dobře, tak mi, prosím, objednej sendvič.”

Kapitola 74. NÁVRAT DO NEBELVÍRU

„Tentokrát ho slyším bez problémů,” vtipkoval trudomyslně Harry, když se v jeho hlavě rozezněl 
dveřní zvonek. Bleskově schoval poznámky a články, které mu donesl Snape o ohlušujícím 
lektvaru, a nejistě vstal. Ach Bože, podaří se jim udržet všechny ty lži? A co Draco? On je 
mizerný lhář!
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Harryho z toho všeho rozbolela hlava.

„Všechno bude v pořádku,” řekl Snape, který s naprostým klidem došel ke dveřím a přivítal se s 
Tonksovou a Pastorkem. „Dobré odpoledne.”

„Severusi,” přikývl potěšeně Pastorek.

Tonksová udělala žvýkačkovou bublinu, a když procházela kolem Snapea, mávla mu na 
pozdrav.

Když jeho otec zavíral dveře, díval se Harry do prázdné chodby: „Kde jsou ostatní 
bystrozorové?”

„Vypadá to, že jsou nemocní. Oba,” dodal Pastorek a poslední slovo zdůraznil.

Harry si nebyl úplně jistý, co to znamená. Přemýšlel, jestli těm bystrozorům podstrčil něco 
Snape, nebo jestli se snaží Pastorek naznačit, že to je jeho zásluha. Nebo možná Brumbál... ale 
ať už byla pravda jakákoli, nechtělo se Harrymu věřit, že by tahle náhlá nevolnost byla jen 
souhra náhod.

„Budeme vám muset stačit my,” řekla Tonksová a posadila se, aniž by čekala, až jí to někdo 
nabídne. Poplácala na místo vedle sebe, dokud ji Harry nepochopil a neposadil se k ní.

„Prosím,” pokynul Snape rukou, aby si Kingsley mohl také udělat pohodlí. „Mohu vám něco 
nabídnout?”

„Ne, díky,” odpověděla Tonksová za oba. „Albus do nás nacpal čaj a sladkosti, když nás 
seznamoval se situací.”

Kingsley se opřel do křesla a chvíli si prohlížel Harryho. „Vypadal jsi dost znepokojený, když 
jsme se předtím viděli. A to nezmiňuji, jak neústupně trváš na tom, že je Draco Malfoy nevinný. 
Chápu to dobře, že se z vás dvou stali blízcí přátelé?”

„Ano, stali.” Harry přemýšlel, jestli má říct, že se z nich stali bratři, ale rozhodl se, že lépe bude 
mlčet, protože by to vedlo k myšlence A ty teď řekneš cokoli, abys svého bratra zachránil, a 
nebo ne?

„To je skutečně zajímavý vývoj,” prohlásil Kingsley a podíval se na Snapea. „I když samozřejmě 
víme, že to byl Malfoy, kdo zachránil tvoji hůlku z rukou smrtijedů.”

„Byl skvělý. Vážně.”

Kingsley zvedl obočí, ale nekomentoval to. Tedy, rozhodně ne toto. „Pottere, nejsem si zcela 
jistý, jak pokračovat. Kdyby tady byli naši kolegové, byli bychom nuceni naléhat na vás, abyste 
byli zcela upřímní, ale za těchto okolností...” pokrčil rameny.

„Vy mě nebudete vyslýchat?”

Tonksová vybuchla smíchy. „Harry, to znělo, jako kdybychom si přinesli palečnici a skřipec! Pro 
Merlina, nikdy jsme neměli v úmyslu tě vyslýchat! Myslíš si, že jsme to, pestago?”

„Asi jsi myslela gestapo. Ale nerozumím tomu. Nemáte žádné otázky?”

Kingsley si přehodil nohu přes nohu. „Obvykle ano. Žijete s hlavním podezřelým a 
pravděpodobně víte, kde se pohyboval v den vraždy. Ale toto není normální situace. Albus nás 
ujistil, velice důvěrně, že vy tři pracujete na něčem důležitém, coby mohlo přinést světlo do 
vyšetřování toho, co se stalo. Dokonce i Řád dal přednost tomu, zůstat prozatím neinformován. 
Když zde byli naši kolegové, měl jsem jakousi vymyšlenou pochůzku, aby bylo jisté, že to 
tajemství nevyjde na denní světlo. Jestliže to je...” Další pokrčení ramen, doprovázené slabým 
úsměvem.

„Takže to je vše?”

„Ne tak docela,” namítl Kingsley. „Bez ohledu na Řád, nemůžeme dovolit Dracovi Malfoyovi 
roztahovat se tu, pokud je vrah, takže jsme s Albusem udělali dohodu. Jakmile se osobně 
přesvědčíme o tom, že Malfoy je nevinný, vynecháme vás tři z dalšího vyšetřování, dokonce i 
když by to mělo znamenat překroucení pravdy, co se dostane do písemné zprávy.”

To neznělo Harrymu špatně, ale obával se toho, co by mohlo osobně se přesvědčíme znamenat. 
Snape zřejmě uvažoval podobně.
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„Předpokládám, že použijete Veritasérum?” řekl Mistr lektvarů.

„Zdá se to být jediná reálná možnost. Albus je zaujatý proti použití myslánky kvůli možnosti 
neúmyslného odhalení věcí, které by měly zůstat ukryty.”

Snape se podíval Kingsleymu do očí: „Budete věřit Veritaséru, které jsem uvařil já?”

Bystrozor se vyhnul odpovědi. „Protože je to oficiální vyšetřování, mám sebou ministerstvem 
schválené Sérum pravdy.“

Mistr lektvarů se opřel dozadu, tvářil se lhostejně, i když by byl Harry mohl říci, že ho to příliš 
nepotěšilo. „Samozřejmě.”

„Já vím, že může mít nepříjemně vedlejší účinky,” souhlasil Kingsley s pokrčením rameny.

Harrymu se nelíbilo to, co slyšel. „Myslel jsem, že nemůžete dát Dracovi Sérum pravdy. Myslím, 
bez jeho souhlasu. Byl zplnoletněn, takže může rozhodovat...” 

„Pokud nás nechce zadržet a zabránit nám slídit v těch tajemstvích, bude souhlasit,” řekla 
Tonsková. „Není-li vinen, nemá se čeho obávat, položíme mu jen pár otázek týkajících se 
vraždy. Harry, je to naše povinnost. Uslyšíme pod Sérem pravdy, že to neudělal a přestaneme s 
otázkami dřív, než vybreptá něco, co nikdo mimo Řád nemá vědět.”

Harry naklonil hlavu ke straně: „A to tě nebude žrát, když řekneme, že něco nemusíš vědět?

„Samozřejmě, že ano,” smála se Tonksová. „My všichni se rádi cítíme nepostradatelní, ale 
myslím, že zjistit, že to tak není, patří k dospívání.”

Harry si pomyslel, že to zní dobře, ale nebyl si jistý, jestli to jde použít i v jeho případě, s 
proroctvím v zádech.

„Co máte v plánu napsat do vaší oficiální správy, pokud uvěříte v Dracovu nevinu?” zeptal se 
Snape.

„Ať už to bude cokoli, bude to muset odpovídat důkazům, které nashromáždili naši kolegové. 
Mám na mysli zejména ten diamantový knoflík, který byl nalezen u paty věže, ze které byla ta 
mladá dáma vyhozena. A pak také pověsti o tom, že byl Draco Malfoy spatřen těsně před 
vraždou a nebo těsně po ní. Na to ale nemáme žádné očité svědky.”

„Samozřejmě, že ne,” řekl Harry. „Když by někdo vystoupil, věděli bychom, kdo se toho spiknutí 
účastní.”

„Ten diamantový knoflík se v každém případě dá vysvětlit snadno,” pokračoval Snape.

„O ano, ten domácí skřítek Malfoyových, co tu byl. Určitě by nám bylo co platné zjištění, kde 
ten chlapec byl, abychom mohli vyvrátit jistá tvrzení. Předpokládám, že to ty a Harry dokážete 
zařídit.”

„Draco byl celou dobu se mnou,” řekl Harry a udělal to, o co byl žádán. „Pracovali jsme na 
našem projektu z Lektvarů a Severus za námi přišel, aby nám pomohl. Byli jsme spolu všichni 
tři, když jsme se dozvěděli, že je Pansy mrtvá.”

„Pamatuj si, že jsi mi to řekl pod Veritasérem,“ připomněl Harrymu Kingsley. „Protože přesně 
takhle to napíšeme do naší zprávy. Tvůj otec nám to povolil, aby nedocházelo k prodlevám ve 
vyšetřování, že?”

„Ano,” přisvědčil Snape. „A také bych si přál, aby bylo ve zprávě, že tyrkysový přívěšek, který 
Draco obvykle nosí, ho v den vraždy ošklivě popálil.”

Kingsley zdvihl obočí. „To by ale tyrkysy neměly dělat.”

„Udělaly; můžete si sami prohlédnout tu spáleninu i ten amulet. Náš závěr je, že amulet, který 
má svého majitele chránit, vycítil, co se děje v Sovinci, a pokoušel se Draca upozornit na 
možnost, že bude poslán do Azkabanu.”

„Stejně je to pro tyrkysy nezvyklé, ale chápu tvoje stanovisko.”

Harry si nemohl pomoct a zamračil se. „Nezapíšete to do své zprávy? Severus nenechal to 
zranění uzdravit, protože je to důkaz o tom, že se někdo celou tu záležitost s Pansy pokouší 
hodit na Draca. Jsem si ale jistý, že by Draco dal přednost tomu nemít jizvu.”
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„Tvůj otec měl pravdu, bylo lepší neuzdravovat ji,” řekla Tonksová, „potvrzuje to naše závěry, 
že to na toho chlapce bylo nastraženo.”

V Harrym zahlodal malý osten pochyb. „Bez urážky, Tonksová, rád tě znovu vidím a jsem si 
jistý, že jsi schopný bystrozor, ale určitě jsi ta správná osoba? Chci říct...” omluvně se usmál, 
„přeci jen jsi Dracova sestřenice.”

„Jo a jsme si skutečně blízcí,” řekla Tonksová sarkasticky a otočila oči v sloup. „Nikdy nechybím 
na barbecue rodiny Malfoyových. Miluju grilované mudly.”

„Ne, že bych si myslel, že ho máš ráda. Myslel jsem jen kvůli veřejnosti...” 

„Do háje, samozřejmě, že toho potměšilého pitomce nesnáším. A co se týče veřejného mínění, 
myslím, že můj názor na Malfoyovy je dobře znám. Jejich názor na čistokrevnost je přímou 
urážkou mého otce i mě. Draco je možná dost chytrý na to, aby se nezapojil do rodinného 
podniku, ale stejně mě nepřesvědčíš, že se z něj stal drahoušek, co sní o tom, že se kouzelníci 
celého světa vezmou za ruce a budou zpívat písně o přátelství a míru. To bych se 
pravděpodobně na místě pozvracela.”

„Tonksová, to už stačí,” pokáral jí Pastorek mírně, i když to opravdu přehnala.

Tonksová se zhluboka nadechla. „Jasně, šéfe. A víš co, Harry? Vzhledem k tomu, jak moc jím 
pohrdám, jsem já ta nejvhodnější osoba na vyšetřování. Protože, když já řeknu, že je nevinný, 
tak doopravdy bude.” Podívala se na Severuse a jasně dala najevo, že tato debata je u konce. 
„Takže kdy ho budeme smět vidět?”

Mistr lektvarů elegantně vstal. „Třeba hned, pokud si to přejete. Budu tu s ním za chvilku. Ne!” 
zastavil Harryho, který se začal také zvedat. „Zůstaň tady a postarej se o naše hosty.”

Naše hosty. Harrymu se líbilo, jak to zní. Počkal, dokud Severus nezmizí a pak se zeptal: „Takže 
si jste jistí, že vám nemohu nic nabídnout?”

Kingsley tu otázku zcela pominul a prohlížel si Harryho s velkým zájmem. Kruciš. Harry si přál, 
aby býval byl mohl odejít s otcem, protože si vůbec nebyl jistý, na co všechno se ho 
bystrozorové mohou ptát. Na druhou stranu, Snape by nikdy neodešel, kdyby měl nejmenší 
pochyby o tom, co se v jeho nepřítomnosti může stát.

„Hezký odznak,” řekl nakonec černý bystrozor.

Harry se na chvíli zachmuřil, protože na sobě právě teď hábit neměl oblečený.

„Všiml jsem si ho už před tím,” dodal Kingsley. „Připomněl mi pár etiket z lahviček na lektvary, 
které jsem viděl před lety. Byly to speciální věci, které Severus připravoval pro Řád. Pokaždé na 
ně nakreslil právě tohohle hada...” 

Samozřejmě. Draco se tehdy Snapea ptal, kdo je autorem předlohy na Harryho nový odznak a 
Severus se odpovědi prostě vyhnul, ale teď to dávalo smysl.

„Můj táta je muž nadaný mnoha talenty,” řekl Harry pyšně.

„Tvůj... táta.”

Harry sjel Tonksovou pohledem. „Ano, táta. V čem je problém? Víš přece, že mě adoptoval, 
nebo ne? Myslel jsem, že už to vědí všichni.”

Tonksová několikrát nahlas přežvýkla žvýkačku a odpověděla: „Jen to zní divně, když to říkáš 
takhle. Snape a táta. Nezapomeň, že jsem ho měla na Lektvary.”

„Ale on není jen učitel Lektvarů,” smál se Harry. „I když přiznávám, že jsem trochu nervózní z 
toho, že mě znovu po tomhle všem bude učit. Tedy ne, že by mě neučil po celou dobu, ale ve 
třídě je to přeci jen jiné. A myslím, že on se cítí podobně.”

„Budeš v pořádku,” řekl Kingsley.

„Škoda, že tam se mnou nebude Draco, on je v lektvarech vážně dobrý,” přemítal Harry. „Já 
jsem docela v pohodě, ale on je do Lektvarů opravdu zažraný. Je to legrační. Dřív jsem chodil do 
hodin Lektvarů zděšený při vyhlídce na to, že bych ho mohl dostat do dvojice, ale teď vím, že 
bych měl lepší známky, kdyby se směl vrátit do hodin.” Tázavě se zadíval na Pastorka, který 
vypadal, jako že chce něco říct.
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„Důvěřuješ mu beze zbytku?”

„Nezabil Pansy. Sami se o tom brzy přesvědčíte.”

„Teď jsem nemluvil o vraždě,” řekl bystrozor, a jeho hlas byl napjatější, než Harry kdy před tím 
slyšel.

„Aha, vy myslíte obecně? Ano, věřím,” odpověděl Harry a významně se podíval na Tonksovou. 
„Absolutně mu důvěřuji. Svěřil bych mu svůj život. Popravdě už jsem to udělal... Řád asi ví o 
tom, co se mi stalo s Horácem Darswaithem? Takže víte, že mi Draco tehdy zachránil život. A 
mohl bych uvést spoustu dalších věcí, kterými mě přesvědčil o své loajalitě, situace, ve kterých 
postavil moji bezpečnost nad svoje potřeby, ale myslím, že mi rozumíte.”

Tonksová místo toho, aby odpověděla, byla zcela zaujatá hledáním další žvýkačky v kapse 
skryté v záhybu bystrozorského hábitu. Kingsley v něm byl také ještě oblečený a tak Harryho 
napadlo. „Možná bych vám mohl pověsit hábity, pokud byste se bez nich cítili pohodlněji...” 

„Používáme je jako zastrašující nástroj,” vysvětlovala Tonksová a udělala další bublinu. „Ne, že 
by to bylo nezbytné, teď když je ve hře Veritasérum, ale je to politika ministerstva. A navíc to 
bude vypadat, že bereme naše vyšetřování tak vážně, jak jen je možné.”

„Bystrozorové, kteří vyslýchali Draca po té, co přinesl moji hůlku... ti brali svoje vyšetřování 
skutečně vážně. Myslím, že mu ubližovali, ale Severus ani Draco mi neřekli detaily. Ať už udělali 
cokoli, bylo to špatné. To je také ministerská politika?”

„A co měli dělat?” zeptala se Tonksová tvrdým hlasem. „Hledali jsme tvoji hůlku po Samhainu 
mnoha způsoby, ale byla v rukou smrtijeda. Mohlo se s ní stát cokoli. Nějaké kouzlo, které by 
ministerstvo nedokázalo detekovat. A pak ji vrátí kluk, který prostě jen mohl plnit přání svého 
otce, který je shodou okolností důležitým členem Voldemortova nejužšího okruhu spiklenců. 
Chtěli se jen ujistit, že to není nějaká lest. Žijeme v drsném světě, a pokud nebudeme 
připraveni bojovat proti ohni ohněm, nezbude nám, než abychom se všichni schovali do svých 
sklepů!”

„Jen se mi to zdálo poněkud... no, sadistické,” řekl Harry. „Použili Veritasérum a věděli, že byl 
upřímný.”

„Ty si myslíš, že by Lucius dal svolení, aby Draco dostal Veritasérum?” zeptal se Pastorek. 
„Tehdy byl ještě chlapec podléhající rodičovským rozhodnutím.”

„Ale...” Harry se zamračil, „Draco přece dostal Veritasérum.”

„Ne oficiálně,” řekla Tonksová. „Možná nějakým nelegálním způsobem. Ministerstvo používá 
Veritasérum za velmi přísných podmínek. Ví se o použití každé kapky.”

Harrymu poskočilo srdce, když mu došla pravda. „Takže ministerstvo a bystrozorové si ještě 
pořád myslí, že by Draco mohl být podvodník?”

Tonksová praskla bublinu. „Podívej, pořád ještě se jmenuje Malfoy. Možná, že se snaží začít 
znova, ale je to trochu moc náhlé, když nevíš, že Albus se Severusem ověřili změnu jeho 
smýšlení Veritasérem. Do háje, je to moc náhlé, i když to víš. A pořád je tu ta záležitost se 
jménem. Ať se ti to líbí nebo ne, Draco Malfoy má mizernou reputaci.”

„Ale Tonksová, on se chce stát bystrozorem, až dostuduje,” zašeptal Harry a přejel očima po ní i 
po Pastorkovi.

„To budou dřív prasata lítat,” zhodnotila bleskově situaci.

„To nevypadá nadějně,” pokračoval Kingsley daleko umírněnějším tónem. „Je posuzována 
žadatelova morálka, stejně jako magické schopnosti. Je tu mnoho příležitostí ke korupci. Teď si 
představ třeba tu situaci s diamantovým knoflíkem. Kdyby ho našel Malfoy, mohl by ho prostě 
strčit do kapsy, místo toho, aby ho uvedl jako důkaz. A to nemluvím o jeho rasismu. 
Nepotřebujeme bystrozora, který věří více čistokrevným než kouzelníkům narozeným z mudlů. 
Nebo takového, co by odbyl vyšetřování, protože by usoudil, že oběť zločinu si to, co se jí stalo, 
zasloužila!”

„Zdá se vám správné nevěřit mu a diskriminovat ho jen kvůli jeho původu? Nepustit ho do 
bystrozorského výcviku?”

„Harry, my jsme četli jeho školní záznamy,” řekla Tonksová a vrtěla u toho hlavou. „To nejsou z 
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naší strany předsudky. Jeho papíry mluví samy za sebe.”

„Ale...” 

Cokoli dalšího, co chtěl Harry říct, bylo přeťato tím, jak Draco a Snape přiletěli krbem. 
Bystrozorové se postavili a Harry je po krátkém zaváhání následoval.

Zmijozelský chlapec vystoupil z krbu s výrazem, jakoby mu patřil celý svět a všichni v něm, ale 
ruce měl ukryté hluboko v kapsách. Harryho napadlo, že se mu možná třesou a nepřeje si, aby 
se toho někdo všiml.

„Kingsley Pastorek, Draco Malfoy,” představil je Snape. „A samozřejmě tvoje sestřenice, 
Nymphadora Tonksová.”

Draco napřáhl k pozdravu ruku pevnou jako skála, ačkoli podle napětí kolem očí Harry poznal, 
jak obrovské úsilí ho to stojí. „Velmi rád vás poznávám,” řekl Pastorkovi a díval se mu do očí. 
Potřásl mu rukou a pak se obrátil k Tonksové. Chvíli se na sebe prostě jen dívali, Dracův výraz 
byl rezervovaný, ale Tonksová vypadala téměř nenávistně. Harry si říkal, že Draco vybírá 
nejlepší taktiku.

„Díky, že jsi přišla,” řekl po odmlce a také jí potřásl rukou. Tonksová vypadala poněkud 
překvapeně. „Měli jste příjemnou cestu?” zeptal se Draco jich obou. „Skotsko je v tomto ročním 
období nádherné.”

Harry nadskočil, protože v této chvíli muselo Dracovo perfektní chování bystrozorům 
připomenout Luciuse. Starší z Malfoyů si byl stejně schopný vyměňovat zdvořilosti s kýmkoli. 
Když mu bystrozorové na jeho pokus o konverzaci neodpověděli, přešel Draco k tématu, kvůli 
kterému tu všichni byli. „Myslím, že pro mě máte nějaký pergamen k podepsání.”

„Ano.” Kingsley vytáhl hůlku a vykouzlil nějaký papír. „To je standardní formulář o použití 
Veritaséra na nezletilém kouzelníkovi, ačkoli ve vašem případě ho budeme muset mírně 
pozměnit.”

Draco si vysvlékl kabát a pověsil si ho vedle dveří, pak si vzal od Kingsleyho formulář. „Mohli 
bychom se přesunout ke stolu?” nabídl a pokynul jim rukou. Počkal, až se posadí bystrozorové, 
a teprve potom si přitáhl vlastní židli. Poté si bez komentářů přečetl pergamen od začátku až do 
konce.

Snape si také svlékl plášť a pak se posadil do křesla vedle Draca. Harry si nebyl jistý, co má 
dělat, dokud Draco nedočte a váhal. „Připoj se k nám, Harry,” vybídl ho zmijozelský chlapec, a 
tak se k němu Harry posadil z druhé strany.

„Připíšu poznámku, že to podepisuji, tak říkajíc, jako svůj vlastní rodič,” oznámil Draco a natáhl 
se pro brk, který nechal Harry na stole. Ale nic nepodepsal. Místo toho upřel stříbrné oči na 
staršího z bystrozorů a řekl: „Severus mě ujistil, že vaše otázky budou jen v limitovaném 
rozsahu.”

„My se chceme jen ujistit, že máme vraha hledat jinde.”

Draco se podíval z Pastorka na Snapea a zavrtěl hlavou. „To nemám na mysli. Budete používat 
záznamové kouzlo a budete moje svědectví zapisovat, že? A ten zápis se pak stane součástí 
zprávy pro ministerstvo?”

„Ano, zápis bude součástí oficiální zprávy.” Kingsley přimhouřil oči. „Je to problém, pane 
Malfoyi?”

„Mohl by. Vy nejste jenom bystrozorové, ale také členové Fénixova řádu,” odvětil Draco klidným 
hlasem. „A předtím, než se začnete divit, neřekl mi to Severus a ani Harry. Vím to už dlouho. 
Vím mnoho věcí, pane Pastorku. Divil byste se, co si smrtijedi řeknou, když si myslí, že je nikdo 
neslyší. Řekl jsem Harrymu, že to byly drby, ale teď když budu pod Veritasérem, myslím, že 
bych mohl být konkrétnější. Měl jsem mnoho nápaditých způsobů, jak odposlouchávat 
Luciusovy časté hosty. Řád už ví všechno, co jsem věděl, protože Severus a ředitel byli docela 
důkladní, když mě vyslýchali kvůli mojí skutečné loajalitě. Ale podle mého názoru by tytéž 
informace mělo získat ministerstvo i oficiální cestou, pravděpodobně by to Řádu v mnohém 
ulehčilo práci. Souhlasíte?”

Tonksová údivem otevřela pusu, až jí žvýkačka vypadla s tichým plesknutím na stůl. Bleskově ji 
popadla a strčila někam do kapsy.
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Pastorek byl mnohem rezervovanější. Položil obě ruce na stůl a zeptal se: „To byl tvůj nápad, 
Severusi?”

„Ne, když jsem Dracovi říkal, že se ho budete ptát jen na tu vraždu, napadlo ho, že je škoda 
nevyužít příležitosti, kdy nám legální použití Veritaséra může posloužit. A musím přiznat, že 
jsem souhlasil.”

Tonksová se vzpamatovala natolik, aby řekla: „Myslím, že by ses měl zajímat spíš o to, jak 
zachránit vlastní kůži než o potřeby Řádu.”

Draco se na oba zatrpkle usmál. „Těžko věřit mému altruismu, že? Možná se budete cítit lépe, 
když vám řeknu, že moje kůže není v žádném velkém nebezpečí. Veritasérum mě očistí. A co se 
týče záležitostí Řádu, mám v plánu do něj jednoho dne vstoupit. Dělám, co mohu, aby moje 
pozice byla co nejlepší.”

„Stejně, jako děláte, co můžete, aby vám dva bystrozorové uvěřili, že je pro vás válka 
důležitější, než loajalita k rodině,” obvinil ho Pastorek

„Harry, ty jsi sdělil těm dobrým bystrozorům moje profesní plány?” zeptal se Draco posměšně 
před tím, než se otočil zpět k bystrozorům. „A vy oba jste mu bezpochyby řekli, jak pošetilá ta 
myšlenka je. To není nic, co bych už neslyšel. Když jsem to poprvé řekl Harrymu, vysmál se mi 
do obličeje. A co se týče loajality k rodině, jste špatně informováni. Ta je vždy na prvním místě. 
Ale pro případ, že byste to zapomněli, já už s Malfoyovými nemám nic společného. Moje rodina, 
moje jediná rodina, je tady teď se mnou.”

Tonksová si strčila do pusy novou žvýkačku. „Myslíš Severuse?”

„Myslí Severuse a mě,” opravil ji Harry. „Byl bych ti sám řekl, že je Draco můj bratr, ale myslel 
jsem si, že by to zpochybnilo jeho alibi. Ale teď, když ho očistíte Veritasérem, předpokládám, že 
je v pořádku, když to víte.”

Kingsley poněkud ztuhl a zavrtěl hlavou na Tonksovou, která vypadala, že chce něco říct. Ta 
zaťala zuby a nechala ho mluvit. „A v jakém slova smyslu je Draco tvůj bratr?”

Harry měl lepší nápad, než říct: mám ho rád jako bratra a to je to jediné na čem záleží. 
„Severus je i jeho otec. Sice ne oficiálně, ale proto to není méně opravdové. A rodinná loajalita 
funguje oběma směry. Přál bych si, abyste do té zprávy uvedli, že podle vašeho názoru Draco 
Malfoy překonal pochybné vlivy, kterým byl jako dítě vystaven, a že jeho příjmení by nemělo 
být použito proti němu, až bude žádat o bystrozorský výcvik.”

„Pochybuji, že to mohu formulovat tak přesvědčeně.”

„Kvůli těm informacím, které vám dnes oficiálně podá, byste měl,” řekl Harry temně.

„Harry, neznič si svou vlastní cestu mezi bystrozory,” řekl Draco a vzal si pero, aby podepsal 
ten formulář o souhlasu. „Jednáš, jako bys byl ze Zmijozelu a já mám dojem, že oni Zmijozel 
příliš nemilují.”

„Já jsem ze Zmijozelu,” řekl Harry Kingsleymu. „Víte, ten znak, který jste obdivoval, není jen 
symbol. Patřím do obou kolejí. A předpokládal bych, že budete jednat s mým bratrem 
ohleduplněji. Nemusel souhlasit s použitím Lektvaru pravdy...” 

„Kingsley je svědomitý člověk,” přerušil Harryho Snape s varovným pohledem. „Jsem si jistý, že 
se můžeme spolehnout, že bude jednat v zájmu strany Světla, ve všech ohledech. Každopádně 
mu nemůžeš diktovat, co má dát do zprávy.”

„Ano, pane,” řekl Harry po tom napomenutí.

Draco posunul Kingsleymu přes stůl vyplněný formulář. „Půjdeme na to?”

Bystrozor nejprve prostudoval formulář, pak odpověděl: „Ano, děkuji. Stanovíme rozsah 
otázek?”

Zmijozelský chlapec pokrčil rameny. „Jsem si jistý, že Severus udrží směr otázek mimo to o čem 
bych neměl mluvit. Začněme.”

Kingsley přikývl a vytáhl z kapsy malou lahvičku. Na štítku nebylo jen jméno lektvaru. Na 
pergamenu kolem lahvičky byly zlověstné věty Registrováno Ministerstvem kouzel, Pouze pro 
autorizované použití. Bystrozor postavil sklenku na Dracův formulář o souhlasu a pronesl 
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inkantaci, kterou Harry neznal. Usoudil, že je to nějaký způsob, jak informovat ministerstvo, že 
lektvar byl použit autorizovanou osobou.

Draco s povzdechem vytáhl ruku z kapsy kalhot, kde ji dosud měl. Harry se na něj s účastí 
usmál. Draco vyplázl jazyk, ale ne protože by byl neomalený. Tonksová stála za ním, v ruce 
kapátko. Rychle mu kápla přesně tři kapky na jazyk a odstoupila.

Mezitím Kingsley pronesl zapisovací kouzlo, i když pohled, který vrhl na Snapea, řekl Harrymu, 
že přichystaný samozapisovací brk vůbec nebude mít konečné slovo. Kingsley mohl, jak Harry 
usoudil, změnit zápis podle potřeby... v případě, že by Dracovi uklouzlo něco, co by nemělo být 
v oficiálním záznamu.

Oficiálním tónem se Kingsley začal ptát: „Jaké je vaše celé jméno?”

Draco protočil oči, ale otázka způsobila, že se soustředil. „Nevím.”

„Jaké jméno jsi dostal, když ses narodil?” zeptal se Snape rychle.

„Draco Alain Gervais Walpurgis Malfoy,” odpověděl chlapec.

„Ve školních záznamech je napsáno Draco Alain Gervais Luthien Malfoy,” řekl Kingsley a 
zamračil se. „Lektvar je zřejmě vadný.”

„On vážně neznal odpověď na první otázku,” vysvětloval Snape. „Jeho jméno bylo změněno, 
když byl ještě malý a jsem si jistý, že Draco skutečně nevěděl, že ta změna byla náležitě 
zaznamenána ministerstvem. V každém případě lektvar se zdá být... odpovídající kvality.”

„Ach tak.” Kingsley si to chvíli rozmýšlel a pak začal zostra, „zabil jste Pansy Parkinsonovou?”

„Já nevím.”

Kingsley zaťal zuby a začal jinak. „V den vraždy, byl jste s Pansy Parkinsonovou v Sovinci?”

Draco se tvářil vyrovnaně. „Já nevím.”

Bystrozor se zlostně podíval na Snapea. „Odpovídající kvality?”

„Dovolíš?” zeptal se Mistr lektvarů. „Draco, víš, kdo zabil Pansy Parkinsonovou?”

„Ne.”

„Proč nevíš, kdo ji zabil?”

„Byl jsem v době vraždy v bezvědomí.”

„Chtěl jste ji zabít?” vložil se Kingsley. Jeho pohled říkal Snapeovi, aby se do toho nepletl.

Draco zavrtěl hlavou. „Ne.”

„Vyhrožoval jste jí smrtí minulý listopad?”

„Ano.”

„Měl jste v úmyslu uskutečnit tu hrozbu?”

„Ne.”

„Představoval jste si, že ji zabijete?”

„Ne.”

„Ani jednou?”

„Nikdy,” řekl Draco s pohledem Kingsleymu do očí. Dokonce i bez Veritaséra by mu Harry věřil, 
že je zcela upřímný.

„Tak proč jste jí vyhrožoval, že ji zabijete?”

Draco si povzdechl, bylo v tom plno smutku, když sklouzl pohledem stranou a přiznal pravdu 
sám sobě. „Měl jsem vztek. Chtěl jsem ublížit jejím rodičům. Chtěl jsem varovat Zmijozelské, 
aby mě nechali být. A byl jsem otrávený a vyčerpaný z toho, jak se na mě dívala. A také, 
nemám rád hady...” 

„To stačí,” přerušil ho klidně Kingsley. Očividně spokojený s tímto začal s další řadou otázek. 
„Rozuměl jsem, že vás v ten den vraždy popálil ochranný amulet. Mohu vidět to poranění?”
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„Ano,” ochotně souhlasil Draco, ale neměl se k tomu rozepnout si knoflíky košile, dokud ho 
Snape pohledem nepobídl.

Tonksová a Pastorek byli dost překvapeni rozsahem spáleniny. Harry si všiml, že je dosud rudá a 
živá, ale žhnula méně, než když ji viděl prvně. Kingsley ji chvíli zkoumal kouzly a pak Dracovi 
tiše řekl, že může knoflíky zase zapnout.

„Albus má ten amulet,” oznámil Snape. „Křížové kouzlo dokázalo, že tu spáleninu způsobil.”

Kingsley přikývl, pak se opět začal ptát. „V den vraždy, co způsobilo vaše bezvědomí?”

„Kletba.” Draco se nezmínil o Somulus, ale Harry si uvědomil, že to vlastně nemohl vědět, 
dozvěděl se to až dodatečně.

„Zaklel jste sám sebe?”

„Ne.”

„Kdo vás zaklel?”

„Já nevím.”

„Kdo by mohl identifikovat toho, co vás zaklel?” naléhal bystrozor.

„Pansy Parkinsonová,” řekl Draco bezvýrazně, nervózně se zavrtěl, jakoby se cítil nepříjemně. 
„A taky útočník. A nebo ten kdo byl s ním. A nebo někdo kdo šel náhodou okolo. A nebo nějaký 
duch, který mohl být poblíž...” 

Kingsley se podíval na samozapisovací pero a zastavil jeho pohyb, pak zvýšeným hlasem Draca 
přerušil: „To stačí. Proč by měla Pansy Parkinsonová vědět, kdo vás zaklel?”

„Zakleli ji také. Viděla je.”

Po chvíli to bystrozor pochopil. „Vy jste byl s Pansy Parkinsonovou ten den, kdy zemřela.”

Draco přikývl a snažil se uvolnit si trochu límeček. 

Kingsley se zamračil. „Použil jste na ni kletbu Corpus Aqueous?”

„Ne.”

„Ublížil jste jí nějak?”

„Ne.”

„Co jste s ní dělal?”

Draco otevřel ústa, ale nevydal ani hlásku. Harry si pomyslel, že musí bojovat proti Veritaséru. 
Bojoval a prohrál. Draco zrudl, sklopil oči a začal mluvit. Jeho hlas už nebyl tak klidný. Znělo to, 
jako by každá slabika z něj byl páčena.

„Líbal jsem ji. Hladil jsem ji po vlasech. Řekl jsem jí, že ji miluji. Ptal jsem se jí, jak se jí líbil 
přívěšek, co jsem jí dal k Vánocům. Vsunul jsem ruku pod její sukni a...” 

„To stačí!” vybuchl Harry, zlostně zíral na bystrozory, i na Tonksovou, ačkoliv nic z toho nebyla 
její vina.

Kingsley se podíval omluvně a řekl: „Chtěl byste se něčeho napít, než budeme pokračovat?”

Draco nevzhlédl. „Ne.”

Protože nebylo pochybností o pravdivosti toho všeho, Kingsley hbitě souhlasně přikývl. Uvedl 
pero znovu do činnosti a řekl zcela jiným tónem: „Pane Malfoyi. Předtím, než jste byl vyděděn, 
dostal jste se k velkému množství informací, které by mohly být ministerstvu užitečné. Teď 
začneme mluvit o nich.”

***

„Děkujeme vám,” řekl Kingsley, zatímco se připravoval k odchodu. Potřásl Dracovi rukou a s 
přátelským úsměvem se zeptal: „Doufám, že to nebyla příliš ošklivá zkušenost?”

„Na zvracení.”

Harry se téměř rozesmál při pohledu na bystrozorův výraz. „Tak se neptejte, když nechcete 
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slyšet odpověď.”

„Jsou výsledky výslechu uspokojující?” zeptal se Snape

„Ano,” řekl Kingsley

„Ne,” řekl Draco

Mistr lektvarů se nakysle usmál, když se otočil ke svému zmijozelskému synu. „Ne každá 
otázka patří tobě, kluku pitomá.”

Draco poněkud trhaně přikývl. „Myslím, že bych si měl jít lehnout a nechat vyprchat účinky 
Veritaséra. Možná bych se měl vrátit do... ehm...” Fideliovo kouzlo mu zabránilo prozradit víc.

„Můžeš zůstat tady,” ujistil ho Snape a poplácal ho po rameni. „Běž do svého pokoje a 
odpočívej tak dlouho, jak budeš potřebovat.”

„Do mého pokoje,” řekl Draco, který ještě pořád vypadal trochu omámený. „Já... myslel jsem si, 
že už ho nikdy neuvidím.”

„Tak snadno se nás nezbavíš,” řekl Harry. „Potřebuješ Lektvar na uklidnění žaludku?”

„Ne.”

„Fakt ne?”

Draco energicky zavrtěl hlavou. „Bylo mi na zvracení z té zkušenosti, ne z toho lektvaru. Budu v 
pořádku.” Otočil se k odchodu, ale pak se váhavě otočil zase zpátky. Harry si pomyslel, že stojí 
poněkud nejistě.

Zdálo se, že Snape jeho váhání pochopil. „Bystrozorové jsou spokojeni. Takže si běž klidně 
odpočinout.”

„Rád bych to slyšel od nich...” 

„Pane Malfoyi, v naší zprávě bude napsáno, že vaše svědectví pod Veritasérem dosvědčuje, že 
jste tu mladou dámu nezabil. Nebudete obviněn. A navíc uvedeme, že máme jednoznačné 
důkazy o spiknutí, které vás mělo nespravedlivě nařknout ze zločinu. Vyhovuje vám to takhle?”

„Já nevím,” zamumlal Draco, stále ještě otřesně pravdomluvný.

„Běž si odpočinout, Draco,” přikázal mu Snape a díval se za ním ustaraně, když chlapec odešel 
a zavřel za sebou dveře.

„Mohl bych dostat kopii vaší zprávy?” zeptal se Harry Pastorka. „Rád bych ji ukázal několika 
přátelům.”

„Jedna kopie bude umístěna do jeho školních záznamů, a vzhledem k tomu, že je tvůj otec 
členem učitelského sboru, myslím, že by ti mohl dovolit nahlédnout. Já a Tonksová teď budeme 
muset vyvinout jisté tvůrčí úsilí, až budeme přepisovat to svědectví do zprávy. Myslím, že bude 
lepší vyhnout se poznámkám o tom, že se Draco v den vraždy s Parkinsonovou setkal. To by 
dalo příliš mnoho prostoru ke spekulacím. Řekni Malfoyovi, že se budeme držet tvé výpovědi, 
že tu byl celý den s tebou.”

Harry přikývl. 

„Dobře... Takže myslíte, že byste za něj mohl ztratit slovo? Vždyť jste viděl, není takový, jak jste 
si myslel.”

„Harry, pokud si Draco Malfoy podá žádost do bystrozorského programu, řeknu svůj názor. A do 
té doby si na něj budu dávat pozor. To je to nejlepší, co mohu udělat.”

„Dobře. A co bude s Luciusem Malfoyem? Bude konečně obviněn z toho, co mi udělal o 
Samhainu? Konečně máte několik svědectví, a teď o tom máte výpověď pod Veritasérem...” 

Harry se odmlčel, protože se na něj Snape podíval poněkud přísně. „Co je? Nebyl jsem 
nezdvořilý, nebo ano?”

„Ne. Promluvíme si o tom, až bystrozorové odejdou.”

Harry pochopil narážku a ztichl, ačkoli pečlivě poslouchal, když se Snape s bystrozory loučil.

„Dejte Albusovi přečíst plnou i upravenou verzi výpovědi,” naléhal tiše Mistr lektvarů. „Ujistěte 
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se, že tam nenecháte nic, co by si on nepřál. Doufám, že chápete, kolik je v sázce a že vám víc 
nemohu vysvětlovat.”

Kingsley přikývl, potřásl si se Severusem rukou a odešel. Tonksová trochu pokrčila rameny, ale 
pak se také rozloučila.

V okamžiku, kdy se dveře zavřely, automaticky chráněné kouzlem Silencio, Harry vyhrkl: „Ty 
nechceš, aby šel Lucius za to, co mi udělal, před soud? Do háje, já jsem teď na jedno oko slepý, 
a není to Dracova chyba, ale jeho...” 

Snape vytáhl svojí hůlku a ochránil i dveře do ložnice chlapců, tak, aby ho nemohl Draco slyšet. 
„Přeji si, aby Lucius byl mrtvý nebo v Azkabanu, za to co ti udělal!” řekl s očima zúženýma 
vztekem. „Přál bych si zabít ho vlastníma rukama, upálit ho, jak jsi jednou ty vyhrožoval, že to 
uděláš. Ale mysli a mysli strategicky! K čemu by byla ta Remusova maškaráda, kdyby všichni 
věděli, že Lucius je odsouzený za zvěrstva, která spáchal?”

Harry se kousl do rtu. „Nejsem zvyklý na takováhle tajnůstkářská dobrodružství. Asi bych si měl 
zvyknout. Takže proto nebyl nikdy obviněn? Myslel jsem, že je to proto, že mu prakticky patří 
polovina ministerstva.”

„Přeháníš, i když by určitě nebylo moudré podceňovat jeho vliv.” Snape mezitím došel ke krbu, 
hodil tam trochu letaxu a zavolal do kuchyně pro čaj. Když se se svým šálkem posadil a díval 
se, jak si Harry nalévá svůj, pokračoval v hovoru. „Snaž se mě pochopit, Harry. Po Samhainu mě 
na dlouhou dobu zaměstnalo to, abych tě uzdravil fyzicky, pak jsem připravoval kouzlo pokrevní 
ochrany a pokoušel se porozumět tvojí nebelvírské duši. Chtěl jsem dotáhnout Luciuse před 
spravedlnost, ale nebyl jsem si jistý, jestli je pro tebe to nejlepší nutit tě před soudem znovu 
prožívat Samhain.” Snape vzdychl a usrkl si čaje. „Nechal jsem Albuse, aby mě od toho odradil, 
ale teď, v retrospektivě, mi dochází, že jeho argumenty byly pitomé, a že kdybych nebyl tak 
pohlcen péčí o tebe, došlo by mi, že strojí nějakou intriku týkající se Luciuse.”

Harry pochopil nevyřčenou omluvu a položil otci ruku na koleno. „To je v pořádku, nezlobím se 
na tebe, že ještě není v Azkabanu. Podívej, nelíbí se mi, že je venku a dělá nám potíže, ale na 
druhou stranu, třeba Remus přidělá spoustu potíží jemu a bude to k něčemu. A na to, že ses o 
mě staral, si vážně nestěžuju. Před tebou to nikdy nikdo nedělal. Potřeboval jsem to a ty jsi 
odvedl dobrou práci. A navíc ti teď daleko lépe rozumím.”

Když se na něj Snape pátravě podíval, vypadaly jeho oči unaveně. „Čemu rozumíš?”

Harry se chvíli rozmýšlel. „Jsme zpátky u mojí nebelvírské duše, jak jsi řekl. Dracovi rozumíš, 
protože jsi to zažil. Chápeš, jaké to je, když někdo říká, že tě má rád, jen pro to, abys udělal, co 
po tobě chce. Ale když jsi poznal mě a dozvěděl se o Dursleyových, řekl jsi to, co jsem 
potřeboval slyšet, i když nejsi zrovna zvyklý říkat to.” Harry se napil čaje a položil hrneček. 
„Chápeš, co jsem chtěl říct?”

„Myslím, že mi to zabere jen chvilku.”

Harry se rozesmál. „Jasně. Zdá se mi, že ti jde cokoli, co si usmyslíš. Mistr lektvarů, to mluví 
samo za sebe. A špión. A otec takových dvou ztroskotanců jako jsme my dva s Dracem. A když 
jsi mě nitrobranu opravdu chtěl naučit, chci říct, když ti kvůli tomu někdo nekroutil ruku za 
zády, byl jsi doopravdy skvělý. Popravdě si myslím, že bys ji měl naučit i Draca. To je to, co jsem 
měl na mysli.”

Snape položil hrnek s daleko větší silou, než by se čekalo. „Nejsem pitomec. Tohle není 
všechno, co jsi chtěl říct. Chtěl jsi ještě něco.”

Harry chvíli váhal, jestli to má popřít, ale pak se rozhodl, že v soukromí může otci říct opravdu 
cokoli. Vstal, protáhl se a připustil: „Já jen, že by z tebe mohl být opravdu dobrý učitel, kdyby ti 
na tom záleželo. Ale neboj, v hodinách ode mě neuslyšíš ani jednu stížnost. Slibuju!”

„Víš, ty se od Draca nelišíš zas tak, jak si myslíš,” mrmlal Snape.

„Prosím?”

Snape vstal, došel ke svému synu a pronikavě si ho prohlížel. „Ty sice nevnímáš lásku jako 
manipulaci, ale někde hluboko uvnitř se domníváš, že láska je podmiňována. A není divu, při 
způsobu, jakým jsi byl vychován. Ne, že by sis to musel vzít jako návod, ale i když mě urazíš, 
nebo rozzlobíš, překonáme to. Nemusíš být perfektní.”
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„Já vím.” Harry si vzdychl a stoupl si tak blízko, aby se mohl k otci přitulit. Snape ho objal a to 
mu pomohlo přiznat: „Když jsem byl malý, vážně jsem se pokoušel být dokonalý. Přál jsem si, 
aby mě teta Petunie měla ráda, ale já jsem nedokázal být tak hodný, aby se mi to povedlo. 
Nešlo to. Nedokázal jsem popřít svojí magii, teď už to chápu. Když nad tím teď tak přemýšlím, 
je to vlastně docela legrační. Ona neměla žádnou logickou omluvu pro to starat se, jestli jsem 
kouzelník. Ale ty... na celém světě zrovna ty jsi měl nejvíc důvodů přát si, abych zůstal 
kouzelník, a přesto jsi mě začal mít rád v momentě, kdy všechny moje síly vypadaly jako 
ztracené. To se mi zdá hodně bezpodmínečné.”

Cítil, že ho Snape hladí po zádech. „Možná mi rozumíš víc, než jsem myslel.”

Harry si pomyslel, že jestli tomu tak je, tak proto, že Snape vyšel vstříc jeho nebelvírské duši. 
Ale nahlas to neřekl, nebyl k tomu žádný důvod. Věděl, co pro něj Snape udělal, a Snape věděl, 
že to ví... A to v tuto chvíli stačilo. Zavrtěl se, aby ho otec pustil a pak se zakřenil: 
„Předpokládám, že pokud bych se chtěl naučit víc, můžu se to naučit ze zkušeností, co?”

„Drzoune,” odpověděl mu na to Snape, ale jeho tmavé oči vypadaly potěšeně. „Jsem 
rozhodnutý nechat Draca odpočívat. Po té, co do sebe musel vpravit tu břečku, které 
ministerstvo tak nestoudně říká Veritasérum. Proč pro nás všechny neobjednáš nějaké jídlo a 
nezakouzlíš kolem jeho porce ohřívací kouzlo?”

Harry přikývl, a protože se rozhodl, že si Draco zaslouží něco speciálního, řekl v kuchyni, že si 
všichni přejí gigot d'agneau a là provençale a créme brulée jako dezert.

***

Draco spal téměř až do deseti hodin. Harry ho chodil kontrolovat, trochu ustaraný, ačkoliv ho 
Snape ujistil, že je to po požití Veritaséra naprosto normální, zejména, pokud bylo, jak dodal, 
nedokonale uvařené.

Konečně Harry uslyšel zvuk sprchy, ačkoliv tentokrát evidentně Draco nebyl v náladě zpívat si. 
Když vyšel v čistých šatech ven, byly jeho vlasy stále ještě trochu vlhké a vypadal, jako by 
potřeboval dalších dvanáct hodin spánku. Hlad ho ale, jak se zdá, donutil opustit postel.

„Večeře, dobrá,” řekl a posadil se. „Kde je Severus?”

Harry se posadil naproti bratrovi. „Řekl, že musí vyřídit pár věcí.” Při pohledu na Dracovu 
sklenici s dýňovým džusem se zamračil. „Promiň, zapomněl jsem ho udržovat v chladu. Chceš 
čerstvý?”

„Nech to být, to je dobrý.”

„Nebo bys radši chtěl čaj?”

Draco na něj rychle pohlédl: „Pottere, nevím, co v tobě vyvolalo dojem, že je ze mě invalida, ale 
ujišťuji tě, že si zvládnu přivolat krbem jiný nápoj, když budu chtít.”

„Dobrá,” stiskl Harry rty. „Tak... Účinek séra je pryč? Naprosto?”

„Hm, uvidíme. Jmenuji se Alistair Šmelinář třetí a narodil jsem se během skřetích válek v roce 
1247... Ano, Harry, zdá se, že moje bizarní fixace na pravdomluvnost je zcela pryč. Očekávám 
teď, že mi nebudeš věřit, když řeknu, že ten dýňový džus je v pořádku.”

Harry se trochu usmál a připustil: „Nechtěl bych tě nutit mluvit, kdybys byl stále ještě pod 
vlivem séra. Víš, nebylo by to fér.”

„Nebelvír.” Draco si vzal kousek jehněčího a povzdechl si. „Mmm, tentokrát je to velmi dobré.” 
Chvíli váhal nad dalším soustem a pak dodal: „Díky, Harry.”

„Za večeři?”

„Za to, že jsi nezneužil příležitost. Není to tak strašné mít Nebelvíra za bratra. Dobře, někdy je 
to strašné. Ty víš.”

„Jo, vím,” řekl Harry. A věděl. Opravdu věděl, co tím Draco mínil.

***

Po večeři tvrdil Draco, že chce počkat na Snapea, ale byl tak unavený, že stěží udržel otevřené 
oči. Netrvalo dlouho a usnul v sedě na gauči. Harry ho s povzdechem vzbudil a poslal do 
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postele, sám sobě při tom připadal jak Molly Weasleyová.

Sám zůstal vzhůru dost dlouho, tu a tam vytáhl nějakou knihu z police v obývacím pokoji, aby 
zabil čas, než přijde Snape domů, ale nakonec byl tak unavený, že to vzdal. Vzhledem k tomu 
všemu mohl být Snape pryč hodiny a hodiny. Co tomu člověku může tak dlouho trvat? Co bylo 
tak důležité, že si to vyžádalo tuhle noc Snapeovu přítomnost? Copak nevěděl, že se Draco 
bude cítit zhmožděný a poraněný a bude potřebovat utěšit?

Harry si byl naprosto jistý, že to Snape ví.

Vzdychl, podíval se dolů na svůj prsten, aby byl schopen promluvit hadí řečí, a pak zavolal 
Salsu. Byla schovaná, i když, díky bohu, tentokrát ne v krbu. Byla stočená mezi knihami v 
nejspodnější polici knihovny, a když jí Harry zavolal, vystrčila na něj hlavu, ale odmítla 
odtamtud vylézt, dokud jí neujistil, že Draco už doopravdy spí. Harry se proto na ni nemohl 
zlobit. Vždy se Draca trochu bála a to bylo ještě předtím, než jí zničil bedničku, ve které právě 
spala.

Harry usnul s hádkem stočeným na hrudníku a zdálo se mu, že ho honí bazilišek, dokud se jeho 
šupiny nepokryly puchýři. Bazilišek se zhroutil, neschopen pohybu, ale byl tu Snape se svým 
lektvarem, který se o něj postaral... 

Harry se s trhnutím probudil, otřásl se a před tím než si znovu lehl, se napil trochu bezesného 
spánku.

V neděli ráno se vrátila Dracovi barva do tváří, i když ještě pospával. Harry se osprchoval a 
oblékl, a když žádný z těchto zvuků nedonutil jeho bratra, aby se alespoň pohnul, pomyslel si, 
že bude lepší dojít pro otce, aby se na něj podíval. Ale v tu chvíli se zmijozelský chlapec přetočil 
na druhou stranu a zamumlal něco o dracích hledající poklad. A nebo to možná bylo Draco, můj 
poklade. Těžko říct. Ale ať tak, nebo tak, Harry se zakabonil.

Snape si natíral na žitný toast máslo, když se k němu Harry připojil. Bylo prostřeno na snídani 
pro tři. Harry si nandal pořádnou hromadu míchaných vajec a párků. „Draco je pořád ještě 
trochu mimo.”

Mistr lektvarů přikývl. „Vzbudil se včera večer, aby se najedl?”

„Jo, a chtěl s tebou mluvit,” řekl Harry. Narážka byla nepřehlédnutelná, ale Snape si jí ani 
nevšiml. „Dobře, kde jsi včera byl?” V otázce se ozvala všechna Harryho frustrace. „Potřebovali 
tě bystrozorové k něčemu dalšímu? Pomáhal si jim s tím přepisem? Ať už jsi dělal cokoliv, 
doufám, že to bylo důležité.”

„Velmi.”

„To je vše? Velmi?” Harry zabodl vidličku do vajíček. Byla stejná jako vždycky, ale z nějakého 
neznámého důvodu mu nechutnala. Možná by tomu pomohla pořádná dávka soli a pepře. 
Přemýšlel, že by si mohl v kuchyni říct o kečup, ale byl líný. „Je to něco, o čem nemám vědět, 
že?”

„Harry, musel jsem zařídit spoustu věcí,” řekl mu Snape. „Kingsley potřeboval, abych vyplnil 
autorizaci k použití Veritaséra na tebe. Jinak bychom nemohli tvrdit, že Dracovo alibi bylo 
ověřeno Sérem pravdy.”

„Nezapomněl odkapat dalších šest kapek, aby to vypadalo, jako že nám je podal?”

„Harry, je to jeden ze služebně nejstarších bystrozorů,” řekl Snape a zavrtěl hlavou. „Takovýhle 
detail by nepřehlédl. A také jsem byl v Devonu, abych přinesl Dracovy knihy a ano, nějaký čas 
jsem strávil rozhovorem s členy Řádu. Doufám, že chápeš, že tvůj bratr ještě není úplně v 
bezpečí. Asi tě bude zajímat, že Popletal svolal na příští pátek schůzku Rady školy, která má na 
programu jen jeden bod.”

„Vyloučení Draca,” řekl Harry a zaúpěl. „Takže se za to postavil sám ministr? Já toho chlapa 
vážně nenávidím.”

Snape zkřivil rty v úsměšku. „Ale on to přece dělá jen proto, aby chránil studenty v Bradavicích. 
Jak tvrdí ve svém oficiálním prohlášení.”

„To je nespravedlivé! Draco přece nebyl z ničeho ani obviněn!”

„A to je právě to, proč Lucius na Popletala naléhá, aby to udělal. Dnes v noci Lucius pochopil, že 
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jsme zneškodnili jeho intriku proti Dracovi. Tohle je jeho náhradní plán. A je to velmi dobrý trik. 
Mnoho členů rady školy má Lucius pod palcem. A ostatní se nechají snadno přesvědčit, že 
Draco představuje pro ostatní studenty nebezpečí, i když bystrozorové nenašli dostatek 
odpovídajících důkazů, aby mohli vznést formální obvinění z vraždy.”

„Skvěle,” Harry rozhodil ruce. „Takže, jaké je touto dobou počasí v Argentině? Mám pocit, že 
roční období jsou tam dole obráceně, než u nás. Takže by se tam měla blížit zima. Ale co, jsme 
kouzelníci a nějak to vyřešíme. Bradavice mi budou opravdu scházet. Co mám dělat? Vrátit se 
na pět dní zpátky do věže? Předtím, než znovu rezignuješ a tentokrát doopravdy?”

„Ještě nemám v plánu utéct. Řád dělá vše proto, aby překazil Luciovy úmysly. A já také.”

Tohle všechno sice vysvětlovalo, proč tu Snape poslední noc nebyl, ale Harryho to stejně 
trápilo. „Tati... já oceňuji, jak moc na tom pracuješ, a jsem si jistý, že Draco taky, ale nemyslíš, 
že by se cítil lépe, kdyby ses k němu posadil a promluvil si s ním?”

Snape dojedl, nechal zmizet svůj tác a položil na stůj sepjaté ruce. „A proč si myslíš, že jsem to 
už neudělal? S tebou přece o důležitých věcech také nemluvím v jeho přítomnosti. Ujišťuji tě, že 
jsme s Dracem včera měli dost prostoru k rozhovoru, když jsem pro něj byl.”

To Harry rád slyšel, ale stejně potřeboval vědět, ještě jednu věc. „Řekl jsi mu, že ho máš rád?”

Snape se zachmuřil a v jeho temných očích se začala stahovat bouřková mračna, pak ale svůj 
vztek ovládl a promluvil docela klidně. „Bude lepší, když mě nebudeš poučovat, jak se mám 
starat o svého druhého syna.”

Harry se ve svém křesla ošil. „Já tě nepoučuju, jen jsem se ptal.”

Mistr lektvarů se na něj jen díval a dal mu čas, aby svou odpověď zvážil.

„Dobrá, tak možná poučuju,” opravil se Harry. „nemyslím to zle... já jen že ty jsi ho neviděl 
včera večer. Pořád pozoroval krb a čekal na tebe. Řekl bych, že ti chtěl něco říct.”

„Daleko pravděpodobněji přemýšlel, co řeknu já na to, že zatím napsal jen tři věty. Řekl jsem 
mu, že si o tom promluvíme později.”

„Předpokládám, že to by ho mohlo trápit.” Opřel se Harry ustaraně do křesla.

„Nechat ho psát, že není Nebelvír, to je docela... no... drsné, ne? Co když to neudělá?”

„Ale udělá,” řekl Snape a v jeho očích bylo vidět odhodlání.

„Jinak co? Bude čistit kotlíky? Nevezmeš ho do Devonu a nebude létat?” Harry se odmlčel, když 
mu došlo, že možná podsouvá otci dobré nápady. Už dojedl a tak odstrčil křeslo. „Dnes je velký 
den. Asi bych měl být nadšenější. Já jsem, ale všechno je to trochu pokažené těmi příšernými 
věcmi, co se okolo dějí. Přemýšlím, jestli se mi vůbec chce balit všechny mé věci. I když konec 
konců, já už vlastně mám zabaleno. Už jsem ti řekl, že Draco zakouzlil do mého kufru 
kouzelnický prostor?”

Snape vyskočil z křesla a rozhodně se netvářil potěšeně. „Řekl jsem mu, aby nechal tvé 
problémy s balením na mě.”

„Proč?”

Snape se na něj zlostně podíval. „Myslím, že jsi to ty, kdo potřebuje jeden s těch rozhovorů s 
otcem, po kterých tady pořád tak voláš. Takže zaprvé, proč jsi měl pocit, že musíš smazat 
všechny stopy tvého života tady a odnést si všechny věci do věže?”

Harry zamrkal. „No, předpokládám, protože to jsou mé věci. Vždycky jsem si bral všechno s 
sebou, když jsem se vracel do školy...” náhle měl pocit, že se mu podlaha pod nohama houpe. 
Anebo že má závrať. Aha. Změna paradigmatu. Znovu. „Jejda,” řekl zkroušeně a cítil se jako 
pitomec. Jeho otec mu přece už tolikrát řekl, že je to jeho pokoj a že jím zůstane, i když se vrátí 
do věže. Ale když se ta doba přiblížila, co Harry neudělal. Reptal a zlobil se, že se všechny jeho 
věci nevejdou do kufru.

„Chápu,” řekl nakonec, zhluboka se nadechl, a místnost kolem něj se zastavila, jakoby si vzal 
lektvar na uklidnění. „Pomůže, když se omluvím?”

„Nebuď směšný, nezlobím se. Já jen prostě chci, abys pochopil, že když říkám, že jsi tu vítán, 
není to nějaký teoretický konstrukt. Jsi přece můj syn, pro Merlinovo slitování...” 
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„Já vím, že jsem,” ujistil ho Harry, ale vypadalo to, že Snape není schopen zastavit tok svých 
myšlenek.

„Nepřeji si, abys klepal, nepřeji si, aby ses choval jako host, když přijdeš na návštěvu a zcela 
určitě si nepřeji, abys zahladil všechny stopy toho, že jsi tady žil.” Pokračoval Mistr lektvarů. 
„Vím, že domov je pro tebe v nejlepším případě abstraktní pojem, ale je čas, abys pochopil...” 

„Já to chápu!” zaječel Harry, a pak zaúpěl nad tónem, který k tomu použil. Ačkoli alespoň 
Snape přestal mluvit. Pak pokračoval o hodně normálnějším hlasem. „Prostě jsem o tom jen 
nepřemýšlel, přísahám. Nikdy jsem neměl místo, kde bych si mohl něco nechat. Jsem zvyklý 
dávat si všechno do kufru. Je to zvyk. To je vše. Vím, že je to můj domov.”

„Dobře,” přikývl Snape a vypadal spokojeně.

„Budu přemýšlet, co tu mohu nechat,” řekl Harry. „Předpokládám, že nebudu potřebovat 
některé učebnice z minulých ročníků. Ačkoli nemám žádné jiné místo, kam bych je dal, než do 
kufru, a nechce se mi nechat je válet se jen tak po pokoji. Myslím, že by mohly Dracovi 
připomínat, že já jsem zpátky ve vyučování, zatímco on tvrdne tady. I když to je možná sporná 
otázka, pokud všichni tři budeme muset opustit zemi...” 

„Nemám nejmenší chuť oprašovat svou španělštinu.”

„Dobře, tak tedy Brazílie. Počkej, mluví se v Brazílii španělsky?”

Snape se na něj podíval s posměchem. „Budu muset říct Albusovi, aby vypsal nějaké 
zeměpisné kurzy.”

„Portugalsky, no dobře. Jen jsem to na chvíli zapomněl. Není potřeba přidávat nám další hodiny. 
Jen se snažím promyslet si, co mám nechat tady a co vzít s sebou.” Harry postřehl v otcových 
očích podivný výraz. Nejistotu? Ať už to bylo cokoliv, příliš to k němu nesedělo. „Je něco 
špatně?” zeptal se Harry.

„Ne,” odpověděl krátce. „Řekl jsem Dracovi, aby si nevšímal tvé cestovní horečky, protože já už 
řešení mám...” 

„Cestovní horečky?” přimhouřil Harry oči.

„Už bych měl vědět, že si puberťáci myslí, že všechno vyřeší sami,” vrčel Snape trochu napjatý. 
„Protože jsem nevěděl, že se Draco postará o tvůj osobní majetek, chtěl jsem ti nabídnout, abys 
použil můj starý školní kufr, takže bys měl jeden tady a jeden nahoře ve věži.”

„Jééé!” Harry cítil, že už se nedokáže tvářit výhružně. „Děkuji, tati. To je vážně sladké.”

„Sladké,” Snape vypadal, jako by se raději kousl do jazyka.

„Pozorné, chtěl jsem říct,” dodal rychle Harry. Nemohl uvěřit, že to Snapeovi řekl. „Je tvůj kufr 
podepsaný tvými iniciálami?”

Ten vypadal ještě pořád kysele. „Ano, je.”

„Pak si vezmu do věže ten tvůj. A sem tam utrousím, že jsi mi ho půjčil. Bude to dlouhá cesta, 
než některé paličaté Nebelvíry opravdu přesvědčím, že jsi můj táta.”

Snape zahučel. „Jenom jim, prosím tě, neříkej, že si o mě myslíš, že jsem sladký.”

„Pokouším se vyhnout pověsti šílence,” zasmál se Harry. „Nicméně Fred a George si myslí, že je 
hrozná legrace, dělat podivné kousky s věcmi ostatních lidí. Když jsem před těmi několika 
měsíci opouštěl Nebelvír, vypadalo to, že někteří lidé se pokouší naplnit jejich odkaz. Ale nikdo 
se neodváží ani jen položit prst na tvůj kufr. Očekávali by, že budou prokleti tisícem různých 
kleteb. Bez urážky.”

V očích Mistra lektvarů se zlomyslně zablýsklo. Harry si pomyslel, že možná i trochu ďábelsky. 
„Je se čeho bát. Tvoji přátelé mají pravdu. A věřím, že ses s touto konkrétní kletbou už setkal. 
Je to ta samá, kterou jsem použil k ochraně mého kabinetu s likérem.”

Harry cítil, jak mu rudnou tváře, ale rozhodl se, že být Zmijozelem, někdy znamená bezostyšně 
lhát. „Ty ho nějak chráníš? To jsem si nikdy nevšiml.”

„Stejně jako jsi mi nikdy neukradl kůži z hřímala a žaberník?”

„Neudělal jsem to!” Harry se zhluboka nadechl. To staré obvinění ho bolelo víc, než by 
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pravděpodobně mělo. „Vážně bys mi to měl věřit.”

„Stejně už na tom teď nezáleží,” řekl Snape a když viděl Harry sklíčený výraz, dodal, „dobře, 
když to tedy musíš vědět, s kůží z hřímala a se žaberníkem ti věřím, ale s likérem ne. Ale dost 
už. Otázka je, co uděláme s kouzlem na mém kufru. Můžeme ho změnit tak, aby tě poznávalo 
stejně jako mě. A nebo ho úplně zrušit.”

Harry se nad tím zamyslel. „Já nežiji ve Zmijozelu. Chápu, proč jsi měl potřebu začarovat vlastní 
kufr, ale...” Když Snape zavrčel, odmlčel se: „Co?”

„Nezačaroval jsem ho proto, že bych se bál svých zmijozelských spolužáků, kluku pitomá. Jen 
už jsem byl unavený tím, jak jistý Nebelvír používal svůj neviditelný plášť, aby se mohl vplížit 
do sklepení. Tvůj otec používal mé věci k jeho lotrovinám, ale tohle ho zastavilo.”

Harrymu se sevřel žaludek a zamračil se. „Ty jsi můj otec.”

Mistr lektvarů se zakabonil. „Sedni si,” přikázal a tón jeho hlasu byl téměř přísný.

Harry byl zmatený změnou nálady a posadil se do křesla. „Co jsem udělal špatně? Už ti tak 
nějakou dobu říkám. A říkal jsi, že je to v pořádku.”

Snape si sedl na gauč, naklonil se dopředu a černé oči upřel do Harryho obličeje. „Harry, není v 
pořádku, když se pokoušíš distancovat od Jamese. Já jsem tvůj otec. Ale on také. To nemůžeš 
popřít.”

„To nedělám...” 

„Děláš, pokaždé, když o něm mluvíš jako o Jamesovi.”

„Ale vždyť víš, že se tak jmenoval.” Harry si třel kořen nosu. „Jsi si jistý, že mu tak říkám?”

„Proto jsem se rozhodl promluvit si o tom s tebou.”

To znělo trochu zlověstně. A možná to vysvětlovalo, proč se mu tak špatně dýchá. „Dobře. Budu 
na tom pracovat.”

Mistr lektvarů se na chvíli ponořil do myšlenek. „Vypadá to, že tě trápí jistá dichotomie. Ale 
ujišťuji tě, že to není potřeba.”

„Vážně?” Harry před sebou sepjal ruce. „Možná by pomohlo, kdybych ti řekl, že netuším, co to 
slovo znamená.”

Snape se pousmál. „Není potřeba, abys svého otce volil způsobem buď a nebo.” Jeho úsměv 
vyhasl. A pokračoval. „Dochází mi, že už to děláš dlouho. Když jsme vůbec poprvé začali mluvit 
o adopci, cítil ses kvůli svému souhlasu provinile.”

Harry se zamyslel. Připadalo mu, že od té doby už uběhly roky. Možná celý život, ale stále ještě 
si to pamatoval. Ten příšerný svíravý pocit, jako by dělal něco špatného a vize Jamese Pottera, 
jak se otáčí a otáčí ve svém hrobě... Harry vzdychl. „V jednu chvíli jsem měl pocit, že je to k 
Jamesovi pořádně neloajální. Do háje, máš pravdu, říkám mu tak.”

Snape vzal Harryho ruce do svých. „Říkej mu můj otec.”

„Dobře.” Slova najednou sama začala plynout z jeho úst, jak se snažil porozumět svým vlastním 
zmateným pocitům. „Vím, že v době, kdy můj otec zemřel, jste už nebyli zas tak velcí nepřátelé 
a že jste už byli na té samé straně, ale stejně jsem měl pocit, že kdyby... můj otec viděl, jak 
podepisuji, že jsem tvůj syn, udělalo by se mu špatně. Potřeboval jsem to kouzlo pokrevní 
ochrany, ale stejně jsem nemohl snést pomyšlení na to, co dělám...” Když se Harry zamyslel 
nad tím, co právě řekl, málem se přikrčil. Ale Snape se na něj prostě jen díval a upřené černé 
oči mu dávaly čas, aby si srovnal myšlenky.

Ale Harry už stejně nechtěl nic říct, nevěděl jak.

„Ale v určitý moment se tvé vnímání adopce změnilo,” napověděl mu Mistr lektvarů.

„Těžko říct kdy, ale ano.” Harry cítil, jak mu vyschlo v krku a tak došel ke krbu a hodil tam 
trochu letaxu. „Jeden máslový ležák.” Poněkud opožděně se podíval přes své rameno dozadu. 
„Chceš taky něco?”

„Ne, jen pro tebe, aby ses uvolnil.”
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Harry se posadil se svým pitím a věnoval mu všechnu pozornost. Přál si, aby bylo později, aby 
mohl říct, že je ospalý a vyhnout se tomu hovoru. Ale před obědem by mu to Snape 
pravděpodobně nevěřil. Ale na druhou stranu, povolil mu před obědem máslový ležák, což bylo 
docela zajímavé.

„Takže ses začal cítit jako můj syn a měl jsi pocit, že musíš být loajální ke svému prvnímu otci.” 
Pomohl mu znovu Snape. „Věděl jsem to, takže nemusíš šetřit mé city, Harry. A kdy jsi začal mít 
pocit, že tvá loajalita je něco, co musíš překonat?”

Harry si poupravil brýle. „Nevím. Není to jako že bych se jednoho dne vzbudil a rozhodl se. 
Prostě se to stalo. Kousek po kousku. Myslím, že to možná začalo potom, jak jsme se tak hrozně 
pohádali. Tehdy mi došlo, že chci, abys doopravdy byl můj otec. A... já vím, že mu bylo patnáct 
a byl idiot a tak, ale to, jak se k tobě ve škole choval, bylo špatné a mě připadalo, že říkat mu 
můj otec je téměř, jako bych tě uhodil do tváře. Protože ty jsi ten jediný otec, kterého jsem kdy 
měl.”

Snape se zakabonil. „James byl tvůj otec. A velmi dobrý.”

Harry cítil, jak se mu svírá žaludek a pořádně se napil. „Já vím. Tedy trochu. Chci říct, mám teď 
trochu vzpomínek, díky Pravdivým snům. Ale je to jako kdyby to byly vzpomínky někoho jiného. 
Pamatuji si, že se mi to zdálo. Ale nepamatuji si, že se to doopravdy stalo. Ten sen mi nejdřív 
pomohl. Cítil jsem se milován. Ale po čase jsem si začal říkat, že mi ten sen k ničemu dobrému 
nebyl. Chci říct, oni umřeli a já jsem tu zůstal s... však víš. A na tuhle lásku jsem zapomněl, 
dokud jsi mi ty tím lektvarem neukázal, že tu vůbec byla.” Harry se podíval nahoru. „Dlužím ti 
úplně všechno, dokonce i vzpomínky. Vím, že nemáš rád, když ti děkuji, ale vážně si myslím, že 
nechápeš, jak moc si toho všeho vážím. A pak jsem slyšel, že Draco říká Lucius místo můj otec, 
a připadalo mi, že pokud on se dívá dopředu, proč bych já měl stále vězet v minulosti?”

„Draco se pokouší od svého otce distancovat. Ale ty nemáš žádný důvod, aby ses za toho 
svého styděl,” řekl mírně Snape.

„Ale on se k tobě choval tak hrozně,” protestoval Harry a najednou viděl rozmazaně i svým 
zdravým okem. Když zamrkal, tak to přešlo a tak sám sebe přesvědčil, že doopravdy nepláče.

Snape počkal, dokud se na něj jeho syn nepodívá. „Tvá oddanost ke mně je ohromující. A já si 
toho vážím. Ale musíš svému otci odpustit. Moje staré rány mě už dávno nebolí, jak jsem ti 
řekl... ale zdá se, že jsi je na sebe vzal ty, pravděpodobně mou vinou. Vylil jsem si vztek na 
nevinném dítěti jen proto, že mi někoho připomínalo a myslím, že jsem se za to nikdy ani 
neomluvil...” 

„To už je pryč,” řekl Harry rychle. „A je to v pořádku.”

„Bylo to ode mne špatné a já toho skutečně lituji.” Snape si odhrnul vlasy z obličeje. „Víc, než si 
dokážeš představit, protože teď vidím, že jsem tě svou vlastní zahořklostí dovedl k tomu, že 
popíráš Jamese. Kdysi jsem chtěl, aby ses za něj styděl. Byl to způsob, jak mu všechno vrátit. 
Tím, že naučím jeho vlastního syna, aby jím pohrdal. Ale ty jsi jediný, koho jsem svou malostí 
poranil.”

Harry si hrál s prázdnou sklenicí. „Já jím nepohrdám. Jen prostě nechápu, jak mohl být tak zlý. 
Vždyť jsi mu tehdy vůbec nic nedělal.”

„To, co udělal tvůj otec je ničím, proti tomu, co jsem udělal já. Jak můžeš přehlédnout to, že 
jsem zločinec, který patří do Azkabanu a zlobit se na Jamese kvůli jeho klukovinám? Draco ti 
dělal horší věci, a přesto jsi mu odpustil.”

„No rozhodně mě nepověsil hlavou dolů, tak aby všichni viděli moje - promiň.”

Snape tu poznámku ignoroval. „Oblékl se jako mozkomor, protože moc dobře věděl, že můžeš 
ztratit vědomí a ve velké rychlosti spadnout z koštěte. To bylo horší. To, že pomáhal 
Umbridgové, bylo horší. To, že šel na Samhain a dychtil vidět, jak tě chtějí mučit, bylo horší.”

„On je pravděpodobně vzhůru a poslouchá.”

„Neměň téma hovoru. James Potter byl a je tvůj otec a už od tebe nikdy nechci slyšet nic 
jiného. A já jsem také tvůj otec. Není v tom žádná dichotomie, ani soutěž. Je to jasné?”

Harry přikývl. Zvláštní, jak příjemné někdy může být dostat vynadáno, pomyslel si. Ale bylo. 
Uzel plný napětí v jeho žaludku byl najednou pryč. Možná to bylo tím, že Snape opravdu chtěl 
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pro něj jen to nejlepší. A že se o něj stará tak, že může mluvit takhle. Staré rány byly zjevně 
opravdu zhojené. Harry tomu předtím nevěřil. Ne úplně. Ale teď už věděl, že je to pravda.

Znovu přikývl, tentokrát už daleko rozhodněji a řekl si, že se pokusí zastavit se příště dřív, než 
řekne James. „Myslel jsem to vážně, když jsem říkal, že nás Draco pravděpodobně poslouchá. A 
asi se necítí příliš dobře z toho, že tu sedíme a bavíme se o jeho minulých chybách.”

„No, to jsme tak úplně nedělali, ale i kdyby, dveře jsou ještě od včerejška pořád chráněné.” 
Snape si Harryho prohlédl a zřejmě byl spokojený s tím, co vidí. „Tak, ještě pořád jsi mi 
neodpověděl. Odstraníme tedy to kouzlo z mého kufru? Nebo ho necháme, aby barvilo 
všetečné pracičky?”

„Žádná kouzla, už jen tvé iniciály všechny zastraší. A stejně to není tak, že by se mi ostatní 
nebelvírští pokoušeli něco ukrást.”

„No dobře, žádná kouzla. Běž se podívat, jestli je Draco vzhůru. Až se nasnídá, mohli bychom 
všichni pracovat na odstranění toho kouzla z kufru.”

Harry se zasmál. „Nemáš strach, že když nás na tom necháš pracovat, budeme vědět, jak 
rozlomit to na tvém kabinetu s likérem?”

Snape vypadal pobaveně. „Strach? Ne, to nemám.”

To dávalo smysl. Jako dospělý byl Snape nepochybně v magii o hodně lepší, než když byl 
student. Pravděpodobně existovalo mnoho způsobů, jak ochránit kabinet s likérem. Harryho 
napadlo, že by se mu je pravděpodobně podařilo odstranit s jedním nebo s dvěma kouzly s 
hůlkou, ale rozhodl se, že by nebylo příliš zdvořilé říct to nahlas. „Jdu pro Draca,” zamumlal. „A 
až budu balit, můžu si vzít nějaký Oční elixír? Jsem si jistý, že by byl Ron schopný mi ho 
nakapat; vždycky bychom počkali, až budeme v pokoji sami.”

„Dal bych přednost tomu nejprve vypátrat, proč tě to tentokrát tak bolí.”

Harry přikývl, otočil se a šel do ložnice.

***

Den uběhl rychle. Snad až příliš.

Než si to Harry stačil uvědomit, byla večeře u konce a on stál přede dveřmi Snapeova bytu a za 
ním se vznášel starý otlučený kufr s iniciálami SS. Draco se znuděně opíral o protější zeď a 
tajuplně se usmíval. „Nezapomeň,” řekl a jeho oči sklouzly k Harryho hábitu. „Jsi teď obojí.”

„Nezapomenu.”

„A kdy začneš navštěvovat zmijozelskou kolej?”

Harry si zamyšleně přejel prsty přes svou jizvu. „Nenapadlo by mě, že ti to bude tak ležet na 
srdci teď, když se tě zmijozelští pokouší dostat ze školy.”

„Z některých z nich by ještě pořád mohli být dobří spojenci proti Pánu zla,” Dracův hlase se 
zlomil a on se podíval na podlahu. „Pansy by byla. Vím to. Ale i když tomu nevěříš, tak přece 
jen máš tu svou potřebu zachraňovat lidi, ne? A někteří z nich si zaslouží být zachráněni, 
Pottere. A neodpověděl jsi mi. Kdy...” 

„Dnešek patří Nebelvíru,” přerušil ho Snape a jak zavrtěl hlavou, svezly se mu vlasy do očí. „A 
co se týče toho ostatního, Harry a já zhodnotíme náladu ve Zmijozelu a rozhodneme. Dokud ho 
nepředstavím jako mého syna, tak se ke společenské místnosti ani nepřiblíží.”

Draco se narovnal. „Ale to už přeci vědí.”

„Na tom nezáleží. Protokol musí být zachován. A pak si také, Draco, uvědom, že Harry smí 
opouštět věž jen se slečnou Grangerovou nebo panem Weasleym a nejlépe pak s oběma.”

„To by mohlo návštěvu Zmijozelu poněkud stížit.”

„Pokud s ním nebudu já osobně,” dodal Snape.

„Hmm, předpokládám, že na to chceš jít pomalu. Není to tak, že by tě všichni nenáviděli, 
Severusi, a jsem si jistý, že to víš.”

„Harry, můžeme?”
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Nebelvírský chlapec přikývl. „Cítím se trochu divně, když mám odejít,” řekl Dracovi. „Mám 
pocit, jako že bych tu právě teď měl zůstat s tebou.”

Draco zdvihl obočí. „Harry, já nejsem bezmocný a já tu byl jako první.” Pak jeho arogance 
trochu ochabla, když přiznal. „Jen doufám, že tu budu smět zůstat... Hrozně se bojím, že mě 
vyloučí. Koneckonců, ředitel nemá ve školní radě nikoho z Řádu. Mám pocit, že se topím.”

Snapeův hlas byl rázný. „Máme mnoho plánů, jak tě udržet nad vodou.”

„Děkuji, Severusi,” nadechl se Draco zhluboka. „Takže myslím, že tohle je sbohem.”

„To je uvidíme se později,” opravil ho Harry s úsměvem. Chtělo se mu Draca obejmout, protože 
to vypadalo, že by potřeboval trochu něhy, ale neodvážil se. „Přijdu brzy na návštěvu, slibuji. 
Takže, uvidíme se později.”

Snape otevřel dveře a mávnutím hůlky poslal Harryho půjčený kufr napřed, ale poté, co vešel s 
Harrym od chodby, se otočil zpátky. „Draco, promluvíme si, až se vrátím.”

Poslední věc, kterou Harry viděl, když odcházel a dveře se zavíraly, byl Dracův bledý a smutný 
obličej.

*** 

„Harry,“ vykřikla Hermiona, vyskočila z místa, kde se něco učila, a běžela přes celou místnost, 
aby ho sevřela do náruče. „Já jsem tak ráda, že tě vidím! McGonagallová nám řekla, že se 
vrátíš dnes večer. Už na dobro, že ano? Chtěli jsme uspořádat uvítací párty, ale bylo by to 
nevhodné.” Ztišila hlas. „Kvůli tomu pohřbu ve středu. Pansy jsem neměla moc ráda, ale něco 
oslavovat by se mi nezdálo správné.”

„To je v pořádku, nepotřebuji párty...” začal Harry, když tu byl náhle oslepený bleskem z 
fotoaparátu. „Coline, přestaň.”

„Pane profesore Snape, je milé vás také vidět,” řekla Hermiona zdvořile při pohledu přes 
Harryho rameno. Ustoupila pak zpět, do zástupu Nebelvírů, kteří slyšeli její výkřik a přišli sem 
dolů ze svých ložnic. 

Snape místo odpovědi jen mírně přikývl hlavu, což Harryho trochu zklamalo. Zdálo se mu, že 
Hermiona je už daleka toho, co způsobilo ten její kopanec s Úřadem pro záležitosti 
kouzelnických rodin. Snape se přes to zřejmě ještě nepřenesl. Dokázal jí to mít pořád za zlé. 
Harry byl rád, že tohle nedokázal vůči Jamesovi... vůči jeho otci.

„Finite incantatem,” poručil Mistr lektvarů vznášejícímu se kufru a ten dopadl na zem. „Nechám 
tě tady s tvými přáteli.”

„Dobře.” Všichni na ně zírali. Harrymu se to nelíbilo, ale neodradilo ho to od toho, co chtěl 
udělat. Přistoupil blíž ke Snapeovi, podíval se mu do očí: „Děkuju ti za všechno, tati.”

Všichni nebelvírští zalapali po dechu.

Snape vypadal napůl potěšeně, napůl rozčileně a napůl pyšně, ale to by byly tři poloviny. „Není 
zač, synu. Pokud bys něco potřeboval, víš, kde mě najdeš. A brzy se setkáme ve třídě. Buď tu 
hodný.”

Pak odešel otvorem v portrétu, který zůstal otevřený.

Dean se zamračil, protože k němu mávl hůlkou, ale nic se nestalo. Šel a zavřel ručně, mumlal 
při tom cosi jako, že Buclatá dáma tohle ještě nikdy neudělala.

„Možná ji vyděsil Snape,” poznamenal Seamus.

Harry cítil, jako by byl zkoumán ze všech stran... Nebo možná jako kdyby byl hned teď 
testován. Testován, kde vlastně stojí. Myslel nato říci Hele, Snape je v pořádku, ale nebylo 
mnoho Nebelvírů, kteří by mu to věřili, nebyl by to dobrý začátek. 

„Vsadím se, že nevíte, že může přijít do věže kdykoliv,” řekl s úsměvem. „Ukázalo se, že učitelé 
mají speciální hesla. To je dobře. Zato já nemůžu. Moje staré heslo neplatí.”

„Ale to mě mrzí!” zaúpěla Hermiona. „Změnili jsme je na tvoji počest, když jsme slyšeli, že se 
vracíš. Ale při tom všem jsme ti ho zapomněli říct... tedy, je to Laetissimus. Však víš, to 
znamená velmi šťastný.”
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Harry to nevěděl, ale věřil Hermioně. „To je fajn,” řekl, aby jí poděkoval. „Kde je Ron?”

„Noční famfrpál. Říkala jsem mu, že zmešká tvůj vstup otvorem v obrazu, ale on tvrdil, že 
přijdeš až hodně pozdě. Tvrdil, že jestli se neplete, nechá si tě Snape doma skoro až do 
večerky.” Harrymu zajiskřilo v očích. „Tak to mám pocit, že se spletl.”

To také vysvětluje, kde je Ginny, pomyslel si Harry. Zamračil se, přemýšlel, co si počne jako 
chytač. Dávno už nehrál a opravdu by chtěl, ale zdálo se mu, že by bylo špatné vystrčit ji z 
týmu teď na konci. V této sezóně již zbývalo jen pár famfrpálových zápasů.

„Máš nový kufr, Harry?” zeptal se Neville. „Tedy, ne nový, vypadá to, že má už své lepší dny za 
sebou, ale...” Neville zděšeně uskočil, a Harrymu došlo, že si teprve teď všiml iniciál.

„Jo, Severus mi ho půjčil, takže jsem si mohl nechat ten můj doma,” řekl a vyslovil tu větu 
záměrně, tak jak to měl v plánu. Pečlivě sledoval všechny, jak zareagují.

„Myslím, že to je úžasné, ne?” řekla Hermiona jako spolehlivá podpora.

„Je, to je velmi... uhm, milé,” souhlasil Neville, i když si od kufru udržoval odstup.

„Snape, milý!” To se rozchechtal Seamus. Pak si všiml, jak se Harry tváří. „Promiň. To je tak... 
no, vždyť víš. Jsem si jistý, že vy dva spolu vycházíte. Je to... u Merlinových vousů, Snape, 
milý!”

Harry se nemínil dohadovat o skutečných hodnotách Snapeovy osobnosti, obzvlášť když on 
sám ho žádal, aby o něm neříkal, že je sladký nebo něco podobného, ale také ani, aby netvrdil, 
že ta adopce není skutečná. Nejlepší bude vyjasnit si to hned na začátku. „Poslyšte, všichni,” 
začal a odkašlal si. „Nemusíte mít rádi Snapea a můžete si všichni stěžovat na lekce Lektvarů 
nebo strhávání bodů Nebelvíru. Ale neurážejte ho a tím nakonec ani mě. Nikdo by nebyl rád, 
kdybych si dělal legraci z jeho rodičů nebo prarodičů,” dodal s pohledem na Nevilla.

„Jo, ale Harry...” 

Skočil Seamusovi do řeči: „Severus Snape je můj otec a já ho mám rád. Rozumíte?”

Harry nevěděl, jestli rozumí, ale všichni byli zticha. Všichni mimo Nevilla. A Hermiony.

„Samozřejmě,” řekla a rozhlédla se okolo vyzývavě. Harry se skoro rozesmál. Vypadalo to, že 
Hermiona opravdu lituje svého dřívějšího chování. Tak moc lituje, že se rozhodla stát při něm a 
při Snapeovi. Těšilo ho to, i když jí trvalo strašně dlouho, než pochopila, že neví všechno.

„Harry má pravdu,” to bylo všechno, co řekl Neville, ale Harry si toho stejně vážil.

„A taky nechci slyšet nikoho říkat, že Draco Malfoy je vrah,” pokračoval Harry a zíral na několik 
Nebelvírů, kteří se odvrátili. „Byl očištěn ministerstvem, a tím ta debata končí.”

„Chceš toho nějak moc, nezdá se ti?” ptal se Ron, když vstupoval do místnosti. Nebelvírský 
famfrpálový tým šel těsně za ním. Ale smál se, takže Harry pochopil, že to nemyslí vážně. „Rád 
tě vidím, kamaráde!”

„Je fajn být tady.” Harry se svalil na gauč. Být středem pozornosti bylo únavné. „Nestarejte se o 
mě. Já nejsem místní celebrita. Já jsem rád, že jsem zpátky v normálním životě.”

Většina Nebelvírských zmizela, nechali Harryho samotného ve společenské místnosti jen s 
nejbližšími přáteli. Prohrál šachy s Ronem, pak si s Ginny prohlédl famfrpálový časopis a 
sledoval Hermioninu statečnou snahu ignorovat knihy a eseje, které ji jasně lákaly. Ron a 
Hermiona se snažili odtáhnout ho stranou a zeptat se ho, jak to skutečně bylo. Rychle jim řekl o 
svém oku, takže věděli, že doleva špatně vidí.

Díky tomu žertování a povídání se Harry nedostal do postele před půlnocí. Už zapomněl, jak 
skvělé to bylo ve věži. Když usínal, se Salsou stočenou vedle sebe, putovaly jeho myšlenky dolů 
do nitra Bradavic.

Byl šťastný. Opravdu byl. Ale přesto již teď postrádal svoji rodinu.

Kapitola 75. OBYČEJNÝ TÝDEN V BRADAVICÍCH

První věc, kterou Harry udělal, když příštího dne ráno vešel do Velké síně, byla, že se podíval k 
učitelskému stolu. Snape tam nebyl. Ale to bylo v pořádku. Harry nechtěl, aby Draco jedl úplně 
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sám hned první den, kdy tam Harry nebyl. Byl v podstatě rád, že vidí Snapeovo křeslo prázdné, 
ačkoli si přál svému otci alespoň trochu zamávat. Přemýšlel, o čem tak asi mohli Draco se 
Snapem při čaji a toastu mluvit.

Doufal, že to hlavní nebyla záležitost s trestem.

Jeho snídaně byla úplně normální. Samozřejmě, že seděl u Nebelvírského stolu. Ještě se necítil 
tak statečný, aby si sedl ke Zmijozelům. Tácy byly plné jídla, studenti se smáli a jedli zároveň. 
Hermiona jim všem připomněla, že dnes bude test z Kouzelných formulí. Všechno vypadalo jako 
normálně. Až na... 

„Buď hodný, Harry,” řekl Seamus posměvačně, když vstal a popadl svůj batoh s učebnicemi.

To, co na tom Harryho zarazilo, bylo, že Seamus mu nikdy předtím nic podobného neřekl. Buď 
hodný... co to mělo znamenat?

„Jo, buď hodný,” zopakoval Dean a zašklebil se u toho.

Studenti, kteří ještě neodešli, vybuchli smíchy.

„Já to nechápu,” řekl Harry a rozhlédl se, ale oni se tím víc rozesmáli.

Ron se naklonil k Harrymu a pošeptal mu. „To je to, co ti řekl Snape včera večer, když odcházel. 
Buď hodný.”

„Aha...” zavrtěl Harry hlavou. „Ale co je na tom legračního?”

Ron dopil svůj džus, vstal a měl se k odchodu do hodiny kouzel. „Děláš si legraci? Snape, který 
se chová jako otec a který přímo před námi řekl něco takového? To je hodně legrační.”

Harry si to nemyslel, ale nechtěl se hádat a stejně byl úplně zaměstnaný Hermioninou 
poznámkou o testu. Nevěděl o něm, ačkoli měl snad přečteno všechno, co měl, a napsal 
všechny eseje. Dokonce už dohnal i všechna kouzla, ačkoli jeho inkantace v hadím jazyce 
neměly vždycky úplně ty samé výsledky jako Dracovy latinské. Rozdíly nebyly zas až tak 
závažné a Kratiknot nikdy nebyl puntičkář, ale Harry byl přesto nervózní.

Ale možná to bylo proto, že bude muset kouzlit v hadím jazyce před někým jiným, než před 
svými přáteli a rodinou.

Hermiona musela jeho nervozitu cítit a tak se na něj přátelsky usmála, když šel s ní a s Ronem 
po boku dolů chodbou. Chránili ho každý z jedné strany, jak se dohodli. Ron bral svou funkci 
osobního strážce, jak to nazval, velmi vážně, neustále se rozhlížel zleva doprava, jako kdyby se 
pokoušel dopředu najít někoho, kdo by chtěl Harrymu dělat potíže. V celém jeho postoji bylo 
vepsáno neopovažujte-se-navážet-do-mého-kamaráda.

Zmijozelové, ale nevypadali jako někdo, kdo chce dělat potíže. Popravdě byli zaražení. Když se 
nad tím Harry zamyslel, došlo mu, že jejich stůl byl během snídaně podivně tichý. Možná to bylo 
blížícím se pohřbem. Jednoho z nich... dobře... on sice nemohl Pansy vystát a nepochyboval, že 
její poslední dopis Dracovi byla léčka, jak ho přivést k Voldemortovi, ale ve Zmijozelu měla 
přátele. Mnoho přátel. A ti zřejmě její náhlou smrt stále ještě oplakávali. zmijozelští, které 
potkal na své cestě do třídy, vypadali vážně v depresi. Téměř nemocní.

Harry si pomyslel, že je asi špatné mít z toho radost. Tedy určitě to bylo špatné, ale nemohl si 
pomoci. Jejich deprese znamenala, že se mu nikdo nebude posmívat. A on opravdu nestál o to 
mít spory s někým ze Snapeovy koleje. Ze své koleje, řekl si pro sebe. I když bylo podivné na to 
jen pomyslet. Jedna věc bylo najít sám v sobě nějaké zmijozelské sklony a druhá, úplně jiná, 
cítit se členem téhle koleje. Ve sklepení to znělo jako teorie a navštívit jejich společenskou 
místnost a sedět u jejich stolu znělo Harrymu méně nebezpečně, než to ve skutečnosti bylo.

„Jsi v pořádku Harry?” zeptal se Ron, když došel ke dveřím Kratiknotovy učebny.

Byl tak zamyšlený, že si ani nevšiml, že už k ní došli. „Ale jo,” řekl a ustoupil, aby nechal projít 
do třídy pár Havraspárských. Pak ztišil hlas. „Myslím, že jsem trochu nervózní. Dej mi chvíli.”

Hermiona pochopila i to, co neřekl. Došlo jí, že je zděšený z toho, že má mluvit hadím jazykem 
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před ostatními. „Stejně by se to dozvěděli, dříve nebo později,” řekla a znovu se na něj usmála. 
Tentokrát to Harrymu přišlo poněkud nanervyjdoucí.

„Myslíš?”

Ron ho chytil za ruku: „Ale jdi, to bude v pořádku. Stejně je dnes jen psaný test.”

Harrymu se ulevilo. Věděl, že nemůže do nekonečna odkládat nevyhnutelné, ale stejně se cítil o 
hodně lépe. Vešel dovnitř a posadil se mezi Rona a Hermionu. Nevill ho viděl, jak si sedá, usmál 
se na něj a chtěl něco říct, ale v tom promluvil Kratiknot a tak zmlkl.

„Odložte hůlky. Dnes ráno budete potřebovat jen pergamen a brk,” řekl mužíček svým 
obvyklým přátelským hlasem a prohlížel si je všechny z vyvýšeného místa, ze kterého obvykle 
přednášel. Chvíli pozoroval hemžení ve třídě a potom dodal: „A podívejme se, kdo je zpátky 
mezi námi. Pan Potter! Rád vás vidím. Velmi rád. Třído, teď všichni nahlas panu Potterovi 
řekneme Vítejte zpátky.”

Udělali to. Většina z nich se zatvářila jako blbečkové, když papouškovali: „Vítejte zpátky, pane 
Pottere!”

Harry přikývl hlavou. „Já... děkuji. Jsem rád zpátky.” Doufal, že ostatní učitelé s tím toho tolik 
nenadělají. Chtěl být prostě jen Harry. V duchu si prohlédl svůj rozvrh. Jako další měl 
Přeměňování a po obědě dvě hodiny Péče o kouzelné tvory. Nebylo pravděpodobné, že by 
McGonagallová přikázala třídě přivítat ho, spíš mu uštědří mrazivé kázání o tom, že 
Přeměňování není jeho nejlepší předmět a jak by tedy teď měl pracovat tvrdě, když je opět 
znovu ve třídě. A o tom, co by mohla říct o jeho znaku s hadem a lvem, se mu nechtělo ani 
přemýšlet. Už věděla, že je Harry v obou kolejích, ale o Harryho odznak zatím neprojevila 
zájem. A co se týče Hagrida ten Harryho pravděpodobně obejme, zdvihne do náruče a zatočí s 
ním nebo udělá něco podobně zahanbujícího.

Náhle si přál mít v pondělí Lektvary, aby tu byl alespoň jediný učitel, který se bude chovat, jako 
že je úplně obyčejné a normální, že se Harry Potter vrátil do třídy.

Harry zdvihl hlavu a uviděl kousek křídy, jak píše zadání testu. Srovnejte kouzlo vyvolávající  
hlad a žízeň. Do své odpovědi zahrňte i etické důsledky každého z nich.

Harrymu se ulevilo, popadl brk a začal drapat svou odpověď. O tomto tématu věděl spoustu. 
Celý jeden den trávili s Dracem tím, že si hráli s kouzlem vyvolávajícím hlad. A pozorovali, jestli 
dokážou v druhém vyvolat takový hlad, že sní i věc, ke které by se normálně nepřiblížil víc než 
na tři metry. Harry vyhrál, když donutil Draca zhltnout plněný zelný list. Hmm, možná by to 
mohl zahrnout do diskuze o etice. Není to příliš správné, donutit někoho sníst to, co nesnáší, 
když to děláte jen pro zábavu.

„Pane Pottere.”

Kratiknotův vysoký, ostrý hlas ho přiměl vzhlédnout. „Pane?”

„Byl bych rád, kdybyste nám teď předvedl pár kouzel, která jsme probírali za vaší 
nepřítomnosti. Šel byste sem ke mně? Pojďte hned.”

Na vyvýšeném stupínku, kde ho budou moct všichni očumovat, zejména když mu budou z pusy 
vycházet slova v hadím jazyce? Takhle si to Harry nepředstavoval.

„Pane, neměl bych dokončit ten test?“

Kratiknot přešlápl z nohy na nohu, připomínal Harrymu tancujícího skřítka. Ne že by skřítci 
někdy tančili. „Ne, ne, vaše dřívější eseje o tomto problému byly více než postačující, plně 
ukázaly vaše porozumění. Rozhodl jsem se vám test prominout.”

Harry se zamračil. Nestál o nějaké zvláštní zacházení, zejména když mu to přineslo nevrlé 
pohledy havraspárských. „Opravdu, pane, radši dopíšu ten test a kvůli ostatnímu k vám přijdu 
na konzultační hodiny,” řekl dost zoufale.

Hermiona mu pod stolem poklepala na koleno. Harry odstrčil její ruku a varovně se na ni 
podíval, jako že si nepřeje, aby ho znovu utěšovala.
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„Mladý muži, zadal jsem ten test právě proto, abychom měli čas posoudit vaši práci s hůlkou. 
Napsat cvičení dobře je v pořádku, ale nesmíme zapomenout, že se tu hlavně učíme provádět 
kouzla prakticky.”

Skvělé, teď už na něj zlostně zírali i nebelvírští. Jako by to byla jeho chyba, že učitel kouzel se 
rozhodl dát jim test.

„Hned, pane Pottere.”

Teď už byl Kratiknotův hlas přísný. Dokonce to vypadalo, že by mohl strhnout body, kdyby Harry 
dál váhal. A to tedy určitě nepotřeboval. nebelvírští by se vztekali. Stěží někdy ztráceli body v 
hodinách Kouzelných formulí. A polovina bodů by se odečetla Zmijozelu, což by Snapeovi určitě 
nezvedlo náladu.

„Ano, pane profesore.” Harry s povzdechem odstrčil židli. Moc mu nepomohlo, že když došel na 
konec řady, Seamus se zahihňal a řekl mu, aby byl hodný. Harry dostal strašnou chuť poslat na 
něj kouzlo způsobující hlad právě teď a tady. To nejsilnější, aby tam musel Seamus sedět, šilhat 
hlady a snažit se napsat k tomu tématu něco rozumného.

Ovládl to nutkání a připojil se k učiteli na stupínku. Bylo na něm místo stěží pro ně oba, ale 
nevypadalo to, že by z toho měl Kratiknot obavy. „Tedy? Připravte si hůlku. Začneme kouzly 
ovlivňujícími počasí. Nejprve vymezte prostor. Ostatní studenti by si určitě nepřáli mít své práce 
promočené. Takže prosím trochu deště.” Kratiknot ukázal na kousek volného prostoru pod nimi. 
„Můžeme?”

„Jo,” odpověděl Harry. Cítil, jako by mu někdo svíral hrdlo. Všichni se na něj dívali. Nestávalo se 
každý den, aby byl student předvolán k soukromému předvedení svých schopností a ještě ke 
všemu všichni už před měsíci slyšeli, že ztratil všechnu magii. Smrtijedi tuto novinku šířili 
rychlostí blesku v naději, že se jim podaří demoralizovat členy Řádu. Takže bylo pochopitelné, 
že byli všichni zvědaví. Harry se kvůli tomu na ně nemohl zlobit.

A dokonce se nemohl ani zlobit na Hermionu a Rona za to, jak poplašeně vypadají, když ho vidí 
mávat hůlkou. Oni sice věděli, že je dost dobrý v tom, aby nenechal magii projít svou hůlkou, 
ale také věděli, jak nebezpečná dokážou být jeho kouzla. Pravděpodobně si představovali, jak 
celou třídu pohltí záplava a vyplaví studenty, lavice a ječícího Kratiknota ven do chodby.

Harry se zhluboka nadechl, hůlku uchopil pod úhlem, který sice dobře vypadal, ale nebyl 
funkční a pak se podíval dolů na svou hůlku a na prsten, který přeměnil jeho otec. Potom tiše 
pronesl inkantaci pro déšť. Nevložil do toho příliš mnoho úsilí, ale ne proto, že by se zlobil, ale 
proto, že měl vypadat poněkud neschopně. Chtěl, aby se říkalo, že Harry Potter je sice zpátky 
ve vyučování, ale jeho magie ve skutečnosti nestojí za nic.

Ale ani se tím nemusel obtěžovat. Nikdo nevěnoval vodě, padající ze stropu žádnou pozornost, 
ne poté, co ho slyšeli říkat to, co musel říct, aby ji spustil. Téměř neslyšel sám sebe přes 
zděšený šepot, který se šířil třídou. Udělal to znovu... To už jsem neslyšel roky... Mohl bych bez 
toho žít... Byl to hadí jazyk?... Ne, němčina.

Ten poslední komentář mu připomenul Draca. Kdyby nebylo toho, že se někteří studenti na 
svých místech krčili, asi by se Harry rozesmál.

Ale tentokrát tu nebyl žádný had. Nikdo, koho by se museli bát.

Nikdo. Až na Harryho.

„Výborně, Pane Pottere, výborně!” Kratiknot nadšeně poskakoval a jeho oči potěšeně zářili, když 
si prohlížel jemný déšť, který se vznášel uprostřed jeho třídy. Bylo jasné, že byl upozorněn na 
to, aby očekával hadí jazyk. Ale nic si z toho nedělal. Snape to pravděpodobně řekl předem 
všemu učitelům a byl mu za to vděčný, opravdu moc. „Krásně jste ho lokalizoval. Myslím, že ani 
jedna kapka nepadla vedle. Teď ho ukončete, vyčarujte slunce dost silné na to, aby vysušilo 
kameny.”

Jestli Harry před chvílí váhal, teď byl hrůzou téměř bez sebe. Oči všech studentů na něj byli 
upřeny a většina z nich vypadala pořádně vyděšeně, ale jemu nezbývalo nic jiného, než 
zatnout zuby a kouzlit. Mohl buď kouzlit v hadím jazyce, nebo nekouzlit vůbec. Žádnou další 
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možnost neměl.

Ze stropu zářil kolísající paprsek světla, který vypadal, jako by měl zmizet ještě před tím, než se 
dotkne vlhké kamenné podlahy.

„Ale no tak, trochu silnější,” naléhal na něj Kratiknot. „Pojďte, zkuste to ještě jednou.”

Harry zakouzlil Solare ještě jednou, tentokrát trochu jinými slovy, než před chvílí, protože měl v 
hadím jazyce několik variant toho kouzla. Světlo se poněkud ustálilo, i když stále ještě by ho 
nikdy nikdo nenazval silným.

„Vidíte, to se vám povedlo. I když je trochu moc oranžové,” řekl Kratiknot poněkud překvapeně. 
Teprve teď si všiml, že nikdo nepracuje na testu. „Už uběhlo více, jak třicet minut,” napomenul 
třídu a gestem ruky je všechny popohnal. „Takže se pusťte všichni do práce.”

Začali pracovat, ale většina z nich se stejně dívala z poza řas, zatímco pracovali na svém úkolu. 
Vypadalo to, že alespoň někteří studenti přestali být ostražití, když Harry čaroval. Ale někteří 
vypadali stále ještě zděšeně.

Konečně ho Kratiknot s radostí propustil. „Takže vidím, že jste třídu dohnal. Možná byste měl 
více cvičit, protože to vypadá, že vaše kouzla jsou velmi slabá, ale to můžeme možná připsat 
tomu, že vaše magie se teď trochu změnila a vy si na ni pořád ještě zvykáte. Když tohle vše 
zvážím, myslím, že mohu říct, že váš otec nepřeháněl, když říkal, jak tvrdě jste pracoval... takže 
pět bodů pro Nebelvír!”

Harry přemýšlel, jak počítadla budou to číslo dělit, ale jeho myšlenky byly přeťaty vlnou hihňání 
a tím, jak bylo slovo otec zopakováno mnohokrát tichými hlasy. No, koneckonců, alespoň 
přestali přemýšlet o té záležitosti s hadím jazykem a pak také, nikdo z Nebelvírských se 
nehihňal. To už něco znamenalo.

***

Přeměňování bylo v něčem lepší než kouzla, ale v něčem i horší. McGonagallová ho veřejně 
nepřivítala a ani ho nenutila sehrát představení pro jednoho herce. Zato ostentativně zavrčela, 
když si všimla jeho odznaku. Harry se na ni díval klidně. Co čekala, že udělá? Věděla, stejně 
jako on, proč je teď v obou kolejích. Možná, že se jí ta adopce nelíbila. To sice Harrymu dělalo 
trochu starosti, ale připisoval to jejímu postoji nebelvírští-se-dokážou-o-sebe-postarat-sami. 
Když se poprvé odstěhoval do sklepení, byla z toho hodně vyvedená z míry. Tohle asi bylo 
podobné a tak nad tím prostě v duchu jen pokrčil rameny a hodina začala.

Tento rok měli Přeměňování s Mrzimorskými a hlavním tématem bylo opakování přeměňování 
věcí se stejným jménem. Mělo to být jednoduché, ale Harrymu to tak nikdy nepřipadalo. Dnes 
přeměňovali pantofel v pantoflíček. McGonagallová položila na každou lavici několik různých 
pantoflí. Dámské pantoflíčky, obrovské pánské a dokonce i z dračí kůže.

„Teď,” poučovala je zepředu, „se ujistěte, že svou magii soustředíte na slovo pantofel. Jsem si 
jistá, že si nepřejete, aby nám tu po hradě pobíhal nějaký drak.”

Pár Mrzimorských děvčat se při té myšlence zasmálo. A nebo se možná smály jemu, protože 
Harry zaslechl nějakou narážku, něco o Turnaji tří kouzelníků a prvním úkolu. Rozhodl se 
překazit jim zábavu a tak se na ně otočil se zlověstným pohledem, ale viděl jen, jak zrudly 
stejně jako Ginny Weasleyová, když s ní mluvil.

„Začněte přeměňovat.” McGonagallová rychle procházela uličkami a hodnotila jejich 
výslovnosti i výsledky. Harry byl nervózní z toho, co řekne jemu a tak pozoroval její cestu po 
místnosti.

„Soustřeďte se, slečno Bonesová. Krajku jsme přece nechtěli, že ne?”

Hermiona mu poklepala na rameno. „Harry, dávej pozor, začneme! Inkantace je Gantsus 
Floramus.”

„No, pro mě ne,” zamumlal a pak ještě tišším hlasem dodal. „Naučil jsem se ji dopředu.” Mávl 
hůlkou kolem pantofle dopředu a dozadu, tak, jak předváděla McGonagallová, ale dal si záležet, 
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aby se hůlka nedotkla jeho dlaně. Teď přišla ta těžší část. Když měl zakouzlit nové kouzlo, nebyl 
si nikdy jistý, která kouzla budou fungovat. Stále ještě o tom přemýšlel, když ho něčí odkašlání 
donutilo podívat se nahoru.

„Máte nějaký problém, pane Pottere?” zeptala se povýšeně jako vždy a kritizovala ho 
pohledem.

„Ne, paní profesorko. Jen přemýšlím, jak to udělat.”

„Možná přemýšlejte nahlas?”

Harry ztišil hlas. „Učitel Kouzelných formulí vypadal, jako že už ví, že kouzlím poněkud jiným 
způsobem než předtím. Už vám o tom můj otec, chci říct profesor Snape, řekl?”

Nemluvil dost tiše, a tak někdo za ním při slovu otec udělal zvuk, jako kdyby zvracel. Harry cítil, 
že mu hoří tváře, ale rozhodl se to ignorovat.

McGonagallová se evidentně rozhodla jinak. Svým nejpovýšenějším tónem se zeptala. „Udělalo 
se vám špatně, pane Finnegane?”

„Ne, madam.”

„Tak potom by bylo nejlepší, abyste vytvořil nějaké ty květiny, nemyslíte?”

„Ano, madam.”

McGonagallová obrátila svou pozornost zpět k Harrymu, tentokrát byly její oči o něco méně 
chladné, než předtím. „Domnívám se, že profesor Snape informoval všechny vaše učitele, tak, 
abychom byli připraveni, pokud by bylo potřeba uklidnit studenty. Takže?” Ukázal rukou na stůl, 
který sdílel s Hermionou. „Řekněte Gantus Floramus jakýmkoli způsobem, jakým to potřebujete 
vyslovit.”

„To je právě to.” Ztišil Harry svůj hlas tak, až šeptal. „Já nevím, jak to říct. Musím si představit, 
co pro mě to kouzlo znamená, mými vlastními slovy. Někdy ty nejjednodušší věci nefungují.”

McGonagallová odpověděla nahlas: „Předpokládám, že se tím prostě budete muset nějak 
probojovat, Pottere. Je mi líto, že je pro vás magie teď těžší, než byla dřív, ale to není omluva 
proto, abyste to dělal špatně.”

Harry se na ni podíval podezřívavě. Ale odpovědí mu byl jen pohled bez výrazu. Ale i to mu 
stačilo. McGonagallová to dělala záměrně, ale ne proto, aby ho ponížila. Koneckonců, je přece v 
Řádu. Možná, že nevěděla o Harryho magii bez hůlky, nebo o tom, co by se stalo, kdyby ji 
použil, ale Snape i Brumbál jí určitě řekli, že je v nejlepším zájmu Řádu rozšiřovat historku o 
tom, že ubohý malý Harry už nikdy nebude takový jako dřív.

„Ano, madam,” řekl tiše, podíval se dolů na pantofel a znovu začal mávat hůlkou. Pomyslel si, 
že prsten je opravdu skvělý. Viděl ho pokaždé, když kouzlil. „Proměň se v květinu,” zkusil. 
Nestalo se nic, ale neušlo mu, že mrzimorští nadskočili. Hannah Abbotová se dokonce 
rozeběhla ke dveřím.

„Vraťte se na své místo,” překřikla McGonagallová všechen ten hukot a znepokojený šum. „Není 
žádný důvod k obavám. Pokud si tedy doopravdy nemyslíte, že tady Potter je temný mág?”

„Ne, madam,” řekla Hannah, ale její roztřesený hlas ji usvědčoval ze lži.

„Myslím, že pokud by byl temný mág, pak by se ho vy-víte-kdo sotva pokoušel s takovým úsilím 
zabít. Četla jste minulý listopad noviny, že ano?”

„Ano, madam,” řekla Hannah a šla zpátky ke svému místu.

„Nenechte se tím vyrušovat, pane Pottere,” řekla McGonagallová tak nahlas, aby jí slyšela celá 
třída. „To o hadím jazyce je jen starý předsudek. Zkoušejte to dál.”

Odešla a Harry to zkoušel dál. V této třídě mu nedalo příliš velkou práci vypadat neschopně. 
Když se mu konečně podařilo přeměnit pantofel v květinu, nebyli to pantoflíčky, ale karafiáty.
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„Možná bys to měl víc upřesnit,” řekla Hermiona. Ona už samozřejmě měla krásnou kytici.

„Já ani nevím, jestli slovo pantoflíček v hadím jazyce existuje. Pokoušel jsem se to říct, ale vždy 
mi nakonec vyšla jen květina.” Harry ztratil odvahu a položil ruce na stůl. „Kolik tak asi hadů se 
zabývá botanikou? To je nemožné. Ta slova se v hadím jazyce neshodují tak jako v angličtině.”

Hermiona vytrhla ze své kytice pár nádherných růžových pantoflíčků a podala mu je. „Zeptej se 
Salsy, jak se tomu říká a budeš to vědět.”

Harry jí s úsměvem poděkoval a poručil pantofli, aby z ní bylo to, co předtím.

***

Snape byl při obědě ve Velké síni, ale Harry si to mávání rozmyslel, už takhle měl posmívání až 
po krk. Sedl si tak daleko od Seamuse, jak jen mohl, a snažil se alespoň zachytit otcův pohled.

Mistr lektvarů mu královsky přikývl a nijak víc ho nepozdravil. A pak se zahleděl k 
zmijozelskému stolu. Vypadalo to jako významný pohled. Harry si nemohl pomoct, ale 
přemýšlel, jestli v tom byl nějaký skrytý vzkaz. Snažil se mu Snape říct, aby dodržel slib, který 
dal Dracovi a šel se posadit ke Zmijozelům? Sice mu říkal, že neočekává od Harryho, že navštíví 
jejich společenskou místnost bez něj, ale možná si myslel, že stůl v bezpečí Velké síně je jiná 
věc.

Zítra, řekl si Harry sám pro sebe. Byl to přece první den jeho návratu a koneckonců, byl i 
Nebelvír. A Nebelvír byl o hodně déle. A nikdo, dokonce ani Snape, od něj nemohl vážně 
očekávat, že si hned první den sedne jinam.

Vlny smíchu, které se šířily od Seamusova konce stolu, mu rozhodnutí jen zjednodušili. 
Zejména poté, co zaslechl půlku věty, něco v tom smyslu, přemýšlím, jestli ho Harry přesvědčí, 
aby si myl vlasy. Jasně, Draco a on si dělali legraci z té samé věci. Ale přece to bylo jiné. Oni to 
nemysleli vážně.

„Co mu vadí?” zeptal se Harry a popadl sýrový sendvič z podnosu, který se objevil.

Ron se rozhlédl. „Komu? Seamusovi? Nevšímej si ho.”

Harry ještě pořád pěnil. „Jak dlouho bude trvat, než s tím přestane? Vždyť ví o té adopci celou 
dobu. On za mnou dokonce přišel s přáním všeho dobra...” 

„No jo, promiň. Chci říct, promiň, že jsem nepřišel taky.”

„Takhle jsem to nemyslel. Nezlobím se.” Přemýšlel, jestli je to správný okamžik, kdy se zmínit o 
tom, že Draco je jeho bratr, ale rozhodl se to raději odložit. A Seamuse raději ignorovat.

„To už je doba, co jsi neviděl Hagrida, co?” řekl Ron, když si k nim přisedl Neville. „Bude rád, že 
jsi zpátky. Mockrát nám říkal, jak mu scházíš.” Když se Harry zatvářil zděšeně, dodal. „Ne ve 
třídě. Když jsme za ním byli ne návštěvě.”

Harry vydechl úlevou. „Aha, dobře.” Snažil se doučit péči o magická zvířata podle knihy, ale 
neměl pocit, že je opravdu v obraze. Snape dovolil, aby v bytě měl sem tam nějaké rostliny, 
tak, aby se mohl učit praktickou část Bylinkářství, ale ostře odmítl mít tam jakákoliv 
nebezpečná zvířata, která Hagrid s takovým nadšením zahrnul do svého učebního plánu. 
Hermioniny poznámky z vyučování mu sice docela pomáhaly, ale Harry měl stále ještě pocit, že 
to není úplně doopravdy.

Během oběda se párkrát podíval na svého otce, ale Snape se vždy díval na zmijozelský stůl. 
Hledal nějaké známky nepokojů? A nebo měl prostě jen starost o své studenty? Harry věděl, jak 
moc se o ně stará. Dokonce se staral i o ty, kteří udělali to samé prašpatné rozhodnutí, které 
udělal kdysi on.

Harry si chvilku prohlížel zmijozelský stůl a připadalo mu, že všichni ještě pořád vypadají 
sklíčeně. Někteří z nich byli zjevně smutní tak, že ani nedokázali jíst, a zhruba třetina koleje 
scházela úplně. Možná, že to po pohřbu bude lepší. V tu chvíli si Harry nebyl jistý svým 
rozhodnutím jíst s nimi už zítra.
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Rozhodl se, že tuhle záležitost rozhodne během Péče o kouzelné tvory. Tuhle hodinu měli se 
Zmijozelskými. Trochu si s nimi promluví a uvidí, jak to dopadne.

***

„Harry!” Hagrid ho zdvihl do náruče a s nadšením ho pevně objal.

„Taky tě rád vidím,” řekl Harry upřímně, zatímco poklepal na obrovo rameno.

Hagrid ho položil zpátky, ale něžně ho pohladil po vlasech.

„Řekněte mu, ať je hodný,” zavolal Seamus a polovina Nebelvírských se rozřechtala.

„To přece není potřeba našemu Harrymu říkat,” řekl Hagrid s pusou od ucha k uchu. Jeho 
potěšený výraz zmizel, když viděl, jak se Zmijozelové teprve loudají na jeho hodinu. „Co se to 
tu děje?”

Harryho nejprve napadlo, že Zmijozelové nechtějí být blízko něho. Ale když se podíval jejich 
směrem, vypadalo to, že jsou prostě jen unavení cestou na hodiny Péče o kouzelné tvory. Ne, 
že by to bylo zas až tak daleko, ale oni vypadali opravdu vyčerpaně. Harry věděl, že deprese 
tohle umí.

„Ahoj,” řekl Harry. Možná, že to byl poněkud slabý začátek, ale vzhledem k tomu, že normálně 
se se Zmijozeli nezdravili, nemohl ho nikdo obviňovat z toho, že se alespoň nesnaží. A navíc 
stejně nevěděl, co dalšího by měl říct. Je mi líto toho, co se stalo Pansy... by nebyla pravda a oni 
to věděli.

Když Crabbe a Goyle ztuhli a Zabini zaťal ruce v pěst, připravil se Harry na nejhorší.

Jediný Zmijozel, který se pohnul, byl Theodor Nott, který vyšel ze skupinky, došel k Harrymu a 
pomalu si ho prohlédl. Ron a Hermiona oba ztuhli, ruce na hůlkách. Harry měl náhlou představu 
toho, jak vysvětluje svému otci, proč hned první den po návratu do vyučování někoho proklel.

„Pottere,” pozdravil ho Nott, který k němu přišel téměř na dosah. Přestože vypadal ještě 
smutněji, unaveněji a vyčerpaněji, než jeho kolegové z koleje, stále se tvářil způsobem, který 
Harrymu připomněl Draca. Harry přemýšlel, jestli se během Dracovy dlouhé nepřítomnosti Nott 
stal šéfem zmijozelských šesťáků.

„Notte,” kývl mu Harry na pozdrav. Byl zdvořilý. Nic víc.

Theodor se zadíval na Harryho odznak a tiše řekl. „Snape nám řekl, že jsi teď ve Zmijozelu. 
Nemohu říct, že by se mi líbilo, když vidím znak naší koleje znečištěný tím lvem...” 

„Znečištěný!” Ron sevřel svou hůlku.

„Uklidni se,” řekla mu Hermiona šeptem.

Theodor se na ně na oba podíval opovržlivě a pak obrátil svou pozornost zpět k Harrymu. „Vítej 
ve Zmijozelu,” řekl a znělo, jako že to tak doopravdy myslí. Možná to bylo jen tím, že jeho hlas 
zněl unaveně.

Poté, co Theodor odešel, Harry se podíval na své přátele a bez hlasu vyslovil Vítej?

Ron a Hermiona nad tím je pokrčili rameny, jako by k tomu neměli co říct.

„Nepřestávej být ostražitý,” zašeptala Hermiona, když Hagrid začal hodinu.

Harry souhlasně přikývl a pořád po očku pozoroval Theodora a všechny zmijozelské, zatímco 
Hagrid začal debatu o hydrách. To bylo poněkud znepokojující, nebylo přece možné, aby měl 
Hagrid doopravdy někde hydru, že ne? Náhle si pomyslel, že učit se péči o magická zvířata z 
knih, nebylo koneckonců zas až tak špatné.

Předtím, než se dostali k praktickému procvičování, Theodor Nott příšerně zaúpěl. Harry si 
všiml, že pořád přešlapoval a čím víc hodina postupovala, tím víc se drbal, ale nevěnoval tomu 
příliš pozornosti. Nicméně teď byl obličej zmijozelského chlapce celý fialový.
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Když se Hagrid vydal jeho směrem, ostatní zmijozelští se rozestoupili. Poloobr si prohlédl Notta 
a zavrtěl hlavou. „Myslim, že bys měl jít za madam Pomfreyovou,” oznámil znepokojeně. 
„Myslim, že máš ňákou vyrážku.”

Chlapcova tvář, krk i ruce byli rudé plných skvrn. Jak mohl Harry vidět, skvrny byly čím dál tím 
větší a oteklejší a pak z nich začala vytékat hustá žlutočerná kapalina. Theodor se zapotácel a 
pak se zhroutil na záda na trávník.

„Hodina skončila,” řekl Hagrid, vzal chlapce do náruče a odkráčel s ním.

„Co to s ním mohlo být?” řekla Hermiona a naklonila hlavu na stranu, jak se nad tím zamyslela.

„Nemyslíš, že to mohla být alergická reakce na to, jak si podal ruku s Harrym?”

„Nebuď hlupák,” napomenula Hermiona Rona. „Bylo to celkem divné.”

„To bylo,” řekl Harry a přemýšlel o tom.

***

Na večeři scházela polovina Zmijozelu a říkalo se, že nejsou jen v depresi, že jsou doopravdy 
nemocní. Dva další studenti, sedmáci, skončili v nemocničním křídle s těmi samými příznaky, 
jako Theodor Nott, ostatním bylo jen špatně a museli si lehnout. Nebo tak to aspoň Harry slyšel.

„Co myslíš, že se děje?”

Hermiona pokrčila rameny, zatímco si sypala pepř do své dýňové polévky. „Vypadá to, že nikdo 
neví, co bylo s těmi bystrozory, kteří sem přišli vyšetřovat jako první. Jen to, že jim bylo špatně 
a museli být převezeni ke Sv. Mungovi. Možná, že se zmijozelští nakazili.”

„Strávili s nimi víc času, než s kýmkoli jiným,” přikývl Ron. „To by dávalo smysl.”

Harry dloubal vidličkou do svého smaženého kuřete a díval se na prázdné křeslo na stupínku.

„Co je?”

„Ale nic.”

Ale Rona neoklamal. „Tobě se stýská.”

„To ne.”

„Ale jasně že jo.”

„Ne, to ne,” zavrtěl hlavou Harry. „Jsem v pořádku. Ale když Severus není tady, tak je s 
Dracem. A já jsem přemýšlel, jak se Draco drží. Mám o něj trochu starosti.”

„Vyžeň mě od jídla, proč ne?”

„Rone, nikdo tě od jídla nevyhání,” řekla Hermiona zostra. „A co se týče profesora Snapea, 
možná, že vaří lektvary pro Notta a pro ostatní.”

„To bylo fakt divný, jak se mu udělalo špatně hned potom, cos mu podal ruku,” řekl Ron s plnou 
pusou.

„Kdyby ses na něj byl podíval pořádně, viděl bys, že mu bylo špatně už předtím.”

„Aha, takže ty si teď Zmijozelské prohlížíš?”

„Snažím se jen představit si, jak zapadnu do své nové koleje.”

Ron se rozesmál. „To je jednoduché. Lži, podváděj, kraď, občas někoho zabij...” 

„Draco nikoho nezabil.”

„Harry, já myslel, že mluvíme tak obecně.”

Harry si to nemyslel, ale nechtěl se kvůli tomu hádat. Jediné, co chtěl, bylo pomoct alespoň 
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trochu Dracovi. „Viděl jsem ho pod Veritasérem...” 

„Předpokládám, že ho vařil Snape,” řekl Ron a v očích mu zajiskřilo.

„Ne, pokud na tom záleží, bylo ministerské. A vím, že fungovalo správně, protože nakonec říkal 
věci, o kterých vím, že by nikdy nechtěl, aby je někdo znal. Osobní věci...” 

„Jako třeba?”

„Zmlkni, Rone,” řekla Hermiona a naklonila se blíž. „A?”

Harry se otočil tak, aby se jí díval zpříma do očí. Díky tomu byl k Ronovi zády, ale vzhledem k 
tomu, že na něj byl trochu naštvaný, se mu to zdálo celkem v pořádku. „A oni se ho ptali znova 
a znova, co se stalo, Hermiono. Nenechali kámen na kameni. A on to neudělal. Chceš si přečíst 
záznam toho výslechu? Severus mě možná nechá udělat si kopii. Ale bylo by milé, kdybys mi 
prostě jen věřila.”

Ron se mu za zády začal smát. „Takže ty máš teď na hábitu hada, Harry...” Když se na něj Harry 
otočil, zdvihl ruce nad hlavu. „Jen si dělám legraci. Rozumíš? Legraci. Jsi v poslední době hrozně 
přecitlivělý.”

„Věříš tomu, co ti říkám o tom Veritaséru, nebo ne?”

„Myslím, že problém je v tom, že se mi do toho ve skutečnosti moc nechce. Raději bych viděl 
Draca Malfoye s tou jeho nevymáchanou zmijozelskou hubou a se vším, co k tomu patří, v 
Azkabanu. Ale jo, věřím ti.”

Když se Harry otočil zpět ke svému talíři, viděl Hermionu, jak přikývla. „Já ti také věřím a co se 
týče Malfoye... nezapomněla jsem, co mi řekl...” 

„Ty prostě jen ráda slyšíš, jak jsi chytrá.”

Hermiona zpražila Rona pohledem a potom pokračovala. „To není jen to. Pozorovala jsem 
Malfoye celou tu dobu, kdy jsme se učili obranu dole ve sklepení...” 

Harrymu došlo, že má na mysli to, když byli v Devonu.

„... no dobře, podívej. Nechtěla bych být nespravedlivá, ale když jsme se s Ronem za tebou šli 
podívat a nikdo neotevíral a pak si otevřel dveře a vypadal si... no, víš, jak si vypadal...” 

Harrymu došlo, že má na mysli jeho oko.

„..a pak jsme slyšeli o Sovinci...” 

„Hermiono, buď stručná!” řekl Ron a naklonil se.

Zakřenila se. „Myslím, že bych byla radši, kdyby to tak nebylo, ale je to tak. Malfoy vypadal, 
jako by se ti doopravdy snažil pomáhat. Když jsme spolu všichni dohromady cvičili, měl docela 
dobré nápady. Nechápej mě špatně, Harry. Nemyslím si, že se doopravdy změnil. Ale... stejný 
už také není.”

Ron obrátil oči v sloup. „Jestli se pokouší pomáhat Harrymu s obranou, je to proto, že si chrání 
svůj vlastní zadek pro případ, že by se k němu dostal jeho otec.”

„Já vím,” připustil Harry a pokrčil rameny. „Neříkám, že je perfektní, ale když se zamyslíte nad 
tím, co jste právě řekli, dojde vám, že Draco je opravdu na naší straně.”

Ron na to neodpověděl. A Hermiona také ne, ale vypadala, jako že o tom alespoň uvažuje.

***

Harry po večeři přemýšlel, že by se stavil za Dracem, ale sám jít nemohl, a rozhodl se raději dát 
Ronovi a Hermioně nějaký čas, aby o věcech popřemýšleli. Škoda, že s sebou neměl svůj 
neviditelný plášť, aby se tam mohl vplížit... Snape trval na tom, aby ho Harry nechal doma. 
Popravdě oznámil, že ho schová někam do bezpečí, což pravděpodobně znamenalo, že ho ukryl 
někde ve své kanceláři nebo ložnici.
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To Harryho nijak nepotěšilo, ale ani nepřekvapilo. Snape si nepřál, aby Harry měl takovéhle 
věci. Nicméně řekl, že si přeje, aby Harry pochopil, že teď má jeho, aby mu se vším pomohl.

No dobře, pomyslel si Harry. I kdyby ten plášť měl, k tomuhle by ho nemohl použít. Možná by se 
dostal bezpečně do sklepení, ale když už by byl vevnitř, jeho otec by byl pořádně naštvaný, že 
přišel bez doprovodu. Samozřejmě, že Snape nemusel být doma. Kdyby měl Pobertův plánek, 
věděl by to. Ale to byla další věc, o kterou přišel. Důkaz, vysvětlil mu Snape. Spolu s ředitelem 
stále pátral po tom, jak mohl být podveden.

Alespoň, že mu zbyl jeho Kulový blesk. I když samozřejmě celý ten nápad s chytačem 
přehodnotil. Ve všem tom vzrušením první noci zpět v Nebelvíru, víceméně zapomněl, že ho 
jeho problémy s očima nebo s viděním vylučují z famfrpálu. Nebo alespoň z famfrpálových 
zápasů. Určitě bude zábavné sem tam si zahrát jen tak pro radost, ale když by kvůli němu 
Nebelvír prohrál, cítil by se hrozně.

A byl čas si to vyjasnit. Nemělo žádný smysl nechávat spolužáky myslet si, že může hrát. 
„Ginny.”

Podívala se na něj přes celou společenskou místnost a usmála se. Harry k ní došel. „Jak se vede 
týmu? Trénuje se vám dobře? A tak?”

„Jasně, ale všichni se těší, až budeš zpátky,” řekla a kousala se přitom trochu do rtu.

Harry se posadil proti ní. „Víš, že hraju hrozně rád, ale ty už máš za sebou skoro celou sezónu a 
jsi skvělá. Viděl jsem pár zápasů a myslím, že jsi zapadla mezi ostatní hráče opravdu výborně. 
A myslím, že tě nechám tu sezónu dohrát. Jak ti to zní?”

„Příšerně,” vytřeštila na něj Ginny oči. „Hraju ráda, vždyť víš, ale byla jsem prostě jen náhradník 
za tebe. Jsi vážně hrozně milý, ale nemusíš si dělat starosti s tím, že zraníš mé city. Bude ze mě 
zase jen záložní chytač. To je v pořádku.”

Dobře, tak se tedy budeme hádat.

„Poslouchej, Ginny,” zkusil to Harry znova. „Mám pocit, že už takhle toho mám až nad hlavu. Už 
jen tím, že jsem se vrátil zpět do vyučování. Byl bych rád, kdybys tuto sezónu dokončila za mě. 
Dobře?”

Ginny na něj zírala a pak zavrtěla hlavou. „Ne, není to v pořádku,” řekla poněkud hlasitěji. 
„Řekla jsem jim to Harry. Řekla jsem jim, že tě nevystrčím z tvého místa, bylo to jen dočasné.” 
Náhle se rozesmála. „Jak můžeš říct, že nechceš dokončit sezónu? Vážně! Vždycky jsi měl 
spoustu učení a vždycky jsi to zvládl! Kromě toho, měl jsi dostat ten směšný celoživotní zákaz, 
když se to všechno semlelo. Děláš to jen kvůli mně. Ale to není nutné. Jsem velká holka a 
zvládnu hrát druhé housle!”

Pokoušel se udělat tu nejlepší věc pro tým, ale vzhledem k tomu, že jim nechtěl říct o svém 
oku, vypadalo to, že mu nebudou věřit. Harry frustrovaně zkousl rty.

„Nejsi prostě jen nervózní z toho, že jsi byl tak dlouho mimo tým?”

„Ginny...” řekl Harry. „Už jsem celou věčnost ani nelétal. Není na to ve sklepení dost místa. A...” 
Trochu ztišil hlas. „Podívej, já jsem teď Zmijozel i Nebelvír. Tohle je trochu, jako kdybych volil 
strany, nemyslíš?”

Ginny se na něj podívala překvapeně, ale pak jen pokrčila rameny. „No možná. Ale myslím si, 
Harry, že by profesor Snape pochopil, proč hraješ za Nebelvír. Ale nejsi adoptovaný dlouho, 
takže jestli se v tom raději nechceš šťourat, myslím, že to chápu.” Její výraz potemněl. „Ale 
nejsem si jistá, že to pochopí Ron.”

Jenže Ron ví o jeho oku a tak si s tím Harry nedělal starosti.

„Co mám říct ostatním?” zeptala se Ginny potichu. „Asi nechceš, abych ostatním řekla, že je to 
kvůli tvé příslušnosti k oběma kolejím. To by je mohlo naštvat.”

„Prostě jen řekni...” Harryho napadlo, že by ta situace šla využít v jeho prospěch. „Že moje 
magie je trochu nestabilní a vzhledem k tomu, že jsem strašně dlouho nelétal, jsi ty ten nejlepší 
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chytač, kterého může Nebelvír mít.”

Ginny zrudla. „To neřeknu!”

„Řekni, že jsem to řekl já.”

„Řeknu jim, ať se zeptají tebe.”

„Dobře.” Tak to bude pravděpodobně lepší. Další příležitost, jak šířit klepy o jeho magii.

***

Bylinkářství s Mrzimorskými příští den ráno proběhlo v pořádku. Nikdo ho nenutil kouzlit v 
hadím jazyce a nikdo neskončil v nemocničním křídle. Oběd také proběhl v klidu, ačkoli si Harry 
nemohl nevšimnout, že tam Snape není. A nebyl ani na snídani. Polovina zmijozelských stále 
chyběla, takže byl pravděpodobně se svými žáky.

Harry si řekl, že to nevadí, protože další hodinu budou mít Lektvary. Takže uvidí otce při 
lektvarech. Přál by si cítit se kvůli tomu trochu méně zděšený, ale když uběhl oběd a blížila se 
doba k odchodu, byl čím dál tím víc nervóznější.

„To bude v pořádku,” zašeptal mu Neville do ucha, když byli ve třídě.

Harry se rozhlédl. Theodor Nott tu měl být, ale zřejmě byl stále ještě nemocný. A někteří 
zmijozelští stále ještě chyběli. Ti zbylí se dívali na Harryho chladným hodnotícím pohledem, 
jako by se ho snažili odhadnout, ale mimo tyto pohledy vypadali pořád stejně vyčerpaně jako 
všichni ze Zmijozelu.

Snape měl zpoždění, což Harrymu zděšení nijak nepomáhalo. Během čekání třikrát přerovnal 
své věci na lavici.

„Víš, co máme dnes vařit?”

„Harry,” řekla Hermiona popuzeně. „To je potřetí, co se mě ptáš. Ne, nevím.”

„Promiň, jen jsem si říkal, že bych si to mohl promyslet...” 

„Pane Pottere, domnívám se, že pokud přestanete tlachat, mohli bychom začít,” byl Snapeův 
úvod, když konečně vešel do třídy v plášti, který za ním vlál.

Bylo to sice trochu jízlivé, ale nebylo to řečeno zas až tak temným tónem a tak Harry prostě jen 
přikývl. „Ano, pane.”

Od velkého pracovního stolu, který stál uprostřed místnosti, si Snape prohlížel shromážděné 
studenty. „Vzhledem k tomu, že je zde dnes nápadně méně zmijozelských studentů než 
nebelvírských, budeme se muset vzdát mezikolejního párování.” Chvíli se zahleděl na Harryho. 
„Budou vám muset stačit vaši současní partneři. Jak už jste bezpochyby pochopili z naší práce v 
tomto pololetí, očarovávané lektvary jsou velmi nestabilní. Proto opakuji pro studenty, kteří 
neslyšeli většinu letošních bezpečnostních pravidel. Dodržujte přesně předpisy, nebo zaručeně 
dojde k nějaké nehodě. Nebudu v úrovni OVCE tolerovat žádné začátečnické chyby.” Mávl 
hůlkou a na tabuli se objevily instrukce, nadrápané jeho jako obvykle nečitelným rukopisem.

Nebylo to takové jako obvykle. Nebyly tu žádné urážky věnované jen Potterovi, ale blížilo se to 
normálu tak, že se Harry uvolnil. Prohlížel si tabuli. „Lávový lektvar?”

„Vře to jako láva, když to nakonec zakouzlíš,” vysvětlovala potichu Hermiona, zatímco 
připravovala všechny ingredience, které budou potřebovat. „Je to obranný lektvar. Je stabilní, 
dokud na něj nezakouzlíš poslední kouzlo, v bitvě...” 

„Já vím, co to je!” šeptal Harry. „Mám přečteno všechno, co jste četli vy! Samozřejmě, že mám. 
Vždyť víš, kde žiju. Jen jsem se pro smilování pokoušel přečíst Snapeovo písmo...” Náhle se nad 
ním objevil stín a Harry měl pocit, že nejlepší věc, kterou by mohl udělat, by bylo spolknout svůj 
vlastní jazyk. „Chtěl jsem říct písmo profesora Snapea,” řekl a nedíval se nahoru.

Profesor Lektvarů prošel bez komentáře. Nebo tedy bez komentáře k Harrymu. Měl toho mnoho 
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co říct Nevillovi, který si ze skladu vybral nějaké šutry, které se ani trochu nepodobaly 
vyvřelinám, jak dodal Snape.

Když Snape došel na zmijozelskou půlku, Harry se naklonil a řekl tiše Hermioně do ucha: „Co to 
je vyvřelina?”

Odsekla, stále ještě trochu rozladěná: „Myslela jsem, že jsi to četl.”

„Četl, ale nepamatuji si všechny podrobnosti.”

„Jdu pro ty kameny,” vzdychla Hermiona.

Poté vaření probíhalo bez zádrhelů. Harry krájel, zatímco Hermiona míchala ingredience, dokud 
Snape neudělal jedovatou poznámku o nerovnoměrném rozdělení práce mezi Nebelvíry. A tak 
Harry začal také míchat.

Po více než hodině příprav byl lektvar jemný, hladký, zelenomodrý a měl téměř odstín jako 
šupiny mořské panny pod vodou, jak ho popisovala tabule. Harry si pomyslel, že takový návod 
je typicky Snapeovský. Kolik studentů vidělo mořskou pannu pod vodou? Harry ano, takže měl 
výhodu. Ale stejně si myslel, že by Snape mohl být trochu určitější v tom, jakou barvu by ta věc 
nakonec měla mít.

Nicméně stejně věděl, že lektvar, který s Hermionou udělali, vypadá dobře. Snape to 
samozřejmě nekomentoval. Za to došel ke Zmijozelským a dal jim body za něco, co vypadalo 
spíš jak močál než jako šupiny mořské panny. Nebo to tak alespoň vypadalo z místa, na kterém 
seděli. Nemohl se jít podívat blíž.

„Možná bys to spíš měla zakouzlit ty,” řekl Harry, když byl čas dokončit vaření.

Zapomněl na otcův fenomenální sluch.

„Co jsem říkal o nerovnoměrném rozdělení práce, pane Pottere?” zeptal se Snape ledovým 
tónem, zatímco připlachtil blíž.

„Že pokud chtějí nebelvírští, aby svět byl spravedlivý, mohou s tím začít tady v hodině 
Lektvarů,” řekl Harry neutrálním hlasem.

„Samozřejmě. A vy teď ignorujete mé jasné instrukce a znovu zatěžujete schopnější kolegyni 
svou vlastní prací.” Na konci se díval na Harryho takovým způsobem, až mu běhal po zádech 
mráz.

„Ano pane,” zamumlal a přemýšlel, co si jeho otec myslí, že dělá. Ten útok nebyl tak jedovatý, 
jak byl Harry z hodin Lektvarů zvyklý, ale vzhledem k tomu, že neočekával vůbec žádný útok, 
cítil se zaskočený. A Snape pořád jen zíral... jako by na něco čekal.

Hermiona zjevně pochopila, na co profesor naráží. „Řekni mu to,” řekla a poklepala Harrymu na 
paži. „Řekni mu, proč ten lektvar nemůžeš zakouzlit sám!”

Harrymu to konečně došlo. Snape byl Zmijozel, což znamená, že v každé jeho intrice je ještě 
jedna intrika. On nejen, že učil Lektvary nebo se snažil chránit své studenty před 
Voldemortovým vlivem tím, že je protěžoval. Teď použil vyučování i k dalšímu cíli.

„Pane profesore, vy víte, že moje magie je teď poněkud svéhlavá,” řekl Harry a nesnášel se za 
ten ufňukaný tón, který použil. zmijozelští napínali uši, přestože všichni téměř padali únavou. 
„Viděl jste, kolikrát moje kouzlo selhalo poté, co se má magie vrátila zpět. A říkal jste, že jsou 
tyto lektvary nestabilní...” 

Snape ho zpražil pohledem, ale to bylo jen pro třídu. „Dobře tedy, pokračujte.”

„Ano, pane,” vydechl Harry úlevou.

Právě se vrátil k práci, když vypukl chaos. Zbývající Zmijozelové začali téměř všichni najednou 
úpět a pak jejich ruce a obličeje otekly a zrudly. Tím samým příšerným způsobem, jako se to 
stalo Theodoru Nottovi v hodině Péče o kouzelné tvory.
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„Pro Merlina, už ne,” zaslechl Harry zamumlat si Snapea pro sebe. „Všichni do nemocničního 
křídla!”

Ale stejně jako s Theodorem, v momentě, kdy se objevily skvrny, začalo se to celé rychle 
zhoršovat. Téměř vzápětí všichni zmijozelští popadali kolem svých kotlíků.

Snape na všechny své popadané studenty použil kouzlo Mobilicorpus. „Vzhledem k tomu, že 
vaše lektvary jsou ve stabilním stavu, protože jste na ně nezakouzlili poslední kouzlo, budeme 
pokračovat v pátek. Dohlédněte na to, aby byly správně uloženy v lahvích ke krátkodobému 
uchování, což by nemělo být nad schopnosti šesťáků. Potter, Grangerová, Weasley, vy tři to tu 
uklidíte poté, co uložíte svůj lektvar.” Neurčitě ukázal na různě zelené fleky na podlaze. „Hodina 
skončila!”

S těmi slovy učitel Lektvarů odešel i se svými nemocnými studenty. Většina z Nebelvírských 
studentů bleskově nalila lektvar do lahve a zmizela. Seamus na ně ode dveří zavolal zpěvavým 
hlasem: „Buď hodný!”

„Mohla by jedna má hodina proběhnout normálně?” zaúpěl Harry, zatímco se s hůlkou na 
stranu pokoušel o sérii Evanesco. Potloukal se tu Neville, takže se Harry ujistil, že jeho kouzlo 
vyčistí vždy jen polovinu toho hnusu.

„Počkej, já to udělám,” řekla Hermiona s povzdechem a během minutky byla učebna čistá.

„No, aspoň máme konečně před večeří trochu volna,” řekl Ron. „Co bys chtěl dělat? Půjdeme se 
proletět?”

„Um... mluvil jsi s Ginny?”

„Jo, už dřív. O té záležitosti se složením týmu. Já to chápu Harry, já vím, proč nemůžeš hrát 
famfrpál. Ale stejně jsem si myslel, že by sis rád jen tak pro radost vytáhl svůj Kulový blesk, 
abys viděl, jak se přitom budeš cítit.”

„Proč nemůže Harry hrát famfrpál?” ozval se za nimi Neville.

„Vyšel jsem ze cviku a stále ještě jsem si nezvykl na svou magii,” pokrčil Harry rameny. „Ale 
trocha létání před večeří, to zní docela zábavně. A potom... poslouchejte mě. Já jsem teď i 
Zmijozel, takže jsem si říkal, že si na večeři sednu k nim. Uvidíme, jak to půjde. Nott nebyl zas 
tak hrozný. Ne tedy, že bych mu zas tolik věřil, ale...” Jeho přátelé na to nic neříkali. „Tak se 
kvůli tomu na mě nezlobte.”

„Já se nezlobím, ale bojím se,” napomenula ho Hermiona. „My si tam nemůžeme jít sednout. 
Tedy teoreticky bys nás mohl pozvat, ale to by nepochybně vedlo k hádce, což je ta poslední 
věc, kterou potřebuješ. A... dobře. To, co předvedl Nott při vyučování, bylo docela zajímavé, ale 
celý zbytek koleje vypadá skutečně nenávistně a navíc... nebude tam Snape, aby je udržel v 
lati, ne, když je teď většina studentů nemocných.”

„A je to jen chvilka, co ses vrátil do Nebelvíru,” stěžoval si Ron.

Ale byl to Neville, kdo měl nakonec nejrozumnější komentář. „Přitom, jak se věci vyvíjejí, možná 
u večeře nebudou žádní Zmijozelové.”

A opravdu nebyli.

***

„Je to epidemie,” řekla Luna ve vchodu do Velké síně. „Nahlédla jsem do nemocničního křídla. 
Je to tam nacpané k prasknutí. Všichni jsou bez sebe a pokrytí boláky a vředy. Slyšela jsem, že 
ti první tři, co se jim to stalo, mají teď puchýře nebo něco takového i uvnitř. Ani jeden ze 
Zmijozelů tomu svinstvu neutekl, ale těmhle třem je nejhůř. Je jim tak špatně, že jim madam 
Pomfreyová vyhradila zvláštní místnost a zavolala si na pomoc někoho ze sv. Munga, ale nikdo 
zatím neví, v čem je problém. Poslala jsem sovu mému otci, tak, aby měl exkluzivní...” 

„Ani jeden Zmijozel?” řekl Harry a jeho žaludek se sevřel hrozivou předtuchou. Obrátil se k 
Ronovi a Hermioně. „Musíte se mnou teď hned jít dolů do sklepení. Co když je Dracovi špatně? 
Nikdo by se o tom nedověděl!” Podíval se k učitelskému stolu, ale jak Hermiona předpokládala, 
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Snape tam nebyl. Harry pochyboval, že jedl dnes večer doma. „Pojďte!”

Ron se smutně podíval přes rameno na stůl plný jídla, pak ale vzdychl. „No dobře,” řekl a belhal 
se k Harrymu. Hermiona mlčela.

Harry bleskově přesvědčil zeď, aby ho pustila, a pak vběhl dovnitř. „Draco!”

Zmijozelský chlapec seděl na gauči, kde listoval famfrpálovým magazínem. „Co je?”

„Jsi v pořádku?”

Draco svraštil obočí. „Očividně ano.”

„Necítíš se unavený a není ti na omdlení? Nesvědí tě ruce nebo obličej?”

„Ne, co máš za problém?” Když se dveře s bouchnutím zavřely, Draco se rozhlédl. Jeho výraz 
trochu potemněl, ale nakonec zvítězilo jeho dobré vychování. „Ahoj všichni, díky, že jste 
přivedli Harryho.”

„Neměli jsme příliš na vybranou,” řekla Hermiona, zatímco se posadila. Ron udělal totéž, stát 
zůstal jen Harry.

„Tohle vše kvůli mému zdraví?”

Harry vzdychl: „Děje se něco divného...” 

„Zmijozelové padají jako mouchy,” přerušil ho Ron.

Hermiona ho zkritizovala pohledem a v krátkosti vysvětlila, co viděli při vyučování a co slyšeli 
od Luny.

„Divné, že jsou to jen zmijozelští,” řekl zachmuřeně Draco. „Chápu to dobře, že Severus 
pomáhá v nemocničním křídle? Vypadal rozrušeně od okamžiku, kdy jsi odešel, Harry.” 
Zmijozelský chlapec začal rychle polykat a jeho tvář se potáhla smutkem. „Myslel jsem, že je to 
kvůli tomu pohřbu.” Pak potřásl hlavou a vrátil se ke svému unuděnému výrazu, ačkoli jeho 
ruce byly opět ukryté hluboko v kapsách, aby nikdo neviděl, kolik námahy ho jeho sebeovládání 
stojí. „Ačkoli, kdy že ti studenti onemocněli? Začalo to včera? Pak je asi zaměstnaný obojím.”

„Pohřeb.” Harryho náhle něco napadlo. „Pokud se těm nemocným studentům neudělá lépe 
zatraceně rychle, nikdo na něm nebude. Myslím, že Parkinsonovi pozvali jen Zmijozelské.”

„To by na Parkinsonovi vypadalo,” zasmušil se trochu Draco a jeho striktní sebeovládání trochu 
ochablo. Harry si přál, aby mohl udělat něco, čím by mu pomohl. „Já nejsem pozván, i když 
jsem Zmijozel. Ale Severus říkal, že je to na východní louce zítra v poledne a tak jsem si myslel, 
že možná...” Jako kdyby si teprve až teď všiml, že blábolí, Draco náhle zaťal zuby a řekl: „Harry, 
mohl bys poprosit své přátele, aby na chvilku odešli?”

To byla otázka. Harry si téměř přál, aby mu mohl vyhovět, ale nezdálo se mu jako dobrý nápad 
začít s novými pletichami. „Draco, my všichni spolu potřebujeme lépe vycházet. A tohle by 
tomu příliš nepomohlo, chápeš?”

Draco se nad tím zamyslel a váhavě přikývl. Na dlouhou chvíli si Harry myslel, že druhý chlapec 
raději nepromluví, ale ten se pak konečně rozhodl vyslovit to, co mu leželo v hlavě. „Dobře, ať 
to tedy slyší. Co na tom záleží. Jen jsem přemýšlel, jestli bys mi nepůjčil svůj neviditelný plášť, 
abych mohl... jít na pohřeb.”

Harry věděl, jak se cítí. On měl ten samý nápad, když zemřela teta Petunie a on jí ani nemohl jít 
na pohřeb. Snape tenkrát řekl ne a Harry teď chápal proč.

„Je mi to líto,” řekl tiše a posadil se naproti Dracovi a ignoroval naléhavý způsob, kterým si 
Hermiona prohlížela celou scénu, a dokonce ignoroval Ronův cynický výraz v očích. „ale 
Severus mi ho vzal a nepůjčí mi ho jen proto, že ho o to požádám. A když nad tím teď tak 
přemýšlím, myslím, že mi ho pravděpodobně vzal proto, aby ses s ním nemohl dostat na ten 
pohřeb.”
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„Já vím,” řekl Draco trochu netrpělivě. „Ale jsem si jistý, že se k němu dokážeš dostat. Tvá 
magie je teď ohromující...” 

„Harry,” řekla Hermiona varovným hlasem.

Harry mávl rukou, aby ho to nechala vyřídit. Pak promluvil na Draca: „Nepokusím se svou magií 
s hůlkou prolomit strážná kouzla mého otce, ne, dokud to nebude záležitost života a smrti. A 
stejně, kdyby tě chytili, jak se plížíš na ten pohřeb, jen by to vyvolalo otázky o tobě a o Pansy, a 
to není dobré.”

„Já vím,” řekl Draco znovu. „Musel jsem se zeptat. Myslel jsem si, že nebudeš souhlasit. 
Zejména ne před tvými přáteli. Tak a je to. Dobře tedy. Myslím, že se půjdu na chvíli 
natáhnout.”

„Doufám, že nejsi unavený?”

„Teď jsem.” Draco odešel se ztraceným a bolestným výrazem, který mu doopravdy neslušel, a s 
tichým klapnutím za sebou zavřel dveře.

Harry se opřel dozadu a přál si, aby to býval byl dokázal vyřešit lépe.

„Myslíš, že má taky tu zmijozelskou nemoc?” zeptala se Hermiona a dívala se na zavřené 
dveře. „Vypadal trochu divně. Vůbec ne jako Malfoy.”

„Je jen doopravdy smutný.”

„Jestli řekneš chudáček, pozvracím se. Varuji tě.” Harry i Hermiona se podívali na Rona 
znechuceně. „Co?”

Harry se nechtěl hádat a tak raději mlčel.

„Už pojďme,” řekla Hermiona, vstala a šla ke dveřím. Ron vyskočil také.

„Vy dva jděte. Myslím, že já bych měl raději počkat ne Severuse, abych viděl, jak se mu daří.” A 
dozvědět se, co mi může říct o té zmijozelské nemoci. Když jeho přátelé vypadali poněkud 
pochybovačně, Harry pokračoval. „Vážně. Severus mě přivede zpátky, a když ne, přijďte ráno. 
Přespím tady a vy dva mě vyzvedněte před snídaní, ano?”

Harrymu přišlo, že příliš nesouhlasí, ale nakonec odešli.

Harry se přesvědčil, že jsou pryč a pak šel za Dracem do ložnice, aby si s ním promluvil.

Zmijozelský chlapec seděl s překříženými prsty na posteli a zíral do prázdna.

„Je mi líto, že ti nemohu pomoct,” řekl Harry a odtáhl závěs, aby se mohl posadit na svou 
postel. „Ale stejně se mi to zdá jako špatný nápad.”

Draco ho sjel podrážděným pohledem. „Přestaň se omlouvat. Zní to jako od nějakého 
zatraceného Mrzimora.”

No, alespoň to vypadalo, jako že je už zase zpátky ve své vlastní kůži.

„V jednom se Grangerová plete,” řekl náhle Draco a přivřel své stříbrné oči. „Všichni 
Zmijozelové tu nemoc nedostali. Ty a já jsme v pořádku.”

„No, my jsme se nepotkali s těmi bystrozory, co onemocněli a přinesli tuto nemoc do Bradavic. 
Tím by to mohlo být.”

„Zkus to znovu, Pottere. Je to směšné. Severus se s nimi setkal a očividně je v pořádku. A jsem 
si jistý, že mluvili i se studenty z jiných kolejí, i když nejvíc byli zaměřeni na zmijozelské. 
Nicméně ty příznaky... celá tahle věc mi připadá spíš jako kletba než jako nemoc. Temná kletba, 
a věř mi, že je znám. Kdybys vyrůstal jako já, také bys je znal.”

„Kdo by mohl proklít celou zmijozelskou kolej?”

Další podrážděný pohled, jako že mu to už vážně mělo dojít. „Pansy, kdo jiný. Přitom, jak 
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padala. Náhodná magie. Divoká magie. A nebo, když zvážíš okolnosti, možná jen síla čistého 
děsu, který musela cítit.” Draco se přerývaně nadechl a stiskl rty, jako by se pokoušel uklidnit 
bouřící se žaludek. Pak pokračoval, tentokrát už měl hlas více pod kontrolou. „Ale mě 
neproklela, protože mě milovala a věděla, že ty a Severus mně pomáháte a že ty můžeš 
pomoct i jí. Mluvili jsme o tom v tom přístěnku. A...” Draco zavřel oči. „A na konci, když už 
věděla, že jí nezbývá žádný čas, proklela celý Zmijozel, ale mě ochránila. A já jí ani nesmím jít 
na pohřeb, abych jí řekl, že tomu rozumím.”

Draco skopl své boty a lehl si tváří ke zdi. Když Harry udělal váhavý pohyb, druhý chlapec řekl: 
„Jdi pryč. Prostě... Harry, já o tom nechci mluvit. Prostě jen jdi pryč.”

Harry chvíli váhal, ale pak udělal to, o co jeho bratr žádal, a šel do obývacího pokoje čekat na 
Snapea.

Kapitola 76. SLYŠENÍ

Snape přišel toho dne domů až pozdě večer. Vypadal potěšeně, že vidí Harryho, i když bylo 
zjevné, že nemá žádný čas na povídání a zastavil se především proto, aby se ujistil, že na 
Draca také nezaútočila zmijozelská nemoc.

„Vidím, že je v pořádku,” oznámil Mistr lektvarů, když se díval dolů na spícího chlapce. Pokynul 
Harrymu rukou a odešli z ložnice tak, aby nechali Draca dál nerušeně spát.

„Nejsem si jistý, jestli v pořádku je to správné slovo, ale nemyslím, že má to, co ostatní 
zmijozelští, ať už to je cokoliv. A co to vlastně je, pane profesore?”

„Harry, jsme doma.”

Harrymu chvíli trvalo, než ten komentář pochopil. „Aha, promiň, selhaly mi výhybky.”

Snape povytáhl obočí. „Co jsou to výhybky?”

„To je jedno. A když už mluvíme o chování ve škole, tati, já nepotřebuju, abys mě postrkoval k 
tomu, abych šířil historku, že je má magie slabá.”

Snape se na něj otočil během toho, jak šel do laboratoře. „Budu si to pro příště pamatovat.”

Harry si pomyslel, že říct to je dobře, by znělo poněkud nevděčně a tak prostě jen přikývl, ačkoli 
to Snape bezpochyby nemohl vidět. Ten mezitím vybrakoval své zásoby a v rukách měl směs 
všemožných ingrediencí.

„Ta zmijozelská nemoc,” odvážil se nakonec Harry. „Draco si myslí, že... no, že je Pansy proklela, 
když padala dolů, a proto je on jediný čistokrevný Zmijozel, který je úplně zdravý.”

„To je nepravděpodobné.”

„Jo, taky si to myslím...” Harry se ušklíbl. „Myslím, že se jen snaží přesvědčit sám sebe, že ho 
doopravdy milovala. A když už jsme u toho, co je vlastně tvým studentům?”

„Zatím se nám na to nepodařilo přijít,” mručel Mistr lektvarů a popuzeně vzdychl, když se 
skrčený prohrabával v nízkém kabinetu. „Ale pracuji na tom. Je mi líto, že mě to zdržuje od 
toho, abych si mohl najít potřebné podklady v té záležitosti s tvým okem a elixírem.”

„Netrap se tím... Vždyť já už jsem stejně rezignoval na své místo ve famfrpálovém týmu. Ale 
lidem jsem řekl, že je to kvůli mé magii. A Ginny jsem musel říct, že se bojím, že by ses naštval, 
kdybych hrál jen za Nebelvír. Řekla, že mě chápe, což mě udivilo. Opravdu by ses zlobil?”

„Ano, ale teď nemám čas na to, abych si s tebou o tom povídal.” Snape vstal a na chvíli 
věnoval Harrymu plnou pozornost. „Harry, já se opravdu musím vrátit do nemocničního křídla. 
Potřebuješ něco naléhavého?”

„Já...” Harry zavrtěl hlavou. „Já jsem tě chtěl požádat, abys mě doprovodil zpátky. Ale klidně 
přespím tady. Ron a Hermiona vědí, že sem pro mě mají ráno přijít. Můžu?”

Snape se zamračil: „Nemusíš mě žádat o povolení spát tady.”
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„Jo, dobře. Hodně štěstí se Zmijozelskými... jen abys věděl, Theodor Nott mi potřásl rukou. 
Ostatní byli odtažití.”

„Pan Nott je bohužel jeden z těch nejnemocnějších.” Snape přivřel oči, ale k překvapivému 
chování Theodora Notta nic dalšího neřekl. „Harry, uvidíme se, jen co budu moct.”

Jeden záblesk zeleného ohně a Harry zůstal sám v obývacím pokoji.

Začal být ospalý a byl opravdu rád, že jeho otec trval na tom, aby si tu nechal nějaké věci. 
Protože teď měl alespoň ve svém pokoji nějaké pyžamo. Ve svém pokoji. Na tom je něco 
uklidňujícího, pomyslel si Harry, když se zachumlal do deky a zavřel oči.

***

Harry se vzbudil tím, že mu po zádech nahoru a dolu běhal mráz. Otevřel oči a viděl, že Draco 
sedí na posteli a dívá se na něj.

„Špatné sny?” zeptal se ho věcně.

„Ne...”

„Znělo to tak.”

Harry se zamyslel. „Nepamatuji si to... byl to nějaký obřad. Ministr Popletal něco držel a říkal 
nad tím nějakou latinskou inkantaci a potom... vlastně to byla hůlka. A potom to rozlámal na 
spoustu malých kousků...” 

Draco zaúpěl. „Chápu, byla to moje hůlka poté, co mě vyhodili.”

Harryho při tom pomyšlení zamrazilo. „Nemyslím si, že bych měl doopravdy věštecký sen.”

„Já vím, že ne,” zavrtěl zmijozelský chlapec hlavou, i když to znělo spíš nejistě než 
přesvědčeně. „Tvůj strach se dostal do tvých snů. To je všechno. Slyšel jsi, že když je student 
vyloučen ze školy, tak mu zlomí hůlku. Ale pamatuješ si, jak mi Brumbál přinesl tu část školního 
řádu a jak říkal, že se během jeho života obřad vyloučení změnil? Změnilo se právě to, co 
udělají s tvou hůlkou. V současnosti ti jí zabaví. Nezlomí ji, pro případ, že by došlo k justičnímu 
omylu.”

„Jako u Hagrida,” přikývl Harry. „To dává smysl.”

Draco spustil nohy z postele, naklonil se dopředu a prohlížel si Harryho. „Co tvé oko?”

„V pohodě.”

„No, to je teda pěkné. Harry, ty teď budeš lhát svému jedinému bratru? Myslíš si, že jsem 
pitomec nebo co? Slyšel jsem, jak jsi mluvil se Severusem o tom, že na jedno oko nevidíš, takže 
jak je to? Oslepil jsem tě?”

„No... ne. Chci říct, není to úplně dobré a stejně to bylo Luciusova chyba...” 

„Harry, vidíš na to zatracené oko normálně nebo ne?”

Harry se trochu styděl, že nebyl od začátku upřímný. „Ne, vidím rozmazaně a hrozně mě z toho 
bolela hlava. A tak mi madam Pomfreyová zakouzlila brýle tak, abych na té straně neviděl 
vůbec nic.”

„Skvělé.” Draco vztekle vstal, sebral oblečení z podlahy a natáhl si ho na sebe, aniž by použil 
čistící kouzlo. To řeklo Harrymu o Dracově rozpoložení hodně. Draco si na sebe nikdy nevzal to 
samé oblečení dvakrát za sebou a nikdy nezačínal den bez sprchy.

Harry se na něj soucitně usmál. „Moje oko bude v pořádku. Severus na tom pracuje. Nebo 
bude, jen co bude mít čas.”

„Jo, Pansyina kletba.” Draco se podíval na své ponožky, jako by ho měly kousnout, pak ale 
vzdychl a natáhl si je.
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Právě v tu chvíli se rozezněl magický dveřní zvonek. Draco zaúpěl. „Je trochu brzo, ne? Ještě 
není ani čas na snídani? Teda aspoň podle mých hodinek. Ale mě si nevšímej, jdi a nasnídej se 
se svými přáteli.”

„S mými dalšími přáteli,” zdůraznil Harry.

„Takže teď, když to vypadá, že mě vyhodí, jsem jen přítel, co?” Draco se obul a vstal.

Harry potlačil chuť na něj zařvat. „Draco, chceš, abych všem řekl, že jsi můj bratr? Znáš mě, 
klidně to udělám.”

Draco se zatvářil kysele. „To by nebylo příliš chytré, Harry. Se Severusem jste měli alespoň 
nějaký papír, co jste jim mohli ukázat, ale se mnou? Mysleli by si, že jsi úplně zešílel, kdybys jim 
řekl takové věci.”

Harry se kousl do rtu. „Taky si to myslím. Můžeš prosím tě otevřít Ronovi a Hermioně, než se 
převléknu? Nechceme, aby si už zase mysleli, že je nikdo neslyší.”

„Jasně, bude mi potěšením zabavit tvé přátele,” vrčel Draco.

Harrymu se nelíbilo to poraženectví, co slyšel v bratrově hlase. „Poslouchej, řekl jsem jim o 
Veritaséru a o tom, že potvrdilo, že jsi nikoho nezabil.”

„Zatím jsem nikoho nezabil. Možná to jednoho dne bude Weasley, když nesklapne tu svou 
nevymáchanou hubu.”

Harry měl pocit, že se ho Draco tím komentářem pokouší jen vyprovokovat a tak jen odpověděl. 
„On je Ron. Pamatuj si to. Říkej jim Rone a Hermiono. Vrátil jsi se zpět ke svým starým zvykům.”

„Od toho mám přece tebe, abys mě poučil. Ale ty si pamatuj, nejsem Nebelvír a nezáleží ne 
tom, co píšu v tom zatraceném trestu, co mi uložil Severus!”

Před tím, než mohl Harry cokoli odpovědět, byl Draco ze dveří.

***

Na snídani nebyl ani jeden Zmijozel a na Obraně proti temné magii také ne. Což bylo vzhledem 
k tomu, jako hodina probíhala, jen dobře. Dříve měl profesor Aran Harryho rád, ale jak se 
ukázalo, to se teď definitivně změnilo.

„Pane Pottere,” oslovil ho učitel chladným tónem hned, jak Harry vstoupil do dveří. „Tento rok 
jste hodně zameškal.”

„Omlouvám se pane. Nemohl jsem si pomoci,” řekl Harry a byl ohromen odpovědí, které se mu 
dostalo.

„Bude lepší, když těch vašich drzostí necháte, Pottere.”

„Ano, pane,”

Harry překvapeně vklouzl na své obvyklé místo do lavice vedle Rona.

„Budeme dnes pokračovat na blokování nepřátelských kouzel,” oznámil učitel. „Přečtěte si 
znovu přílohu, kterou jsem vám dal v pátek, a pak začneme.”

Blokování nepřátelských kouzel rozhodně nebylo téma pro šesťáky. Ani to nebyla jejich normální 
učebnice a tohle všechno už probrali v minulých letech, jenže tohle byl prostě celý Aran. Harry 
si o něm vždy myslel, že je trochu hloupý. Sice po Umbridgerové byl docela dobrá změna, ale 
třída se zjevně za celou dobu Harryho nepřítomnosti nic užitečného nenaučila. To už 
samozřejmě ale věděl z toho, co se učil doma, a z úkolů. Většina z toho byly neužitečné žvásty. 
Naučil se o obraně proti černé magii za jedno odpoledne, když byli se Snapem v Devonu, víc, 
než za celý rok Aranových úkolů. Ale tuto přílohu nikdy ani neviděl a tak se přihlásil.

„Pane Pottere?”

„Potřebuji tu přílohu, pane.”
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„Vy jste ji zapomněl.” Nebyla to otázka. „Myslím, že v tom případě vám nemohu pomoci.”

To byla ta nejnespravedlivější věc, kterou Harry slyšel... od té doby, co se do něj přestal ve třídě 
navážet Snape. „Já jí nezapomněl, pane profesore,” řekl Harry a potlačil svůj vztek. „Já jsem ji 
nikdy nedostal.”

„Já jsem vám ji určitě poslal,” zahučel Aran. „Sbalte si své věci, Pottere.”

„Co?”

Ron zuřivě zavrtěl hlavou a promluvil: „Pane profesore, studenti si často zapomenou přečíst to, 
co jste jim uložil. A nikdy jste nikoho nevyhodil ze třídy.”

„Já jsem nezapomněl. Já to nikdy neměl...” 

„Mluvte, až budete tázán, Pottere,” vyjel na něj Aran. „Strhávám Nebelvíru padesát bodů. A 
bude to dalších padesát, jestli nebudete během třiceti sekund pryč.”

„Fajn,” odsekl Harry a cítil, jak v něm vře vztek. Pochopil, že je blízko tomu, aby řekl něco, čeho 
bude později opravdu litovat, a tak bleskově uzavřel svou mysl. Příliš mu to nepomohlo. Stejně 
nakonec řekl: „Tak já prostě půjdu za svým otcem a řeknu mu, že nesmím do hodin Obrany. 
Jsem si jistý, že si kvůli tomu s vámi bude chtít promluvit.”

Aran zbledl. „Sednout,” změnil náhle názor. „Ale chovejte se slušně.”

„Jasně Harry, buď hodný,” zašeptal mu za zády Seamus.

„Seamusi, buď už zticha,” odpověděl mu Neville stejně tiše. Tiše, ale důrazně. „Harry tomu 
nerozumí, tak s tím přestaň!”

„Čemu nerozumím?”

Aran přichvátal k Harryho lavici a práskl o ní deskami. „Strhávám Nebelvíru dalších padesát 
bodů, Pottere. Když jsem říkal, abyste mluvil teprve, až budete tázán, myslel jsem to vážně!”

Harry se rozhodl raději nepoukazovat na to, že byl tázán. „Ano, pane.” A začal okázale číst, 
přestože Aran neztrácel čas a otočil se k němu hned zády.

S hodinou Obrany to šlo od toho okamžiku s kopce. Po dvaceti minutách čtení látky, která byla 
tak maximálně pro druháky, jim Aran přikázal, aby utvořili dvojice a začali prakticky procvičovat 
svou techniku blokování. Harry se nedostal dál, než k první slabice své inkantace, když ho Aran 
s křikem zastavil.

„Co to mělo znamenat, Pottere?”

Když se Harry pokusil odpovědět, stále se ještě díval na svůj prsten.

„Anglicky, Pottere!”

Harry se podíval svému učiteli do tváře. „Promiňte, pane.”

„Omlouváte se zato, že jste použil ten špinavý jazyk ve společnosti slušných kouzelníků?”

„Omlouvám se za to, že jsem nepoužil angličtinu, když jsem mluvil s vámi,” řekl Harry, 
překvapený tak, že nevěděl, co jiného by měl říct. Špinavý jazyk? „Můj otec, chci říct, profesor 
Snape, vám neřekl o hadí řeči? Vypadalo to, že ostatní učitelé vědí...” 

„Nebudete, opakuji, nebudete tady mluvit tímto jazykem, Pottere, je to jasné? Je to nečisté. 
Špinavé a já to nestrpím! Nedovolím vám tak mluvit! Strhávám dalších padesát bodů za tohle 
spolčování s... ďáblem!”

Nebylo časté, že by Harrymu poklesla čelist údivem.

„Vy si myslíte, že hadí řeč pochází od ďábla?”

Harry se otočil, aby viděl, kdo to promluvil. Uviděl Deana, jak stojí zpříma, oči přimhouřené do 
škvírky a prsty pevně sevřené kolem hůlky.
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„Pletete se,” pokračoval Dean a v očích mu jiskřilo. „Harry ho používá ve třídě již dva dny a 
nikoho nezranil!”

„Jo,” řekl Seamus a vystrčil bojovně bradu. „Taky nás to nejprve překvapilo, ale už jsme si 
zvykli. Harry nemá s ďáblem nic společného a vy byste to neměl říkat!”

Harry musel přiznat, že tím odčinil všechny ty své nesmysly s buď hodný.

Parvati souhlasně přikyvovala. „Copak nečtete noviny, pane? Harry má za sebou příšerný rok. A 
my jsme rádi, že je zpátky. S hadím jazykem nebo bez!”

Příšerný rok... Ta věta Harryho téměř rozesmála, přestože ta situace byla docela vážná. Protože 
tento rok nebyl jen příšerný. Získal nejen otce, ale i bratra, jak si vždy přál. Tyhle dvě věci 
dokázaly vyvážit všechno utrpení, kterým prošel.

„Neříkejte ta slova!” hřměl Aran.

„Hadí jazyk, hadí jazyk, hadí jazyk!” křičel Seamus.

„Jo, HADÍ JAZYK!” zopakoval Neville.

„Zmlkněte všichni!”

Když křik ustal, Aran si rukou otřel čelo, na kterém se mu objevily kapičky potu. „Strhávám 
Nebelvíru dalších sto bodů,” zamumlal a díval se zle na své studenty. Na všechny, jen na 
Harryho ne. Ve skutečnosti to vypadalo, že se zdráhá na něj podívat přímo.

„Nejsem nebezpečný, pane,” vzdychl chlapec, který to konečně začínal chápat. To nebylo jen 
ignorantství, co to způsobovalo, byl to strach. „Opravdu ne.”

Aran ochable pokrčil rameny. „Budete kouzlit normálně, pane Pottere. To znamená anglicky 
nebo latinsky. V závislosti na tom, jaké kouzlo použijete. Choval bych se stejně, když byste se 
pokoušel kouzlit třeba... svahilsky. Je to nepatřičné.”

Nepochybně byste se choval stejně, pomyslel si Harry. No, alespoň, že se ho nebelvírští zastali. 
Věděl, že mnohým z nich se hadí jazyk také nelíbí. Ale přesto stáli za ním. To učinilo Aranovo 
chování téměř snesitelným. „Dobře, pane.”

Ron se na něj podíval káravě. Harry pokrčil rameny. Neuniklo mu, že Ron ani Hermiona 
nevystoupili na jeho obranu. Ale dávalo to smysl. Znali všechna Harryho tajemství a museli být 
opatrní, co řeknou a jak to řeknou. Stejně jako Harry si museli být jistí, že zanechají ten správný 
dojem, 

Zatímco byl Aran někde vzadu ve třídě, Ron přišel k Harrymu blíž, jako by mu upravoval držení 
hůlky. „Pověz to otci,” řekl to potichu. „Tohle nestrpí.”

Harry zavrtěl hlavou a řekl téměř neslyšitelně: „To je v pořádku. Teď alespoň všichni uvidí, jak je 
moje magie špatná.”

„Uvidí, jak je omezená.”

„To by jim stejně došlo... Hele, konečně jsi připustil, že je Snape mým otcem!”

„To ne.”

„Ale jo.”

„Ne.”

„Jo... Kdykoliv jsi tak o něm promluvil předtím, nemyslel jsi to vážně.”

Ron zrudl a měl se k odchodu. „No dobře, ale hlavně mu to prosím tě řekni.”

Harry ho popadl za rukáv. „Rone, já za ním nepoběžím pokaždé, když budu mít nějaký problém 
s jiným učitelem. A on by si to ani nepřál. Není mi pět let.”

„A taky by si asi nepřál, aby kvůli tobě hned v prvním týdnu, kdy jsi zpátky, přišly tvoje koleje o 
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body. Stejně se tě na to bude ptát.”

„Do háje, to bude.” Když bude mít čas, dodal si sám pro sebe Harry.

„Máte nějaký problém? Pottere, Weasley?” zeptal se Aran a držel se v bezpečné vzdálenosti od 
Harryho.

„Ne, pane,” řekl Harry. Od toho okamžiku až do konce hodiny kouzlil jen anglicky. Zasáhly ho 
všechny Ronovy kletby. Ale Ron do nich naštěstí nedával zas až tolik síly. Když Aran propustil 
studenty, Harry mávl na své přátele, aby na něj počkali za dveřmi. A pak tiše došel ke katedře. 
„Pane, mohu si s vámi promluvit?”

Aran se na něj podíval, jeho obličej byl vrásčitý ještě víc než normálně, jako by si ty dvě hodiny 
ustavičného strachu vybraly svou daň. „Předpokládám, že mi znovu chcete vyhrožovat tím, že 
za mnou přijde profesor Snape.”

„Ne, pane,” nadechl se Harry zhluboka. „Popravdě bych se tomu rád vyhnul.”

Aran se sesunul hlouběji do křesla. „To je v pořádku. Ale stejně... já... tu věc... v mé třídě 
nesnesu, Pottere.”

„Rozumím, ale podívejte, když mi strhnete všechny ty body, profesor Snape sem za vámi stejně 
přijde. Protože mé body jsou teď strhávány i Zmijozelu. Přemýšlel jsem, jestli byste mi těch 
osmdesát bodů mohl vrátit? Jinak se mě bude ptát, co se stalo.”

„No dobře. Vracím tedy Nebelvíru osmdesát bodů, nicméně počítadla už to stejně 
zaznamenala.” Aran vzdychl a vypadal tak vyčerpaně jako zmijozelští, ačkoli si Harry nemyslel, 
že je to tím, že má stejnou nemoc. „Je to všechno?”

„Ne, pokud mi nedovolíte, abych mluvil... takhle, v hodinách, jak mám složit praktický test?” 
zaškaredil se Harry. „Pane profesore, já vás nechci děsit, tedy chci říct pohoršovat, ale skutečně 
mám problém. Myslím, že jste si toho musel všimnout, když jste chtěl, abych odvrátil snad 
dvacet Ronových kouzel. Jsem jen rád, že znal všechna protikouzla.”

Aran se otřásl. „Nepřeji si být zodpovědný za to, že ostatní studenti budou vystaveni takové... 
zvrácenosti, pane Pottere. Praktikujte si, jak chcete, ale ne ve třídě. A co se týče testu... máte 
nějaký návrh?”

„Možná by mě mohl oznámkovat nějaký jiný učitel?“

Profesorovi vyschlo v krku. „Předpokládám, že myslíte svého otce.”

„Ne, proč někoho nenavrhnete vy? To by bylo fér.” Poté, co jeho učitel přikývl, se Harry otočil k 
odchodu, ale pak si to rozmyslel. „Pane profesore, profesor Snape vám neřekl, že má magie se 
změnila? Chci říct, řekl jste mu, že s tím nesouhlasíte?”

„Tehdy na to nebyl čas,” odbyl ho Aran. Harry slyšel i to, co nebylo řečeno. Nejsem blázen, 
abych někomu, jako je Severus Snape, odporoval tváří v tvář. Což znamenalo, že pokud bude 
potřeba, může otce do tohohle sporu zatáhnout. Ačkoli to neměl v plánu. Chtěl si tento problém 
vyřešit sám.

Harry na tu lež zdvořile přikývl a odešel. Pak se samozřejmě pohádal s Ronem a Hermionou, 
kteří si přáli, aby o Aranově chování řekl Snapeovi nebo alespoň McGonagallové.

„Co udělám s Aranem si rozmyslím později,” utnul je Harry. „Už je téměř čas pohřbu. Severus 
na něm musí být přítomen. A nebo bude se všemi těmi nemocnými Zmijozely. A já si prostě 
myslím, že by Draco neměl být sám.”

„Jako by Malfoyové měli nějaké city...” 

Harry se otočil na Rona, pak se ale rozhodl, že nemá smysl se kvůli tomu hádat. Ne, když nemá 
nejmenší šanci změnit smýšlení svého přítele. Přál si, aby tu byl někdo, kdo by mu rozuměl, 
nebo alespoň někdo, kdo by ho bez posuzování poslouchal. Hermiona se tomu téměř blížila. 
Koneckonců, ona byla schopna připustit, že Draco Malfoy už není ten sebestředný pitomec 
posedlý čistotou rasy jako dřív... ale také by asi nechtěla slyšet, že zmijozelský chlapec je jeho 
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bratr.

„Já mám city,” řekl Harry a upřeně se na ně podíval. „Půjdu a budu obědvat s Dracem. 
Doprovodíte mě dolů, ano?”

Ron vypadal, jako že se začne hádat, ale Hermionin pohled ho umlčel.

***

V momentě, kdy Harry zavřel vstupní dveře, vyběhl Draco z chodby, která vedla do Snapeovy 
ložnice a kanceláře. Napadlo ho, že by si to Harry mohl vykládat jako nějaký útěk a tak se začal 
loudat, jako by ho na celém světě nic nezajímalo. Ale pravdu měl napsanou v obličeji.

Harry vzdychl. Ještě že s ním Ron a Hermiona nepřišli dovnitř. „Pokoušel jsi se prolomit 
Snapeova ochranná kouzla, aby ses dostal k mému plášti, že je to tak?”

Draco zdvihl jedno obočí, jako by to byl skutečně šokující nápad. Pak se tématu elegantně 
vyhnul. „Kde je tvůj doprovod, Harry? Severus nebude rád, když uslyší, že chodíš bez nich.”

Tenhle pokus o vyhrůžku příliš nevyšel. „Doprovodili mě. Ale na co myslíš ty, když útočíš na 
Severusova ochranná kouzla? Víš, co se stalo tenkrát s tím Lumos. Severus to bude vědět 
hned, jakmile se dostaneš skrz! Zdá se ti trest, který ti uložil, krátký?”

Draco bojovně zvedl bradu. „Na rozdíl od některých lidí já nemám v plánu udělat díru do zdi. A 
když to musíš vědět, neútočil jsem na ochranná kouzla. Jen jsem si říkal, že bych možná mohl 
kouzelnickým prostorem...” 

„To by nefungovalo...” 

„Dobře, jenže ty mi nepomůžeš, takže co mám dělat? Copak toho chci tolik, Harry? Milovali 
jsme se a všechno, co chci, je jít na její pohřeb!”

O Bože, ke konci věty to znělo, jako by se Draco znovu začínal hroutit. Harry nevěděl, co má 
dělat. Všechno, co ho napadlo, mu připadalo špatně. Draco byl vždycky tak zoufale hrdý a pak 
tady byla ta záležitost s láskou a rodinou, takže Harrymu připadalo, že nemůže udělat vůbec 
nic.

„To bude v pořádku,” řekl a soucitně se na bratra usmál.

Tak tohle bylo špatně, úplně špatně. Draco vybuchl jak sopka.

„Jak přesně to bude v pořádku? Ty zatracený nanervyjdoucí Nebelvíre!” křičel a stoupl si rovnou 
před Harryho. „Moje dívka je mrtvá! Mrtvá, mrtvá, mrtvá! Už se nikdy nevrátí zpátky! A jako by 
to nestačilo, bez ohledu na to, co říkají bystrozorové, si půlka školy myslí, že jsem ji zabil já. 
Budu vyloučen, Severus bude muset opustit svou práci a všichni budeme žít na tvůj účet, 
protože můj trezor se vrátí do majetku Malfoyů v momentě, kdy mě vykopnou z Bradavic! A 
přesto, že máš teď plnou hlavu těch idealistických kravin o tom, že jsme rodina a na penězích 
nezáleží, tak pokud sis nevšiml, tak zmijozelu záleží! Skončí to tak, že Severus mě bude 
nenávidět a ty mě budeš mít plné zuby, ať už jsme rodina, nebo...” 

„To stačí,” řekl Harry klidným hlasem, popadl bratra za paži a ostře s ním zatřásl. „Myslíš, že jsi 
jediný, kdo někoho ztratil? Nebo jediný, kdo se cítí provinile? Sklapni, Draco. Vím, že se cítíš 
hrozně. Vím, jaké to je, někoho ztratit a nedostat šanci se rozloučit!” Harry začal rychle mrkat a 
polykat. Protože teď to nebylo o něm. Teď to bylo o Dracovi. A přece jen bylo něco, co mohl pro 
svého bratra udělat. Harry Draca pustil a trochu přikývl. „Dobře, já ti tedy pomůžu.”

Jako by byl vztek to jediné, co ho drželo zpříma, se Draco zapotácel, téměř jako kdyby zakopl. 
Pak se znovu vzpřímil. „Opravdu?”

V těch stříbrných očích bylo tolik naděje... 

„Nepomůžu ti dostat se skrz Severusova ochranná kouzla,” objasnil Harry. „Ale myslím, že je 
něco jiného, co pro tebe můžu udělat.”

Dracův vztek byl zpátky v plné síle. „Jestli řekneš, že mi objednáš máslový ležák, aby se mi 
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ulevilo, tak tě možná praštím. To tě upozorňuji předem.”

Harry tu výhrůžku ignoroval. „Je mi líto, že nemůžeš jít na Pansyin pohřeb, ale prostě nemůžeš. 
To nejde. Ale co kdybys ho mohl vidět odsud? Pomohlo by ti to...” Nechtěl mluvit jako Hermiona 
a říct vyrovnat se s tím. „No prostě, pomohlo by ti to?”

„O čem to pro Merlina mluvíš?”

„O tvém kouzelném rámu... podívej, možná to nebude fungovat, ale už jsem ho jednou donutil 
ukazovat mi lidi. Takže... možná bys mohl ten pohřeb vidět odsud. Můžu to zkusit.”

Dracovy oči se rozzářily: „Aha, takže ten malý dokonalý Nebelvír přelstil ochranná kouzla na 
tom rámu.”

„Jo, abych viděl, jestli jsi živý, ty pitomče. Udělal jsem to hůlkou a Severus o tom ví. Ale 
možná... lepší bude, když mu neřekneš, že jsem to udělal znova.”

Harry očekával další kousavou poznámku, něco ve smyslu Tak a teď na tebe něco vím, ale 
Draco zjevně přemýšlel o tom, co ho zajímalo nejvíc. „Dobře, tak si pospěš. Už je skoro čas.”

Harry se cítil špatně, protože znovu překračoval Snapeovo přání, ale potřeba zmírnit Dracovo 
utrpení byla přednější. Šel proto do ložnice, vytáhl hůlku, dotkl se s ní rámu, ale raději mu 
nepřikázal, že chce vidět Pansy. Rozhodně si nepřál vidět vnitřek rakve. A pak také nebyl 
schopný říct, jestli bude kouzlo fungovat na mrtvého stejně jako na živé.

„Ukaž mi paní Parkinsonovou,” řekl a díval se na svůj prsten.

Ale rám neudělal nic.

„Zní to trochu... rozpačitě,” poukázal Draco.

Harryho překvapilo, že to Draco řekl, vždyť přece musel mluvit hadím jazykem, ale došlo mu, že 
ho Draco slyšel už mnohokrát vyslovit kouzla, která byla úspěšná. „Předpokládám, že nechci 
vidět Severuse opravdu rozzuřeného.”

Dracova tvář ztratila jakýkoli výraz. „Chceš, abych prosil?”

„Ne, samozřejmě, že ne!” Harry se položil do svého nitra a pokusil se najít skutečnou potřebu 
pomoct Dracovi. Pak se zhluboka nadechl a znovu pronesl inkantaci.

Zeď se rozplynula a stal se z ní velký, na krátko ostříhaný trávník, na kterém stálo několik 
dřevěných bíle natřených křesel, obrácených zády. Uprostřed půlkruhu těch křesel spočívala 
rakev. U ní stáli muž a žena, kteří se navzájem podpírali a vzlykali.

Draco za Harryho zády vzdychl: „Milosrdný Merline...” 

Harry ustoupil a uviděl svého bratra, který šel dopředu jako v nějakém transu. Harry ho popadl 
a zatřásl s ním. „Ne, nemůžeš tam jít! Takhle to nefunguje! Skončil bys v laboratoři a narazil bys 
do skříně, která je za tou zdí!”

Draco ztuhl, zavřel oči a přerývaně dýchal. Pak přikývl. Bylo to malé přikývnutí, ale stačilo, a 
tak ho Harry pustil.

Po chvíli to vypadalo, že se Draco dostal dostatečně pod kontrolu, aby se mohl dál dívat na 
pohřeb. Ačkoli jeho oči, když pozorovaly tu scénu, byly naplněny velkým zármutkem. „Tohle jsou 
její rodiče,” řekl a vůbec to neznělo, jako že se na ně ještě pořád zlobí. Znělo to jen smutně, 
nekonečně smutně.

Harry se díval na dvojici stojící vedle rakve. Neozývaly se žádné zvuky, ale to bylo 
pravděpodobně proto, že zeď ukazovala jen obraz. Po tvářích jim tekly slzy a ukazovaly jejich 
zoufalství. Když se žena začala třást, muž ji pevněji objal. Jeho vlastní rysy byly stažené 
zármutkem.

Ostatní truchlící seděli v křeslech, ale nebyli tam žádní studenti. A nebyl tam ani Snape, což 
muselo znamenat, že nemocní Zmijozelové potřebovali všechnu jeho pozornost.
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Brumbál stál naproti Parkinsonovým se zasmušilým výrazem. Po chvíli přikývl, což byl zjevně 
signál pro ostatní pozůstalé, aby vstali. Postupně jeden za druhým kouzlili nad rakví, z jejich 
hůlek vylétala zářivě bílá kouzla. Strany a víko rakve se začaly lesknout a potom zezlátly. Pak se 
na stranách objevily smaragdy a diamanty zářící ve slunci a víko bylo pokryto desítkami 
latinských vět, kterým Harry docela nerozuměl. Kolem rakve vyrašily květiny. Růže, lilie a 
nějaké exotické květy a to vše se ovinulo břečťanem.

A pak se uprostřed listů objevili skuteční ptáci, všichni černí, avšak motýli, kteří se tu také 
zhmotnili a jemně mávali křídly, nesli na svých křídlech všechny barvy duhy.

„Pansy by si zasloužila to vidět,” vzdychl Draco a náhle se posadil na svou postel, ačkoli jeho 
pohled byl stále upřený na tu truchlivou scénu. „Měl bych tam být, abych jí naposledy ukázal, 
jak moc...” 

Harry měl dost rozumu na to, aby znovu neřekl, že všechno bude v pořádku. Místo toho prostě 
jen vytáhl kapesník a tiše ho položil Dracovi do klína.

Zmijozelský chlapec si ho vzal a žmoulal v rukách. Neplakal.

Když se Harry podíval zpátky na kouzelný rám, uviděl, jak se rakev vznáší kousek nad svým 
podstavcem. Truchlící měli hůlky stále připraveny a vypadalo to, že se soustředí více, než je 
potřeba k prostému Wingardium Leviosa a Harry měl již brzy vidět proč. Rakev najednou 
zmizela, ptáci, motýli, květiny zmizeli z povrchu zemského v tu samou chvíli. Všechno, co 
zůstalo, byl podstavec, na kterém byla předtím rakev položena.

Draco drtil kapesník v pěsti. „Tak a je to. Dobře. Harry... děkuji ti. Já... prostě děkuju.”

Harry přikývl. Sice věděl, že by se neměl ptát, ale celé tohle představení bylo tak zvláštní, že si 
nemohl pomoct. „Co se to na konci stalo?”

Zmijozelský chlapec se na něj podíval, jako by ta otázka sama o sobě byla divná. Pak jeho oči 
získaly opovržlivý výraz. „Zapomněl jsem, že tě vychovali mudlové, což je ve skutečnosti 
poklona. Přemístili ji do jejího hrobu. Neříkej mi, že mudlové opravdu...?”

Draco se otřásl, jako by mu ta představa připadala nechutná.

Harry si přál utišit ho a tak zašeptal: „Draco, ona je určitě na nějakém hezkém místě.”

„No, to ne. Je na panství Parkinsonových, předpokládám.” Spráskl ruce. „A já ji nebudu smět 
nikdy navštívit...” Draco zaúpěl, když viděl, jak skupinky truchlících odcházejí od prázdného 
piedestalu. „Prostě to už vypni, Harry. Už se nechci dívat.”

Harry udělal to, oč byl požádán. „Odpolední vyučování bylo kvůli... bylo zrušeno. Tak jsem si 
říkal, že tu zůstanu, naobědvám se s tebou a budu tu až do večera. Můžu pro tebe něco 
udělat?”

„Jo, můžeš se přestat chovat, jako bych se hroutil,” vyletěl na něj Draco, který prudce vstal s 
rukama založenýma na hrudi. „Vážně mi to jde na nervy. Proč se mě prostě nezeptáš na zbytek 
otázek, které máš, místo toho, abys tu stál a přemýšlel, jestli na ně znám odpověď!”

Harry ve skutečnosti žádné další otázky neměl, ale pomyslel si, že je to možná Dracův způsob, 
jak se s tím vším vyrovnat a zamyslel se nad tím, co ho vlastně všechno na tom obřadu 
překvapilo. „No dobře... žádný proslov?”

„Ale, prosím tě. Tohle byl starobylý pohřební obřad čistokrevných rodin. Co myslíš, že 
znamenaly ty latinské nápisy? Rakev je popsaná tím, co by si lidé přáli Pansy říct. Není potřeba 
být tak plebejský a říkat to nahlas.”

Harry si pomyslel, že slova, co se říkají nad rakví, jsou většinou spíš pro živé než pro mrtvého, 
ale rozhodl se dál to téma nerozebírat. „Ale ta rakev se nezměnila doopravdy ve zlato, že ne? 
Chci říct, to je alchymie, na to je potřeba víc než jen pár kouzel.”

„Je to klam, stejně jako drahé kameny.” Draco začal přecházet po místnosti. „Ale ten zbytek byl 
opravdový. Ptáci a motýli zemřou, když skončí pod zemí, ale je to jejich smůla. Skončíme tam 
všichni, ne?”
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Znělo to hořce.

„Umíráš touhou vědět ještě něco? No vidíš, umíráš. Smrt je všude.”

„Ne,” řekl Harry. Jak se zdálo, mluvení nepomáhá. „Jak jsi pokročil se svými úkoly?”

Draco ho zpražil pohledem: „Stejně to nemá smysl. Vyhodí mě.”

To Harrymu neznělo, jako by mohl navrhnout, že se mohou učit spolu. „Nechci tě naštvat, ale 
co tvůj trest?”

„Pottere, já truchlím. Trápím se. Takže proč si ksakru myslíš, že se věnuji tomu zatracenému 
trestu?”

No dobře, byly to pitomé otázky. „Když já nevím, co mám udělat, aby ses cítil lépe,” přiznal 
Harry frustrovaně. A jen aby zaměstnal své ruce, urovnal rám, který teď visel prázdný na zdi.

„Nemůžeš udělat nic, abych se cítil lépe. To je nemožné.” Draco vzdychl a vypadalo to, že 
všechen jeho oheň vyhasl. „Měl bych napsat kondolenci jejím rodičům, ale za těchto okolností 
je to asi hloupost. Asi se pokusím prostě jen číst, abych přišel na nějaké jiné myšlenky. Asi bys 
měl jít. A neboj. Neudělám nic nebelvírského. Teď už nemám důvod. Nejen, že je mrtvá; ale je 
mrtvá a je pryč z mého dosahu a to je všechno.”

Harrymu to znělo, jako by se Draco chystal usadit se. „Proč si prostě nezahrajeme kouzelnické 
scrabble...” 

„Ty opravdu neumíš číst mezi řádky, že ne? Já. Chci. Být. Sám. Dobře?”

„Dobře.” Harry se nebyl chopen ovládnout, došel ke svému bratru, chytil ho za ruku a lehce ho 
stiskl.

Draco na to nijak nereagoval. Jen zavřel oči, jako by čekal, až Harry odejde.

Jenže Harry nemohl jít. Ne bez někoho, kdo by ho doprovodil. Tedy mohl... velmi 
pravděpodobně by se dokázal o sebe postarat a zmijozelští nepochybně nebyli ve stavu, aby se 
pokusili na něj zaútočit. Ale skutečně si nepřál znovu vidět Snapeovu horší stránku.

„No... já musím počkat, dokud pro mě nepřijdou Ron a Hermiona,” řekl Harry a škublo s ním, jak 
směšně to zní. Opravdu mu vadilo být tu navíc, i když to byl jeho domov a tak navrhl. „Možná 
bych mohl krbem zavolat Severusovi do nemocničního křídla a zeptat se, jestli by jim nemohl 
poslat vzkaz...” 

„Řekl mi, abych ho nevyrušoval, pokud si nebudu myslet, že mám to svinstvo.”

„Aha.” Harry se na chvíli zamyslel a pak vylovil z kapsy Salsu. Nenosil ji s sebou do všech 
hodin, ale dnes ráno si stěžovala, že se bojí, že ji Hedvika sní. Harry si nemyslel, že by se to 
Hedvice doopravdy podařilo, ale jak už si stačil všimnout, tak se jeho sově jeho druhý mazlíček 
příliš nelíbil. Teď už chápal, jak se musel cítit Snape, když se s Dracem tak nepřetržitě hádali, a 
soucítil s ním.

„Myslím, že bych mohl říct Salse, aby je našla. Ačkoli si nejsem jistý, že zná cestu do 
společenské místnosti a heslo. A někdo by na ni mohl šlápnout...” 

„Přestaň,” vzdychl dlouze Draco. „Předpokládám, že se tě prostě nezbavím.”

„To nezbavíš.”

Jestli Draco dokázal číst mezi těmito řádky, nedal to nijak najevo.

Po chvíli se Harry rozhodl, že nejlepší věc, kterou může udělat, je nechat Draca samotného v 
ložnici a odejít do obýváku.

***

Život se Bradavicích vrátil do normálních kolejí ve čtvrtek. Tehdy se začali do vyučování vracet i 
nemocní Zmijozelové. Nott byl mezi prvními uzdravenými, ale vzhledem k tomu, že byl jeden z 
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prvních, co onemocněl, dávalo to Harrymu smysl.

Původ téhle nemoci... nebo kletby... zůstával zahalen tajemstvím. Tak náhle, jak přišla, zase 
odešla. Říkalo se, že Snape odmítá jakoukoliv chválu za to, že ji vyléčil.

Ve čtvrtek měl Harry také další hodinu Obrany. Aran se jeho pohledu vyhýbal, zatímco Nott bez 
ustání zíral, jak Harry kouzlí a všechna jeho kouzla selhávají. Nicméně se s ním nepokoušel 
znovu promluvit a tak Harry jen pokrčil rameny a ignoroval jeho napjatý pohled.

Ve čtvrtek po večeři Harry ignoroval Ronovo vrčení taky by si mohl trávit alespoň nějaký čas s 
námi ve věži a šel dolů, aby viděl svoji rodinu. Věděl, že tráví dole spoustu času, ale měl pocit, 
že to v době mezi pohřbem a jednáním o vyloučení potřebuje.

Jediný problém byl, že tam ani Draco ani Snape nebyli. Harry chvíli přecházel do kruhu a 
přemýšlel, kde mohou být. Vzal snad Snape Draca do Devonu, aby se mohl zmijozelský chlapec 
proletět a zapomněl na svoje problémy? A nebo byli ti dva nahoře u Brumbála a plánovali, co 
říci během nadcházejícího slyšení?

Harry byl překvapený jak... opuštěně se cítí. Byl si jistý, že je to chyba. Nemá přece žádný 
důvod žárlit, ale stejně měl pocit, jako by ho vevnitř něco trochu užíralo.

I když možná, že to mělo jiný důvod, napadlo Harryho, zatím, co přecházel po pokoji. Už měl 
dost toho, jak tajil jejich bratrství. Nikdy neměl v plánu nechat si adopci pro sebe. A tím, že teď 
neřekl svým přátelům o Dracovi... se cítil neloajální, jako by se styděl přiznat, že Draco Malfoy 
je jeho bratr.

Jeho přátelé prostě neměli dost velké srdce na to, aby to pochopili, po všech těch letech 
posměšků, ústrků a dalších ještě horších věcí, kterých se jim od Malfoye dostalo.

Velké srdce... 

Harryho tvář se náhle rozzářila úsměvem, protože on přece má přítele, se kterým o tom může 
mluvit, někoho, kdo sice nemá Draca příliš rád, nicméně má opravdu velké srdce. Doslovně.

Vhodil do krbu trochu letaxu a zavolal: „Hagridova chatrč!”

Když poloobr uviděl vystupovat z vlastního krbu chlapcovu hlavu, rozzářil se: „Harry!”

„Máš chvilku, Hagride?” Protože klečet na tvrdých kamenech Snapeova krbu nebyla ta 
nejpohodlnější věc, Harry pokračoval: „Myslíš, že bys mě mohl navštívit v Severusových 
pokojích? Nechce, abych opouštěl hrad, jinak bych za tebou přišel sám.”

Hagrid ho místo odpovědi gestem zaplašil, a tak se Harry vrátil a vylezl ze Snapeova krbu, aby 
Hagrid měl ke svému příchodu dost místa. Ten se objevil o moment později, opatrně přikrčený, 
se šmouhou popela na nose.

„Posaď se,” přivítal ho Harry a mávl rukou směrem ke gauči. Ten zanaříkal pod obrovou váhou a 
na krátký moment připomněl Harrymu Dudleyho, sedícího vedle Draca, který se vší silou 
pokoušel nesmát jeho objemu. Měl bych znova napsat Dudleymu, pomyslel si Harry, posadil se 
do křesla a naklonil se dopředu.

„Byl bych za tebou přišel na návštěvu už dřív, ale byl to hrozně rušný týden. Jsem zpátky ve 
vyučování, ti Zmijozelové, pak ten pohřeb a zítra je to slyšení kvůli Dracově vyloučení.“

Obr měl opravdu velké srdce, ve všech směrech. Nepřipomněl Harrymu Klofana a neřekl, že 
Draco Malfoy konečně dostane to, co si zaslouží, jen vzdychl a přikývl. „Jo, je to ostuda. Mohu 
říct, že ještě pořád platí, že tě z týdle školy nejdřív vyhoděj a pak teprve se ptaj proč.“

„Jo, je to příšerné, to, co se ti stalo,” vzdychl Harry. „Asi víš, že Draco byl očištěn, ale stejně se 
zítřka trochu bojím.”

Hagrid si začal popotahovat vousy a prohlížel si Harryho laskavýma očima. „Se mi zdá, sou to 
víc než starosti.”

Harry už další povzbuzování nepotřeboval. „Víš, Severus nás adoptoval oba. Ne tedy legálně, 
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ale rozhodl se, že Draco je také jeho syn. Řekl nám to oběma už před dlouho dobou a byl tak 
vážný, že jsem to také vzal vážně. Takže Draco je teď můj bratr.”

Hagrid se trochu posunul a položil si dlaně na svá obrovská stehna. „No, já už to ňákou chvilku 
vim.”

Harry šokovaně zamrkal: „Ty víš, že je Draco můj bratr?”

Hagrid se uchechtl. „Jo, tvůj otec je sice nemluva, ale před Vánocema za mnou přišel a řek mi, 
že se tvýmu malýmu hadovi dělá špatně, dyš leze do krbu. Tak sme o tom chvíli rozkládali a 
pak sem mu řek, že by se tvý malý kamarádce určitě líbilo mít svojí vlastní bedničku, do který 
by si lezla odpočívat. A von měl takovou radost, že mu uklouzlo, že by to byl hezkej dárek pro 
jednoho z jeho synů. A tak mi to došlo, že jo.”

„Jeden z jeho synů,” Harry přemítal. „To muselo být ještě před tím, než nám řekl, že to cítí 
takhle. Tobě to nepřipadalo divné, že to říká?”

„Bylo mi divný, že to říká, ale né, že to tak cejtí. Náhodou to fakt dává smysl. Tvůj otec se o 
svoji kolej dycky staral bezvadně. A já sem dycky řikal, že jenom Zmijozel může rozumět 
Zmijozelum.”

Harry to sice Hagrida nikdy říkat neslyšel, ale chápal to. „V tom případě ti, ale muselo připadat 
divné, když adoptoval mě, ne?”

Hagrid se rozchechtal a vypadal přesně tak, jak si Harry vždy představoval Santa Clause. „No 
možná trochu,” připustil poloobr a šklebil se od ucha k uchu. „Ale pak řek, že to celej Řád před 
těma rokama špatně pochopil a že ty si taky svym způsobem Zmijozel.”

„On o tom řekl Řádu?” založil si Harry trochu rozlazeně ruce na hrudníku. „Tak to on teda není 
zas až takový nemluva, že jo?”

Hagrid se pokusil ovládnout svůj smích. „Harry, bránil se, je fér to říct, kvůli plánům a tak. Řek, 
že máš dobrý instinkty a že s ním to přinese užitek i Zmijozelu, že je to nakonec chytrý a že by 
tě měli vzít za člena po narozeninách.“

„Aha.” Harry cítil, jak jeho hněv opadl. „Tak to zní docela dobře. Takže myslíš, že přesvědčí 
Brumbála, abych tam mohl vstoupit, až mi bude sedmnáct?”

Hagrid pokrčil rameny, jako že neví. „Myslim, že je to mezi tvym tátou a Albusem.”

„No jo, dobře...” 

Ať už chtěl Harry říct cokoli dalšího, byl přerušen zvukem letaxových plamenů. Z krbu vykráčel 
Snape, s královským chováním jako vždycky, a těsně za ním Draco, který vypadal docela v 
pořádku, dokud nespatřil Hagrida. Zmijozelský chlapec s sebou viditelně škubl a na krátký 
okamžik ustoupil zpátky do plamenů. S výrazem skutečného vzteku ho Snape popadl za ruku a 
postrčil dopředu.

„Ahoj, Draco,” řekl Harry, který se rozhodl vypadat uvolněně, i kdyby se druhý chlapec choval 
jako pitomec kvůli tomu, že jim většinu gauče zapírá poloobr. Napadlo ho dodat pamatuješ si 
Hagrida, ale rozhodl se, že by to nebyl dobrý začátek. „Jak se držíš?”

Draco se zakabonil: „Mám pocit, že už jsem ti řekl, že nejsem invalida, nebo ne?”

Harry se omluvně usmál, protože si vzpomněl, jak mu šlo na nervy, když se k němu Hermiona 
chovala tímto způsobem. „Promiň. A kde jste tedy byli, vy dva?”

Draco se nadechl k odpovědi a jeho stříbrné oči byly náhle... nadšené to bylo jediné slovo, které 
Harryho napadlo. Ale předtím, než mohl říct jedinou slabiku, chopil se slova Snape a oznámil: 
„Harry, museli jsme zařídit spoustu věcí. Jsem si jistý, že tomu rozumíš. A ani teď nebudeme 
odpočívat. Draco si musí připravit obhajobu na to zítřejší večerní slyšení.”

Harry si všiml, že Draco se na Snapea dívá zle. Mistr lektvarů zavrtěl hlavou, jeho temné oči 
něco říkaly, ale přestože to Harry viděl, nerozuměl tomu. Ale na druhou stranu chápal, proč je 
potřeba tu obhajobu připravit... mezi soudci bude i Lucius a tak to bude nepochybně nervy 
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drásající záležitost.

„Hmm, ale Draco přece neudělal nic špatného. Copak to nestačí, když to řekne?” podíval se 
Harry tázavě na otce. „Copak nestačí ta zpráva od bystrozorů, aby se mohl vrátit zpátky?”

Draco se zašklebil. „Teď už ani nejde tak o to, co říct, jako jak to říct. Až před ně předstoupím, 
musím vypadat, že jsem čestný, otevřený a upřímný,” stěžoval si chlapec. „Nebo alespoň tak 
to řekl ředitel.”

„No, on popravdě řekl, že máš být čestný, upřímný a otevřený,” opravil ho Snape.

Harry pochopil, že jeho otec i bratr toho měli na mysli víc, ale dosud ani jeden z nich nepřivítal 
Hagrida a to se mu nezdálo správné. „Pamatuješ si na Hagrida?” řekl nakonec po tom všem.

Opět se ukázalo Dracovo perfektní chování. Pokud by Harrymu dosud nedošlo, že ho často 
používá jako masku, tak by mu to došlo teď. „No samozřejmě,” řekl zmijozelský chlapec a 
usmál se. Byl to jeden z těch úsměvů, co by se z něj snadno stal úšklebek, ale Draco ho 
dokázal udržet ještě na hranici zdvořilosti. „Rád vás znovu vidím. A jak letos probíhá Péče o 
kouzelné tvory? Moc mi schází ten čerstvý vzduch. Vždycky jsem kvůli němu chodil na vaše 
hodiny.”

Hagrid rychle vstal, až se gauč otřásl, jak do něj narazil lýtky. „Vy ste tam dycky chodil, abyste 
se mi moh' smát. To dobře vim,” vrčel, když se na něj díval svrchu.

Harry musel svému bratru přiznat jedno. Přestože byl z Hagrida zděšený, neustoupil. Nicméně 
udělal pár kroků na stranu. „No, ačkoliv bych tu s vámi velmi rád vzpomínal na staré dobré 
časy, musím si jít připravit svou obhajobu. Takže mě prosím omluvte.” S těmito slovy Draco 
zmizel v ložnici.

Ale poloobr ještě neskončil. „Asi by mi narostlo třetí ucho, kdybych tady seděl a poslouchal vo 
tom, jak mu tolik scházej moje hodiny.”

„Já mám tedy pocit, že říkal, že mu schází čerstvý vzduch,” zakabonil se Harry. „Opravdu bych 
si přál, aby spolu moji přátelé vycházeli.”

Rozezněl se kouzelný zvonek u dveří, a když si Harry prohlédl pergamen, uviděl, že je to Ron, 
který přišel, jak kdyby ho zavolala ta věta o ostatních přátelích. Ale Hermiona s ním nebyla. To 
bylo zajímavé.

„Ahoj Hagride,” řekl Ron, když vešel dovnitř. Zdvořile kývl směrem ke Snapeovi, ale mluvil na 
Harryho. „Říkal jsem si, že bys už mohl být připravený k návratu. Chceme uspořádat turnaj v 
Řachavém Petru a čekáme na tebe.”

„Popravdě jsem si říkal, že bych mohl spát ještě jednou tady...” 

„Jdi do věže,” přerušil ho Snape. „Hagrid a pan Weasley tě doprovodí.”

„Já...” Harry se chtěl začít přít, ale došly mu najednou dvě věci. Zaprvé, Snape mu dal přímý 
příkaz a nepochybně by neocenil, pokud by ho Harry ignoroval, ještě ke všemu před dalšími 
lidmi. A za druhé, jeho otec pravděpodobně potřebuje být sám s Dracem, aby mohli připravit 
jeho projev. Ať už se cítil jakkoli osaměle, chápal, že jeho přítomnost by byla v lepším případě 
rušivá. „Dobře, tati.” Řekl prostě a zahlédl v otcových očích překvapení. Možná i náznak 
respektu. To bylo milé.

„Uvidíme se zítra. Přijdu dolů předtím, než začne to slyšení,” dodal Harry a pak rychle došel do 
ložnice, aby popřál Dracovi dobrou noc. Zmijozelský chlapec zíral na zeď. Podíval se na 
Harryho, jako by mu chtěl něco říct, ale nakonec jen přikývl hlavou. Harry vzdychl, odešel z 
obýváku a zamířil nahoru do věže tak, jak mu řekl jeho otec. Hagrid se s ním rozloučil před 
portrétem Buclaté dámy a když pak s Ronem vstoupili dovnitř, Harry mu oznámil, že se zrovna 
necítí v náladě na to něco hrát.

„Alespoň přijdeš na jiné myšlenky,” řekl Ron a táhl ho na místo, kde seděli ostatní šesťáci. 
„Pojď, bude legrace.”

„Ne. Myslím, že ne...” 
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„No jasně, Harry musí být hodný,” posmíval se mu Seamus. „Snape má rád jen kyselé obličeje. 
Předpokládám, že něco takového, jako je hra, by nikdy neschválil...” 

Harryho dobromyslnost, kterou si Seamus vysloužil tím, že se zastal Harryho hadí řeči, právě 
teď vyprchala. „Když to musíš vědět, hraje šachy a kouzelnické scrabble!” řval Seamusovi do 
obličeje. „A co je na tom tak strašného, když mi řekl, že mám být hodný? Co měl udělat? Říct 
mi, abych byl zlý? Tak je to, že jo? Ty si pořád ještě myslíš, že je Smrtijed, že jo? Jenže on celá 
ta léta byl zvěd ve službách Světla. Což bys věděl, kdybys neměl hlavu narvanou ve vlastní 
prdeli! A já jsem kurva rád, že máme někoho jako je on na naší straně, ty blbče! Nebo bys byl 
radši, kdyby mě bývali upálili za živa? A ještě něco...” 

„Ne, už nic,” přerušil ho Neville a pevně popadl Harryho za ruku. „Začněte bez nás. My se k 
vám s Harrym za chvíli přidáme.”

Když ho Neville táhl po schodech nahoru, Harry zachytil pohled ostatních kluků. Před chvílí byl 
tak rozzuřený, že jejich reakce nepostřehl. Teď už ano. Všichni vypadali naprosto zděšeně. Ron 
měl oči vytřeštěné tak, že to u něj snad Harry nikdy předtím neviděl, a Seamus vypadal ještě 
hůř. Jako by ho praštil do žaludku rozzuřený potlouk.

Harry z toho měl zlomyslný pocit zadostiučinění.

Když byli za zavřenými dveřmi ložnice, Neville Harryho pustil, aby si mohl sednout na svou 
vlastní postel. Harry mu vytrhl svou ruku, aby předvedl, že ho štve, když se s ním zachází 
takhle, ale nehodlal si na to skutečně stěžovat. Když se zamyslel nad tím, jak dole vybuchl, 
bylo pravděpodobně nejlepší, že ho Neville odtáhl dřív, než stačil říct víc, než by chtěl.

Neville stál s rukama v bok a nic neříkal. Pravděpodobně mě nechává vychladnout. Pomyslel si 
Harry kousavě, i když věděl, že je to docela dobrý nápad.

„Harry, ty opravdu nevíš, proč si z tebe Seamus dělá legraci?” zeptal se konečně Neville s 
očima upřenýma na Harryho.

Pravda byla, že Harry o tom proč nikdy nepřemýšlel. Zdálo se mu to zjevné. „Protože nenávidějí 
Snapea,” odsekl a začal chodit sem tam. „A ne, že bych jim nerozuměl. Chci tím říct, že jsem 
ho také dřív nenáviděl, a vím, že pro Nebelvíry je ještě pořád nepřijatelný...” 

„Ano, většina lidí tvého otce nemůže vystát,” přerušil ho klidně Neville. „Ale to není to, proč si 
dělají legraci z tebe. To je spíš... těžko se to vysvětluje. Je to jako kdybys teď byl normální, 
Harry. To se tím Seamus snaží říct.”

„Normální!” Harry se zastavil a zíral na Nevilla.

„Jo, normální. Seamus si z tebe utahuje tak, jako si utahuje ze všech ostatních. A ostatní si 
myslí, že je to legrační, protože přiznejme si, když ti Snape říkal, ať jsi hodný, tak to prostě bylo 
legrační... Podívej... kdekdo je zesměšňován kvůli své rodině. Kolikrát si Seamus dělal legraci z 
toho, jak chodí moje babička oblečená po té hodině s bubákem?”

Harryho vztek začal vychládat. „Mockrát, myslím, že mu to vydrželo skoro celý rok.”

„No vidíš. A kolikrát měl na Rona nějaké řeči o králících, vždyť víš, protože jeho rodiče mají tolik 
dětí, takže museli často to... no, však víš. Seamus tím nemyslí nic zlého. On tím dává najevo, že 
má Rona rád. A taky má rád Hermionu a proto si z ní dělá legraci, aby si nezapomněla čistit 
zuby. Na každé rodině je něco podivného. A jestli to Seamus teď trochu přehání, je to jen proto, 
že teď jsi jako jeden z nás. Konečně máš rodinu.”

Harry se posadil na postel a přemýšlel o tom. „Ale já jsem předtím měl rodinu,” řekl a kousal si 
spodní ret. „Seamus si kvůli tomu nikdy nedělal legraci.”

„To dost dobře nešlo,” řekl Neville a soucitně se usmál. „Všichni jsme věděli, že jsou to mudlové, 
z toho by si Seamus sotva dělal legraci. A pak... všimli jsme si, že ti nechodí žádné dopisy, 
takže nám došlo, že to doma nemáš v pořádku. Nikdo tě nechce zranit, Harry. Chápeš? Tak to 
prostě je. Seamus si z tebe dělá legraci, protože viděl, jak ses loučil se Snapem ten večer, když 
ses vrátil. Bylo zjevné, že ho máš rád. A tím ses stal normální.” Neville se náhle rozesmál. „Teda 
ne, že by bylo normální mít rád Snapea. Vidíš, ani já nevydržím nedělat si z toho legraci. 
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Všechny naše rodiny jsou svým způsobem praštěné. A my je přesto máme rádi. To mám na 
mysli.”

„Takže myslíš, že je to Seamusův způsob, jak říct, že se smířil s tím, že je Snape můj otec?”

Neville zavrtěl hlavou a odpověděl. „Nemyslím si, že by Seamus ve skutečnosti věděl, proč si z 
tebe tak najednou dělá legraci. On si prostě jen myslí, že je to legrační. Ale nikdy si nemyslel, 
že je legrační, že se nevracíš domů na Vánoce a nikdy si kvůli tomu z tebe nedělal legraci. Ale 
ty jsi šťastný, že je Snape tvůj táta a s tím se dá užít kopec legrace. Tak si to zkus pamatovat, 
protože ať už Seamus dělá jakékoli šaškárny, jeho srdce je na správném místě.”

Harry si nemohl pomoct a vzdychl. Teď, když mu to Neville řekl, to dávalo smysl. Přemýšlel, 
proč ty vtipy neviděl takové, jaké doopravdy jsou. Přátelské pošťuchování, s důrazem na slovo 
přátelské. „Neville, ty dokážeš věci vážně dobře vysvětlit. Mohl bys dokonce dávat Hermioně 
lekce.”

Neville zrudl. „No, je to proto, že jsme si trochu podobní, Harry. Když vyrůstáš bez rodičů, 
přemýšlíš o rodině víc než ostatní.”

„Myslím, že bych se mu měl omluvit za to, že jsem na něj ječel, že měl hlavu v prdeli.”

Neville se rozesmál. „Ne. Protože Ron pravděpodobně právě teď Seamusovi vynadal do pitomců 
a Seamus přiznal, že jsi měl pravdu. To bude v pořádku Harry. Jen prostě... až řekne nějakou 
další věc o Snapeovi, ber to tak, jak je to míněno.”

„Dobře. Sice se mi ještě pořád nechce jít něco hrát, ale asi bych měl raději jít s tebou, abych 
ukázal, že nejsem uražený.”

Neville vstal, otevřel dveře a spolu zamířili ke schodům.

„Promiň mi to, Harry,” řekl Seamus potichu, když si Harry sedl k ostatním.

„Ty mě taky,” řek Harry, přestože Neville říkal, že není potřeba, aby se omlouval. Pak se na sebe 
přátelsky usmáli a věci byly vyřešeny.

***

Pátek, včetně další hodiny Lektvarů, byl pryč. Harry byl tentokrát daleko nervóznější z toho, že 
ho znovu učí jeho otec. Ačkoli, jak se ukázalo, neměl vůbec důvod být nervózní. Ten, kdo prošel 
dveřmi, když začala hodina, byla profesorka McGonagallová. Uložila jim práci na eseji, ve 
kterém měli vysvětlit všechny detaily postupu výroby Lávového lektvaru včetně nebezpečí, 
které je spojené s každým krokem.

Odmítla všechny otázky týkající se toho, kde by mohl být profesor Snape.

I když Harry asi tušil, kde by mohl být. Koneckonců to slyšení mělo být už dnes večer. Snape 
musel být naprosto zaměstnaný tím, že se na něj připravoval. Očekávalo se od něj, že jako 
ředitel Dracovy koleje bude mít na tu věc nějaký názor, a Snape se nepochybně pokusí ukázat 
Radě školy svůj úhel pohledu.

Harry dokončil svůj esej tak rychle, jak jen mohl, a pak netrpělivě čekal na Rona a Hermionu, až 
skončí, aby ho mohli doprovodit dolů do sklepení. Samozřejmě, že to Hermioně zabralo 
normální vyučovací dobu a ještě deset minut. Harry se musel se zaťatými zuby ovládat, aby jí 
nevytrhl brk a pergamen. Když byla konečně hotová, zamířili dolů.

Harry se zastavil, když došli k ukrytému vchodu do Snapeovy rezidence. „Asi bude lepší, když 
půjdu sám.”

Hermiona přikývla. „A kdy se pro tebe máme vrátit?”

To byla dobrá otázka. „No, možná tu strávím celý víkend,” váhal Harry.

Ron otráveně zavrčel.

„Včera jsem šel s tebou, když jsi chtěl!”
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„Chceš říct, když to chtěl tvůj otec!”

„No vidíš, mluvíš o něm jako o mém otci.”

Ron zhluboka vzdychl: „Harry, ty jsi tady dole strávil už hrozně moc času, nemáš ten pocit?”

„No dobře, ale to přece nebyl tak úplně obyčejný týden, že ne?”

„Ale celý víkend?”

„Podívej, jestli Draca vyhodí, tak bude Severus potřebovat společnost...” A to nemluvím o tom, 
že se možná budeme balit na cestu do Argentiny, pomyslel si Harry, přestože Snape říkal, že 
nehodlá oprašovat svou španělštinu. „A stejně,” dodal Harry. „Mám každou sobotu to cvičení z 
Lektvarů navíc. Souhlasil jsem, že kvůli tomu budu chodit sem dolů.”

Ron vypadal, jako že by se ještě hádal, dokud Hermiona neřekla: „Jsem si jistá, že tě pan 
profesor může dovést zpátky do věže, až skončí tvá návštěva nebo cvičení. Nebo cokoli jiného.”

Jeho přátelé počkali, dokud si Harry neotevřel dveře, zamávali mu a vydali se zpět tou cestou, 
kterou přišli.

***

Draco zachmuřeně seděl na gauči. „Trvalo ti to dlouho.”

Harrymu došlo, že magický zvonek musel zvonit a že Draco musel vědět, kdo je za dveřmi. „Jo, 
potřebovali jsme s Ronem a Hermionou něco probrat.”

„Aha, chápu. Takže já s tebou nesmím mluvit o samotě, ale oni ano?”

Harry si vysvlékl hábit a posadil se do křesla. „Jen jsem si myslel, že bys je třeba teď těsně 
předtím slyšením nechtěl vidět. Kde je Severus?”

Zmijozelský chlapec pokrčil rameny, jako že neví, ale to gesto prozradilo daleko víc.

„Jsem si jistý, že ať dělá cokoli, snaží se ti pomoct,” ujistil Harry svého bratra.

Dracovy šedivé oči zazářily vztekem. „Ty jsi, Pottere, vážně jelimánek. Pro mě žádná pomoc 
není. Já jsem ztracený případ a vždycky jsem byl.”

„Severus má určitě v klobouku schovaného nějakého králíka, jsem si tím jist.”

„Co že má?”

Harry se pousmál. „To říkají mudlové. Chtěl jsem tím jen říct, že v jeho úmyslu je vždy skrytý 
ještě jeden úmysl. Dnes dokonce nevyučoval a víš, jak zřídka se to stane. Bude to...” téměř řekl 
v pořádku, ale pamatoval se, jak špatně to dopadlo minule. Odkašlal si a raději řekl něco jiného. 
„Podívej, ať už se stane cokoli, jsme v tom všichni tři dohromady a já ti přísahám, že to 
překonáme.”

„Ušlechtilé city,” zavrčel Draco a zvrátil hlavu dozadu. „A víš ty co? Mě už to je jedno, já už to 
prostě jen chci mít za sebou.”

Zahučení v krbu oznámilo Snapeův příchod.

Mistr lektvarů vykročil kupředu. „Harry. Možná by bylo nejlepší, kdybys tu dnes večer nebyl.”

Harry opravdu neočekával, že uslyší tohle. „Co?”

„Pro Merlina,” vybuchl Draco. „On si myslí, že nechci, abys mě viděl v tom stavu, v jakém 
pravděpodobně budu, až mě vyhodí, ale plete se. Budu rád, když tu budeš, až se vrátíme, 
abych se s tebou mohl rozloučit.”

„Mohl bys přestat s těmi tvými negativními předpoklady?”

„Draco,” řekl Snape klidným hlasem. „Nevypadáš tak reprezentativně, jak bys mohl.”
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„Stejně je to jedno!”

„Harry má pravdu, tvůj pesimismus ničemu nepomáhá,” káral ho Snape a jeho hlas nabíral na 
síle. „Možná, že jsme dnes dostali pár špatných zpráv, ale všechno není jen temné a zoufalé.”

„Jaké zprávy?”

Draco chtěl zavrčet nějakou odpověď, ale Snape ho uťal. „Mocní jsou fenomenálně slaboduší. 
Ale to mě nijak zvlášť nepřekvapuje. Věř mi, že kdybych měl nějaké důležité novinky, které by 
stály za to, abych ti je řekl, udělal bych to.” Harry tomu moc nevěřil, ale Snapeův pohled dával 
příliš najevo, aby toto téma opustil, a přikázal: „Draco, vstaň, ať můžeme narovnat záhyby na 
tvém hábitu.”

Harry chtěl nějak pomoci a tak nabídl: „Nech mě...” 

„Viděl jsem politování hodný výsledek tvého čistícího kouzla, Pottere.” Pak Draco kouzlil sám na 
sebe, ale vypadalo to, že si stále ještě úplně nerozumí se svou hůlkou. Harry předpokládal, že 
tu starou má ještě Brumbál. Draco si přeleštil odznak a boty a ještě jednou zakouzlil svůj hábit 
tak, aby vypadal dokonale. Když skončil, podal svou hůlku Snapeovi. „Bude lepší, když neuvidí, 
že mám další, nebo mi seberou obě.”

„Draco, ale oni tě mohou zprostit obvinění!” řekl Harry popuzeně.

„Prosím tě, v jaké pohádkové říši to žiješ, Pottere?” Pak mu došlo, že mává rukama poněkud 
divoce, a tak je raději schoval do kapes. „Podívej. Bude tam sedět Lucius, tak podlézavý, jak jen 
dokáže být, bude dělat, jak toho strááášně moc lituje, jeho špinaví kamarádi poučí neutrální 
členy školní rady o tom, jak jsem nebezpečný, i přes závěr bystrozorského vyšetřování. Není ani 
jedna šance, že by mě osvobodili, ty zasranej nebelvírskej optimisto!”

„Opravdu bys měl upravit svou náladu předtím, než půjdeme,” oznámil Snape vážně. „Možná 
by ti prospěl Uklidňující lektvar.”

„No jasně, nacpi do mě ještě jeden. Proč prostě nejdeš do prdele, Severusi?”

Harry zalapal po dechu a přemýšlel, co Snape řekne na tohle.

Mistr lektvarů se zjevně rozhodl, že Draco je v takovém stresu, že kárat ho by bylo k ničemu. V 
očích mu zajiskřilo, vytáhl ze svého hábitu malou lahvičku a podal jí Dracovi. Když zmijozelský 
chlapec ten jasný příkaz ignoroval, Snape promluvil. Řekl jediné slovo.

Ale takovým způsobem, že se Harry otřásl.

„Hned.”

Draco se na něj vztekle podíval, pak ale lahvičku popadl a vypil její obsah naráz. „Hnusný jako 
vždy.”

„Ty taky,” neudržel se Harry.

Pak ale lektvar začal působit. Draco dýchal zhluboka, v jeho obličeji se zračil klid a mír. Vypadal 
téměř andělsky, což bylo vzhledem k okolnostem dosti překvapující.

„Budeš tedy na nás čekat tady, Harry?” zeptal se Snape. „Když Draco nemá námitky k tomu, 
abys ho viděl, jak se chová poněkud nevyrovnaně.”

„Ale ty bys stejně neměl mít žádné námitky,” poukázal Harry. „Jsme rodina.”

„To ano,” přikývl Snape souhlasné, ale to slovo znělo poněkud divně. Ne, rozpačitě a rozhodně 
ne lítostivě, ale poněkud rezervovaně. Harry si pomyslel, že jeho otec má prostě jen příliš 
mnoho věcí v hlavě.

„Draco, domnívám se, že už je čas.” Mistr lektvarů natáhl ruku a položil ji na rameno svého 
syna. „Poslouchej. To slyšení možná nebude příjemné, ale musíš si věřit. Dej jasně najevo, že jsi 
nevinný a všichni musí vidět tvou sebedůvěru. Tu mladou dámu jsi nezabil a nezáleží na tom, 
jak moc se někdo snaží zašpinit tvé jméno.”
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„Mé jméno lze stěží pošpinit ještě víc,” řekl Draco klidně, i když z jeho slov byl stále ještě cítit 
strach. „Moje vlastní sestřenice si myslí, že jsem to udělal. Moje vlastní sestřenice, která ví, že 
jsem vrátil Harryho hůlku, která by měla být dost chytrá na to, aby věděla, že se snažím 
vyhnout tomu, abych byl jakkoli spojován s mým příšerným... Luciusem.”

„Draco, sebedůvěra a sebelítost se vylučují,” zavrtěl Snape hlavou a lehce stiskl Dracovo 
rameno. Pak zdvihl ruku a provedl kouzlo bez hůlky. Vypadalo to, jako by neviditelný hřeben 
urovnal Dracovy vlasy. Draco nevypadal, že by to malé gesto péče ocenil. Věnoval jen Harrymu 
další smutný pohled a pak následoval svého otce ven do chodby.

Harry za nimi zavřel dveře a opřel se o ně. Přál si, aby býval byl mohl jít s nimi, aby mohl stát 
po Dracově boku při všech protivenstvích, i když by to znamenalo čelit člověku, který mu o 
Samhainu probodal oči.

Jenže slyšení bylo s vyloučením veřejnosti.

Nesměl tam nikdo, kromě členů rady, ředitele, vyslýchaných studentů a ředitelů jejich kolejí. 
Nikdo, kromě svědků, které by si předvolala rada školy nebo Draco.

Harry teď nemohl dělat nic jiného než čekat.

V hlavě se mu vynořovaly útržky konverzace. Draco vyděšený tak, až poslal Snape do prdele, 
Snape, který trval na Uklidňujícím lektvaru. Možná to tak bylo nejlepší. Draco, který řekl 
podívej, není žádná šance, že by mě očistili... 

Podívej... 

A tak se Harry náhle rozhodl, že to je přesně to, co udělá. Nebude tu jen tak stát a přemýšlet. 
Bude stát po Dracově boku, i když o tom Draco nebude vůbec vědět.

Harry se odlepil od dveří a zamířil do ložnice. Přímo k Dracovu očarovanému rámu.

Kapitola 77. ŠKOLNÍ RADA

„Ukaž mi Draca,” syčel Harry hadím jazykem, hůlku rozkazovačně napřaženou, celé jeho tělo se 
třáslo napětím. „Ukaž mi Draca, hned!” 

Cítil, jak jím prochází magie, cítil bzučení, jako by jeho pravou rukou procházel elektrický proud. 
Cítil, jak jím procházejí jeho temné síly a vycházejí ven.

Ale pokud mohl Harry říct, bylo to úplně k ničemu. Dracův kouzelný rám stále ukazoval jen vrbu 
mlátičku v slábnoucím světle zapadajícího slunce, stejně, jako když Harry přišel do pokoje.

Vypadalo to, že ho rám vůbec neslyší.

Harry se zamračil, udělal pár kroků dozadu a přemýšlel o tom, kolikrát už se mu podařilo rám 
donutit, aby vyhověl jeho požadavkům. Ukaž mi paní Parkinsonovou, fungovalo skvěle a 
předtím to bylo ukaž mi Draca, které způsobilo, že rám fungoval hned, jak mu došlo, že k tomu 
bude potřebovat hůlku. Takže proč to teď znovu nefunguje?

Co bylo tentokrát jinak?

Pozemky, došlo Harrymu náhle. Ten zatracený rám měl Dracovi ukazovat pozemky, aby se tady 
vevnitř necítil jak ve vězení. Pohřeb byl venku na louce. Draco byl proklet a pohozen také 
venku... 

A setkání rady školy, ať už bylo kdekoli, bylo určitě vevnitř!

Harry téměř zaúpěl a pak mu došel ještě celý zbytek. Copak Snape neříkal, že zdi hradu samy 
sebe chrání, proti takovýmhle věcem? Tohle místo bylo chráněno tak, že žádná vyzvědačská 
kouzla nemohla fungovat... Snape byl udiven přesností Pobertova plánku, protože Sirius, James 
a Remus, našli způsob, jak tahle mocná kouzla obejít... 

Dobře, pomyslel si Harry. Zjevně byl způsob, jak obejít bradavické ochrany a James... jeho 
otec... to dokázal. Škoda, že nemá tu mapu; možná, že by se mu podařilo přesvědčit rám, aby 
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se podíval dovnitř do hradu, místo ven. Ale Harry pochyboval, že by ji našel, i kdyby se vloupal 
do Snapeovy kanceláře. Předpokládal, že ji ještě pořád má ředitel, jako součást pokračujícího 
vyšetřování, kdo skutečně zabil Pansy Parkinsonovou.

Tak a bylo to.

I když vlastně ne, protože v dalším okamžiku Harryho napadlo, že má něco, co by mohl použít.

Zrcátko... to zrcátko, co mu dal Sírius. To, co mu k němu řekl, si pamatoval slovo od slova. Je to 
dvousměrné zrcátko. Já mám druhé. Když se mnou budeš potřebovat mluvit, prostě jen řekni 
mé jméno, ty se objevíš v mém zrcátku a já s tebou budu schopen mluvit. Používali jsme je s 
Jamesem, když jsme byli každý po škole na jiném místě.

A školní tresty, přece obvykle probíhaly v hradu, že ano. Ne, vždy, ale obvykle... což 
znamenalo, že zrcátko, stejně jako mapa, znalo způsob, jak obejít fakt, že bradavické zdi jsou 
zakouzleny tak, aby odháněly všetečnou magii.

Harry se třásl rozrušením, když zdvihal víko svého kufru. Ještě, že Snape trval na tom, aby si 
nechal nějaké věci tady. Harry mu za to byl vděčný teď víc, než kdy předtím. Pátral ve svých 
věcech, jeho ruka občas zabloudila v kouzelnickém prostoru. Kde je to zrcátko? Byl si jistý, že si 
ho nebral nahoru do věže.

Konečně spatřil nebelvírskou šálu, kterou tam zabalil, když se v neděli rozhodoval, co tu nechá. 
Skvěle, takže ještě pořád byla šance... 

Jeho nadšení odumřelo v momentě, kdy rozbalil malé čtvercové zrcátko a uviděl svůj odraz na 
střípkách, které teď naplňovaly rámeček. Siriusi, pomyslel si a ledová ruka silně stiskla jeho 
srdce. Můj Bože, Siriusi.

Po měsíce se vyhýbal pohledu do zrcátka, od toho dne, kdy mu došlo, že mu nepomůže setkat 
se s mužem za závěsem. Bolest ho zaplavovala tak, až nemohl dýchat. Najednou měl pro Draca 
daleko víc soucitu. Ne, že by ho předtím neměl. Ale teď, když byl jeho vlastní zármutek čerstvý 
tak, jako by Sirius zemřel teprve včera, lépe chápal, jak se Draco musí cítit kvůli Pansyině smrti. 
Stejně tak chápal že si vyčítá, že to co se jí stalo, je jen a jen jeho chyba.

Harry pevně zaťal zuby a odvrátil od zrcátka oči. Pálily ho, ale nabyla to taková bolest, jako o 
Samhainu. Tahle bolest byla o hodně horší. Vycházela až z hlubin jeho duše. Zhluboka se 
nadechl, až to vypadalo, že mu prasknou plíce. Otřel si oči a trochu ho překvapilo, že má brýle. 
Už si vážně odvykl mít je nasazené.

Stálo ho to spoustu sil, ale po chvíli dostal sám sebe pod kontrolu.

Pomohly mu v tom myšlenky na Draca a Siriuse. Ať už jsou jejich příbuzní jakýkoliv, oba mají 
dobré srdce. Harry si byl jistý, že kdyby Sirius žil, byl by na Draca hrdý.

Jenže kdyby Sirius žil, našeptával mu malý hlásek v jeho hlavě, nebyl by Severus tvůj otec a 
Draco by nebyl tvůj bratr. Po operaci by s tebou byl na Grimmauldově náměstí Sirius a Remus 
by možná nešel pro zmrzlinu. Pravděpodobně by tě neunesl Lucius Malfoy a Draco by 
pravděpodobně bez toho představení, kdy viděl svého otce plazit se jak červa, stále ještě byl 
na straně Voldemorta. Severus by nebyl ani jeho otec... 

Harrymu došlo, že takovéto myšlenky jsou mu na nic. Mohl to celé rozebírat od shora dolů a 
zase naopak a zlobit se na Siriuse, že navrhl, aby Pettigrew byl strážce tajemství, ale k čemu to 
bylo dobré?

Co bylo, bylo.

Sirius tu nebyl, aby byl na Draca hrdý, ale Harry tu byl a byl hrdý a pokud mu zrcátko mohlo 
pomoct vidět, jak se Draco drží během slyšení, potom nenechá svůj zármutek, aby mu v tom 
zabránil.

Samozřejmě, že neměl nejmenší tušení, jestli to bude fungovat, ale jediné co věděl bylo, že to 
musí zkusit.

Harry opatrně vytáhl rozbité zrcátko, držel ho tak, jakoby ho mohlo kousnout. Nechtěl ani 
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pomyslet na to, co by mohla kapka krve způsobit v téhle netestované magii s hůlkou, kterou 
právě teď hodlal provést. A také nechtěl myslet na to, co by mu řekl otec, kdyby ho při tomto 
kousku nachytal. Kombinace magických artefaktů je ošidná záležitost, a když k tomu ještě 
přidáte temné síly... otřásl se. Harry začal rozmýšlet o tom, co chce udělat. Opravdu to chce?

Ano, chce.

Hůlku ve stejném úhlu jako předtím, Harry přitiskl rozbité zrcátko na zeď, doprostřed rámu, 
hned vedle obrázku kmene vrby mlátičky. A pak to zkusil znova, zatím co se díval na prsten, 
tiše zašeptal svůj příkaz.

„Ukaž mi Draca.”

Zeď před ním se rozplynula, stejně jako předtím, ale tentokrát uviděl chodbu a v ní Draca a 
Snapea jak po ní jdou. Harry je ku podivu viděl zezadu. Scéna se pohybovala, to jak je 
následovala. Snapeův krok byl rázný, Dracův docela klidný. Pravděpodobně to byl účinek 
uklidňujícího lektvaru.

Došli ke dveřím a když se je Draco pokusil otevřít, Snape mu položil ruku na rameno. Z hluboké 
kapsy ve společenském hábitu vytáhl Mistr lektvarů hůlku a dal ji chlapci do ruky. Draco s 
porozuměním přikývl. Je nutné, aby s sebou měl svou starou hůlku, protože pokud Rada školy 
rozhodne proti němu, bude ji muset odevzdat.

Harryho při té představě bodlo u srdce.

„Pamatuj Draco, musíš vypadat sebevědomě, ale ne arogantně,” řekl Snape rezolutně, zatím co 
položil ruce na Dracova útlá ramena.

Harry zděšeně uskočil, jeho myšlenky začaly zmateně kroužit. Ten rám ti bude ukazovat jen 
obrazy... nikdy ti nedovolí slyšet... 

Ale zjevně mohl. Když byl magicky spojen se Siriusovým zrcátkem.

Harry měl pocit, že to tak trochu dává smysl. Přeci jen, byla to magie. Zrcátko, jak říkal Sirius, 
je schopné přenášet zvuk, takže okouzlený rám byl teď schopen toho samého. Harry spokojeně 
přikývl.

Pak ho ale zděsila další myšlenka.

Zrcátko je schopno přenášet zvuk oběma směry.

Jinak by přece spolu James a Sirius nemohli mluvit, když byli po škole každý na jiném místě. 
Takže bylo pravděpodobné, že pokud bude Harry dělat příliš mnoho hluku, Draco a ostatní ho 
uslyší.

Ježkovy zraky... A Snape by se dozvěděl, že Harry znovu použil hůlku na kouzelný rám.

Ale už to tak bylo, ať už dobře, nebo špatně a tak se Harry po špičkách odplížil k Dracově 
posteli, posadil se na ni a snažil s dýchat co nejtišeji, aby mohl slyšení pozorovat nerušeně.

Draco a Snape už byli v zasedací místnosti. Zmijozelský chlapec seděl na kulaté kamenné 
stoličce uprostřed místnosti, jak odsouzenec před soudem. Sice tu nebyly žádné hrozivé řetězy, 
nebo řemeny, které by vypadaly, jako že jimi bude spoután, ale ten obraz Harrymu stále 
připomínal jeho vlastní výslech před Starostolcem.

Harry se otřásl a prohlédl si zbytek obrazu. Chtěl vidět Radu školy, chtěl vidět muže a ženy, v 
jejichž rukách teď spočíval Dracův osud.

K jeho naprostému zděšení se obraz pootočil tak, aby ukázal Radu školy. Změnil se úhel 
pohledu, takže teď viděl místnost z boku. Viděl teď Draca i Radu školy, ale nechápal, proč tomu 
tak bylo, když chtěl vidět jenom Draca?

Ten rám je teď zakouzlený tak, že ukáže cokoli, co si budu přát, došlo Harrymu náhle. Všechno, 
co musím udělat, je dívat se na něj a myslet na to, co chci vidět. Když ho Harry použil předtím, 
chtěl vidět jen Draca. A potom pohřeb. Ale teď se jeho přání změnilo a rám, nebo tedy spíš zeď, 
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mu vyhověla.

Spokojený s tímto vysvětlením si Harry dobře prohlédl bradavickou radu školy, prohlížel si 
jednoho po druhém tak, jak seděli za dlouhým oválným stolem. Bylo jich možná padesát, 
čarodějky i kouzelníci, ačkoli Harry nevěděl, jestli všichni z nich jsou v Radě školy. Předpokládal, 
že někteří z nich jsou možná zaměstnanci ministerstva. A někteří z nich měli bleskobrk.

Lucius Malfoy seděl se svými kolegy přímo proti Dracovi. Harry si ho hned nevšiml, možná 
prostě jen nechtěl... z dobrého důvodu. V momentě, kdy Harryho oči spočinuly na pramenu 
těch světlých, téměř stříbrných vlasů, něco uvnitř něj vybuchlo. Naplnily ho plameny vzteku, 
začalo to hluboko, někde uvnitř jeho jádra, prošlo celým tělem, až do konečků prstů. Palčivá 
horkost se shromažďovala v jeho rukách. Ten samý žár, který cítil v Devonu, předtím, než spálil 
plášť a masku na popel, ten samý žár, který cítil na Grimmauldově náměstí, když Remus 
vystoupil z krbu a vypadal jako Lucius Malfoy.

Vztek, zuřivost... ale tentokrát vedle něj nebyl jeho otec, aby ho uklidnil.

Lucius Malfoy seděl, usmíval se a klábosil s hnědovlasou kouzelnicí, která kouřila dýmku. Tvářil 
se, jakoby mu všechno bylo jedno. Jakoby nebyl ten, kdo vypsal odměnu za smrt svého 
jediného syna a jako by nikdy, ani ve snu neseděl na hrudníku mladého muže, aby mu mohl 
probodnout oči, do ruda rozžhavenými jehlami.

Harry vstal, jakoby tažen dopředu neviditelnými provázky, ruce natažené před sebou, prsty 
roztažené. Stejně, jako v Devonu cítil, jak jím prochází oheň. Oheň, který může být uhašen 
jedinou věcí.

Smrtí Luciuse Malfoye.

Lucius. Malfoy. Smrt... 

Viděl kouř, který vystupoval z konečků jeho prstů, plamínky, které z nich vyskakovaly, jak z 
prskavky, ale chvíli předtím, než udeřil na roztřesený obraz nic netušícího smrtijeda, Harry něco 
uslyšel.

Nebyl to jeho otec, který ho poučoval o nebezpečí msty.

Uslyšel sám sebe, jak přísahá Dracovi, že právě tohle udělá. A teď to chtěl udělat. Přímo před 
Dracem. A Harry uviděl najednou sám sebe, jako někoho, kým nechce být. Jako vraha.

Samozřejmě že mu bylo osudem předurčeno jednoho dne se jím stát. Nebo se stát obětí 
vraždy, ale jeho otec má pravdu. Sebeobrana je něco úplně jiného, než stát se soudcem, 
porotou a katem v jednom.

Se zaklením Harry zdvihl ruce proti stropu tak, aby oheň mohl narazit do kamenů. Bradavice se 
otřásly v základech. Výbuch hněvu rozvlnil kamenné zdi, které tu stojí už po staletí.

„Co to bylo?” zaječel hlas ze zdi. Harry si pomyslel, že to byl Popletal, i když si nebyl jistý.

„Starobylá magie, nic víc,” řekl Brumbál klidným hlasem a rukou si uhladil vousy. 
„Předpokládám, že hrad si vzpomněl, jak se rada školy právě v této místnosti shodla na 
vyloučení Rubeuse Hagrida. To byl příšerný justiční omyl. Opravdu příšerný výsměch...” 

Harry nevěděl, proč ředitel nevzal ten otřes vážněji, ledaže by díky svým ohromným magickým 
schopnostem, poznal příčinu. Přesto jeho tón uklidnil i Harryho. Posadil se znovu na Dracovu 
postel a trochu s sebou trhl, když zaskřípala a pomyslel si, že to udělal Brumbál dobře, když se 
zmínil o Hagridovi. Všichni věděli, že byl vyloučen neprávem; stalo se to obecně známým na 
konci Harry druhého ročníku.

Brumbál mohl zrovna tak říci, zabývejte se touto věcí zodpovědně... 

Harrymu došlo, že zadržel dech, když se snažil do důsledku promyslet ředitelova slova. 
Brumbál nebyl jen moudrý. Byl mazaný. Věděl, že Draco je nevinný a věděl, že Draco může být 
pro Harryho i pro Řád velká pomoc. A věděl, že pokud bude muset Draco opustit Bradavice, 
rezignuje Snape na své místo.
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Albus Brumbál nenechá Draca vyloučit. Harry to věděl, prostě to věděl. Všechno bude v 
pořádku. Pro jednou budou Luciusovi Malfoyovi jeho vliv i peníze k ničemu. Tentokrát nebude po 
jeho. Tentokrát ne.

Harry se uklidnil a díval se na třipytící se zeď. Pohled na Luciuse Malfoye ho stále ještě dráždil, 
ale teď už dokázal svůj vztek ovládat. Věděl, že teď už znovu neztratí kontrolu nad svou divokou 
magií. Harry odvrátil pohled od Malfoye a začal si prohlížet další kouzelníky a čarodějky, 
usazené za dlouhým stolem. Nikoho z nich nepoznal, což nebylo příliš překvapující. Znovu 
přemýšlel, kolik z té padesátky je opravdu členů rady školy.

Byl tu i Popletal, stál za malým pódiem, které se nacházelo na vzdáleném konci klenutého 
stolu. Stále ještě vypadal trochu poplašený tím, jak se místnost otřásla Harryho divokou magií.

Harry si pomyslel, že je to dobře. Možná, když bude vyvedený z míry, nebude tak odporný, jako 
obvykle.

Brumbál a Snape seděli za stolem na stejné straně jako Draco, čelem k radě školy. Oba před 
sebou měli tlustý svazek pergamenů, stejně tak jako členové rady.

Naproti tomu, Draco neměl nic. Seděl pokojně, ruce složené v klíně, díval se stranou, tak, aby 
se vyhl Luciusově pohledu.

Lucius přátelsky rozmlouval s čarodějkami, které seděly kolem něj. Harry ho neslyšel; byl to jen 
jednolitý šum, ale viděl teď, po kom má Draco své perfektní chování. Nikdo by neuhodl, že se 
budova právě před chvílí otřásla až do základů.

Kladívko uhodilo do dřevěného podstavce, aby místnost ztichla.

„Uveďte do spisu, že toto přelíčení je zaznamenáváno kouzlem,” začal Popletal uvážlivě 
veledůležitým tónem. Harrymu připadalo, jakoby na svůj hlas zakouzlil trochu Sonoru. Snaží se 
vykompenzovat ten šok z toho, jak se otřásl dům, pomyslel si Harry. Hmm, možná že se z té 
knihy o traumatu přeci jen naučil něco užitečného.

„Je pátek, dvacátého prvního března 1997,” pokračoval Popletal formálně. „Bradavická školní 
rada se sešla v plném počtu, aby rozhodla, zda Draco Alan Gervais Luthien Malfoy, který je 
obviněný z vážných prohřešků, zaslouží vyloučení, nebo jestli mu bude dovoleno pokračovat ve 
vzdělávání. Uveďte do záznamů, že za minulý závažný přečin bylo výše uvedenému studentu 
pro bezpečí ostatních studentů, zakázáno se s nimi stýkat. Tento stav trvá až do dnešního 
dne...” 

„Ehm.” Odkašlal si Brumbál, zatím co probíral složku pergamenů, která před ním ležela. 
„Dovolím si vás opravit, pane ministře. Pan Malfoy se za plného vědomí ministerstva stýkal v 
posledních měsících s mnoha studenty. Zejména pak s Harry Potterem, se kterým až do 
minulého týdne bydlel v jednom pokoji a mohu prohlásit, že tomu nikdy neublížil...” 
Harry si vzpomněl na své modrofialové oko a byl ohromen, jak hladce ředitel lže.

Ale konec konců, věděl už dlouho, že Albus Brumbál si dokáže pravdu vždycky přizpůsobit.

„To já si dovolím opravit vás, pane řediteli,” přerušil ho Popletal úlisným tónem. „Pan Malfoy 
možná získal spolubydlícího, ale nebylo to ve spolupráci s ministerstvem, za to je v celém 
rozsahu zodpovědný Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin...” 

„Což je část ministerstva.”

„Dodatečně přičleněný úřad a proklatě všetečný!”

Brumbál pokrčil rameny, Harrymu se zdálo, že ředitelovy zachmuřené modré oči prozkoumaly 
každého z členů rady školy před tím, než znovu promluvil. „Předpokládám, že se mnou budete 
souhlasit, že charakter vztahu, mezi Úřadem a ministerstvem není dnes projednávaným 
tématem, pane ministře. Stačí říct, že ministerstvo si bylo naprosto vědomo toho, že pánové 
Malfoy a Potter spolu bydlí v uzavřeném prostoru. Ministerstvo nikdy nevzneslo žádné námitky, 
což pro mne znamená vyjádření svolení, když už ne spolupráci. A také bych rád poznamenal, že 
při mnohých příležitostech studenti navštěvovali pana Portera v jeho domově a tím měli 
kontakt i s panem Malfoye. A přesto tam nedošlo ani k jedinému kázeňskému přestupku, což 
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dokazuje, že pan Malfoy ve skutečnosti pro ostatní studenty není nebezpečný.”

Teda, skvělá obrana, pomyslel si Harry ještě ohromeněji.

„To, jak v loňském listopadu vyhrožoval slečně Parkinsonové, ho ukazuje jako extrémně 
nebezpečného,” odporoval nějaký starší člen rady, který se pak okamžitě podíval na Luciuse, 
jakoby čekal pochvalu.

Lucius, ale zůstal chladně rezervovaný. Nepodíval se ani na Draca, ani neopětoval pohled 
svému kolegovi.

„Rada školy již přijala opatření týkající se tohoto incidentu,” odpověděl Brumbál a znovu 
probíral spis. „Pokud se podíváte na stranu 278, školního řádu, paragraf C, druhý odstavec, 
přesvědčíte se, že školní rada se nemůže vracet k již posouzené věci.”

„Potom nás nechte soudit tuto věc,” řekl Popletal tvrdým tónem a díval se na Draca zle 
neupřímnýma očima.

„Dobře,” souhlasil Brumbál klidně. „Byl bych rád, kdyby mezi důkazy byla zařazena oficiální 
zpráva z Magického vyšetřovacího úřadu, což nepochybně je součást ministerstva. Je v ní 
uvedeno, že pan Malfoy byl očištěn ze všech obvinění v této záležitosti již před týdnem. Rád 
bych radu školy upozornil na svědectví pana Malfoye a pan Pottera a především na to, že bylo 
ověřeno Veritasérem.”

„Pan Malfoy je tu osobně,” řekla starší čarodějka, oblečená v hábitu se spoustou žlutých 
kanýrků. „Myslela jsem, že budeme moci slyšet všechny svědky osobně. Záznam svědectví je 
určitě dobrý, ale já bych ráda slyšel od Chlapce-který-přežil, osobně, že se zaručuje, za...” 
zakřenila se, „tohoto mladého muže.”

„Madam, pan Potter se necítil na to, zúčastnit se rozhovoru s radou školy osobně.”

Pana Pottera se nikdo ani nezeptal, pomyslel si Harry, ušklíbl se názoru, že je příliš slabý, aby 
se ovládl při setkání s Luciusem Malfoyem. Věděl, že je to plán, ale nelíbilo se mu to.

Stará čarodějka přikývla, šlehla pohledem po Luciusovi Malfoyovi. Harry nevěděl zda to 
znamená, že věděla, že se Lucius osobně zúčastnil událostí o Samhainu, nebo jen ví, že zde 
sehrála roli letitá nenávist.

„Profesor Snape k tomu řekne pár slov jako ředitel Zmijozelské koleje,” oznámil pak Brumbál.

Snape se postavil, teatrálně odstoupil od stolu, až mu hábit zavířil kolem nohou a obrátil se k 
Radě školy. „Pan Malfoy stěží může být hrozbou pro ostatní studenty, byl nápomocný při 
rekonvalescenci ze zranění, která pan Potter utrpěl před časem. Prokázal, že je platným členem 
zmijozelské koleje a pokusil se během tohoto roku přesvědčit své spolužáky, že podporovat v 
této válce ministerstvo, je v jejich nejvyšším zájmu. Mám důvod věřit, že několik studentů, 
jejichž rodiče jsou Smrtijedi, se možná, až přijde čas, vyhne té nejnešťastnější volbě a za to 
bude možné děkovat neúnavnému úsilí pana Malfoye.”

Snape se odmlčel, aby nechal to, co řekl vyznít, pak pokračoval. „Protože máme nevyvratitelné 
důkazy, že pan Malfoy ve skutečnosti v žádném případě nemohl být zodpovědný za tragickou 
smrt slečny Parkinsonové, není žádný důvod vyloučit ho. Moje mínění, jako ředitele jeho koleje 
je, že panu Malfoyovi by prospělo pokračování studia tady a podobně by to prospělo i ostatním 
studentům. A také ministerstvu, protože pan Malfoy je talentovaný kouzelník s velkým 
přirozeným porozuměním pro magii. Přeje si dokončit vzdělání v Bradavicích a po složení 
závěrečných zkoušek se stát bystrozorem. Jako jeden z těch, co v této válce stojí v první linii, 
mohu prohlásit, že nikdy nebylo více třeba trénovaných a zdatných bystrozorů.“ 

Kouzelník se špičatým kloboukem poklepával uzlovitými prsty na stůl a zíral na Popletala. 
„Ministerstvo obviňuje toho chlapce, ale nemá nic? Vypadá to tak. Připomíná mi to incident, 
který se tu stal před, ach, asi před padesáti lety.” 

Popletal vypadal zneklidněle, ale jen pokud se nepodíval na Luciuse Malfoye. „Prosím vás, 
abyste zatím nečinili žádné závěry. Tohle bylo jen úvod. Musíme ještě vyslechnout konkrétní 
svědectví.”
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„Takže existují svědci, pane ministře?“ Mírně se zeptal Brumbál. „Očití svědci smrti té mladé 
dámy, tak to myslíte? Toto tvrzení odporuje zprávě bystrozorů.”

„Ano, svědci,” řekl Popletal. Harry mohl slyšet, jak zatíná zuby, zatím co Lucius Malfoy seděl v 
perfektní póze, téměř jako by pózoval pro zhotovení portrétu. Zároveň tak seděl i Draco. Mohla 
by to být dvojčata, oddělená v čase... až na to, že Draco se povýšeně neusmíval. Lucius ano, i 
když jen nepatrně.

„Není to očité svědectví přímo vraždy,” pokračoval Popletal, „ale událostí těsně před ní. Není 
pravda, že Draco Malfoy byl izolován v pokojích profesora Snapea celý ten den. Byl venku a na 
místě. Měl jak motiv, tak příležitost tu mladou dámu zavraždit, jeho kolegyni prefektku, mohu 
dodat, ačkoliv samozřejmě jeho vlastní status prefekta byl dlouho před tím zrušen!”

„Věřím, že to svědectví uvedete,” vyzval ho kouzelník ve špičatém klobouku.

Po tom mírném napomenutí Popletal zrudnul. „Ministerstvo povolává Erika Vanvelzeera a 
Belladonu Uwannawichovou!”

Harry neznal ta jména, ale když se se zaskřípáním otevřely dveře a oni vstoupili, pomyslel si, že 
vypadají jako sedmáci. Belladona byla vysoká a hubená s dlouhými černými vlasy, připomínala 
Harrymu mudlovské modelky, které by se opravdu potřebovaly najíst. Erik byl malý a zavalitý, 
měl slídivé modré oči a tvářil se nevlídně.

Ti dva přišli a zastavili se na straně dlouhého oválného stolu. Belladonna Radě školy zdvořile 
přikývla na pozdrav a stála tam s rukama sepjatýma a hábitem zapnutým až ke krku. Erik se 
krčil.

„Prosím, řekněte radě školy to, co jste řekli bystrozorům,” pobídl je Popletal. „Té první dvojici 
bystrozorů, co se tu objevila. Ne těm, kteří potom vyšetřování dokončili.”

Belladonna se téměř uklonila, což Harrymu připadalo vážně divné, a když promluvila, byl to 
jemný, téměř něžný hlas. „Žádám pana ministra předem o prominutí,” začala a podívala se na 
něj, předtím, než se obrátila k radě školy. „Ale nejsem si jistá, jestli mám opravdu co sdělit. 
Musím říct, že nevím, jestli Draco vystrčil Pansy ze Sovince. Nemohu nic takového dosvědčit, 
prostě proto, že jsem tam nebyla, abych to viděla.”

„Ano, ano, ale něco jste viděla. A tak to prostě řekněte radě školy, slečno Uwannawichová. A 
žádný strach. Vy tu nejste před soudem.”

„Ehm!” vmísil se Brumbál s plamenným pohledem.

„Dobře, vy nejste ten, s kým je tu vedeno disciplinární řízení,” řekl Popletal a opravil tak svá 
dřívější slova... i když u toho opovržlivě ohrnul ret nad ředitelovým lpěním na protokolu.

„Šla jsem po schodech do Sovince, abych poslala dopis,” začala Belladonna a její rysy se 
napjaly, když ukázala na chlapce stojícího vedle ní. „Erik šel se mnou a mluvili jsem o 
proběhlém vyučování. Bylo to před týdnem, pozdě odpoledne. V den... vraždy. A potkala jsem 
Draca, jak vychází ze Sovince, vypadalo to, že velmi spěchá. Po schodech dolů se doopravdy 
hnal...” 

Byl v bezvědomí a pod neviditelným pláštěm, pomyslel si Harry. Nemohla jsi ho vidět. Lžeš... 

„A tvářil se provinile!” dodal Erik se zlomyslným zábleskem v očích. „A blábolil nějaké 
nesmysly. Tehdy jsem nad tím příliš nepřemýšlel, ale když se nad tím zpětně zamyslím, 
vypadalo to jako panika, čistá a neředěná.”

A ty teď taky pěkně panikaříš, že jo... 

„Já... nemohu říct, že bych s tím souhlasila,” opravila ho Belladonna a nejprve prsty spojila a 
pak je zase rozpojila. „Pravda je, že Draco vypadal ve velkém spěchu. Nemohu říci, jestli to byl 
počátek paniky, ale když nás míjel, téměř běžel. Pamatuji se, že jsem se trochu bála, že by 
mohl upadnout a ošklivě se poranit... a pak, předtím, než jsme s Erikem mohli vystoupat do 
Sovince, jsme slyšela ze zdola příšerný výkřik. Tělo bylo nalezeno. A to je všechno, co vím.”

„Chtěl byste k tomu něco dodat, pane Vanvelzeere?”
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„Jen, že Malfoy se tvářil hrozně provinile,” zavrčel sedmák.

„Jak to, že tato informace není zanesena ve zprávě bystrozorů?” zeptala se zrzavá čarodějka a 
ta otázka byla jasně směřována k ministrovi a ne ke svědkům.

„Možná proto, že jeden z bystrozorů, kteří byli pověření tímto vyšetřováním, byla vlastní 
sestřenice Draca Malfoye.”

Řekl to s náznakem triumfu a pohledem zpražil Brumbála, který se na něj díval netečně.

Do hajzlu, pomyslel si Harry. Tak na to přišli... Brumbál tahal za všechny provázky, aby získal na 
svou stranu bystrozory z Řádu, ale Popletalovi to mohlo připadat, jako že chtěl speciálně 
Tonksovou... 

Harrymu připadalo, že Popletal doopravdy věří v Dracovu vinu. Tohle slyšení možná nebylo jen 
o podlézání Malfoyovým milionům. Ne, že by kvůli té myšlence začal mít Popletala radši, ale 
dělal si kvůli tomu větší starosti o Draca.

„Vlastní sestřenice! Jak mohlo ministerstvo nechat dojít k takovému střetu zájmu?” ptal se 
kouzelník ve špičatém klobouku a jeho oči probodávaly ministra, když se na něj tázavě podíval. 
„Co pak nemá Úřad pro prosazování magického práva pravidla, aby k takovým věcem nemohlo 
dojít? Odpovězte mi!”

„Zabývali jsme se znamením zla nad Parlamentním náměstím,” řekl Popletal a po čele mu začal 
stékat pramínek potu. Vypadal, že mu došlo, že by mohl být popotahován za prohřešky ÚPMP. 
„Možná nám pár detailů uniklo...” 

„Hmm,” řekl kouzelník.

„Ale pokud tomu tak bylo...” Popletal si osušil čelo a pokračoval. „Ale pokud to tak bylo, pokusí 
se teď ministerstvo odstranit všechny chyby, ke kterým mohlo dojít tím, že bude plnou 
pozornost věnovat této záležitosti s vyloučením.”

Několik kouzelníků a čarodějek nad tím pokývalo hlavou a ozval se sbor souhlasných hlasů. 
Harry slyšel šepot. „Jeho sestřenice... bystrozorové by se měli stydět... Veritasérum není 
neoklamatelné...” a pak větu, která byla pro Harryho poslední rána. „Potter se musel zbláznit, 
když zajistil alibi studentovi, který zabil jiného studenta. Ale vždyť to víte, on bláznil už před 
tím...” 

A Lucius Malfoy vypadal jako kocour, co se dostal na smetanu, úlisný, jak jen mohl být a s 
prohnaným úsměvem na rtech.

„Chtějí se radní na něco těchto studentů zeptat?” Když na to nikdo neodpověděl, Popletal těm 
dvěma přikývl. „Děkuji vám za váš čas a trpělivost. Tímto jste propuštěni.”

Harry dostal nápad. Možná špatný nápad. Ale připadalo mu, že Draco bude vyhozen z Bradavic 
a nikdo proti tomu nic neudělá. Snape sice bude zuřit a Harry musel připustit, že tentokrát k 
tomu jeho otec bude mít plné právo, ale na tom teď nezáleželo. Ne teď, když mu došlo, že tu 
nemůže jen tak sedět a dívat se.

Harry vyskočil, udělal tři dlouhé kroky přes místnost, dokud se nedotkl kouzelnického prostoru, 
nebo co to vlastně bylo to, z čeho byl ten obraz stvořen. V tu chvíli mluvilo několik radních 
najednou a Popletal bouchal svým kladívkem, takže tam snad bylo dost hluku na to, aby 
zamaskoval Harryho slova.

Nebo v to alespoň doufal.

Už takhle bude Snape zuřit.

Když byly jeho myšlenky tak naplno zaměstnány Snapem, změnil se tím obraz na zdi.

Hlava a záda Mistra lektvarů teď zabíraly skoro celou plochu. Zvláštní ale bylo, že obraz 
neukazoval mužův obličej. Pak to ale Harrymu došlo. On přeci nechtěl ve skutečnosti vidět 
Snapeův výraz, že ne? A očarovaná zeď to cítila.
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Přistoupil ještě blíž, až viděl roztřesený obraz laboratoře za zdí a zašeptal do otcova ucha. 
„Zavolej Rona a Hermionu, aby svědčili.”

Snape s sebou trhl a rozlil inkoust po celém stole. Pak celý ztuhl. Harrymu se zdálo, že se opřel 
celý dozadu a naklonil hlavu ve zvláštním úhlu, jakoby chtěl zaslechnout ještě něco dalšího, ale 
v tu chvíli místnost začala utichat.

„Zavolej je, ať vyvrátí svědectví těch dvou prolhaných Zmijozelů,” bylo všechno, co Harry stačil 
dodat. V momentě, kdy to vyslovil, si přál, aby to býval řekl jinak, ale neměl už příležitost to 
opravit.

„Teď uslyšíme matku oběti,” oznámil Popletal, „která si přála promluvit.”

Snapeova záda se zmenšila, tak, jak se pohled vrátil k normálu, aby Harry mohl vidět celou 
místnost.

„Moment, pane ministře,” vmísil se Snape, zastavil svým hlubokým hlasem jednání a vstal. Na 
jeho stole už nebyl žádný inkoust. Harry předpokládal, že všechen ten nepořádek nechal zmizet 
Evanescem. „Prosím, zdržte pana Vanvelzeera a slečnu Uwannawichovou. Chci předvolat 
svědky, kteří by mohli vnést do jejich svědectví trochu světla.”

Erik Vanvelzeer se po těch slovech podíval na Snapea téměř nenávistně. Belladonna na jeho 
slova příliš nereagovala, ačkoli se zastavila a začala si mnout ruce, jakoby se je pokoušela 
sepnout a nedařilo se jí to.

„Předvolávám pana Ronalda Weasleyho a slečnu Hermionu Grangerovou,” oznámil Snape.

Belladonnou to trhlo a v panice se rychle podívala na Luciuse Malfoye.

Brumbál zdvihl obočí, pak ale něco napsal na útržek pergamenu. Poklepal na něj hůlkou a 
nechal ho vznést se přes místnost k ministrovi.

Popletal zíral na pergamen zjevně rozlazený, pak ale zamumlala něco, o čem si Harry myslel, že 
to muselo být kouzlo, aby jmenovaní studenti mohli být předvoláni.

Draco se celou dobu dokázal ovládat, ale uklidňující lektvar, nebo ne, Snapeovo přání povolat 
nebelvírské za svědky ho rozhodilo. Otočil se ke Snapeovi a bez hlesu něco vyslovil. Harry mu 
nerozuměl.

Popletal evidentně ano.

„Máte něco proti těmto svědkům, pane Malfoy?” zeptal se s kladívkem ve vzduchu.

Draco ne, pomyslel si Harry, ale místnost byla tichá, protože všichni čekali jeho odpověď a tak 
se neodvážil přesvědčovat svého bratra, aby nechal Hermionu a Rona svědčit.

„Samozřejmě že mám na ně námitky,” řekl Draco a zdvihl bradu. „Jsou naprosto nesnesitelní.”

„Máte námitky proti jejich svědectví?”

Draco nad tím chvíli přemýšlel, jeho šedé oči si pátravě prohlížely Snapeův výraz a zjevně si 
nebyl jistý, jak mu rozumět. Buď to, a nebo nechtěl udělat to, co mu Snape jasně nařídil, takže 
požádal: „Mohu se poradit s ředitelem své koleje?”

„Máte na to minutu.”

Draco vstal ze židle, přešel místnost ke Snapeovi a začal s ním potichu mluvit. Přestože Harry 
přišel co nejblíže a přestože napínal uši a dokonce přestože jeho rodina zabírala teď celou zeď, 
Harry jejich slova téměř neslyšel.

„... Harryho oko, pro Merlina,” šeptal Draco. „A ti dva to vědí a nemají mě rádi.”

Neslyšel, co na to řekl Snape.

„... nesvěřím svůj život páru zatracených Nebelvírů...” 
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Harry se naklonil ještě blíž, ale jediné, co slyšel, bylo: „... tvůj bratr je zatracený Nebelvír,  
Draco.”

Hmm. Možná, že si to na oplátku za ty prolhané Zmijozely zasloužil.

„Pane Malfoy?” Přerušil Popletal tu šeptanou debatu. „Očekávám odpověď.”

Draco vzdychl, šel zpátky ke své kamenné židli, posadil se na ni rovný jako svíce, jeho hábit 
padal k zemi v perfektních záhybech. Ale jeho ruce schované nyní hluboko v kapsách, byly 
zaťaté v pěst. Harry to neviděl, ale věděl to. „Nemám proti tomuto svědectví žádných 
námitek.”

„Dobře tedy. Zmijozelská kolej povolává slečnu Hermionu Grangerovou a pana Ronalda 
Weasleyho.”

Harry netušil, jak se sem mohli jeho přátelé dostat tak rychle, ale když se dveře otevřely, oba 
už tam stáli. Vypadali trochu zděšeně, ale to Harrymu dávalo smysl. Na rozdíl od ostatních 
studentů, kteří měli svědčit, oni netušili, že budou předvolání.

„Pojďte dál, pojďte dál,” řekl Popletal a netrpělivě jim pokynul. „Jste tu kvůli svědectví. Profesor 
Snape má pro vás pár otázek.”

Snape mírně zavrtěl hlavou. „Přál bych si, aby slečna Uwannawichová zopakovala to, jak si 
události minulého pátku pamatuje ona. Pan Weasley a slečna Grangerová by potom mohli říci 
radě, co si o tom svědectví myslí.”

Hermiona byla první, kdo na Belladonnino vyprávění zareagoval. „To je naprostá lež,” vykřikla a 
dupla. „My jsme také šli ten den do Sovince a vás oba jsme potkali. Ale po Dracu Malfoyovi tam 
nebyla ani památka!”

„A není to tak, že jsme ho mohli minout, jak vy říkáte,” dodal Ron. „Že se kolem nás prohnal? To 
je ale b...” pak se omluvně podíval směrem k radě. „Chci říct, že Malfoy tam nebyl.”

„Ale byl,” Erik Vanvelzeer se zavrčením v hlase. „A ty říkáš něco jiného jen proto, abys mu 
pomohl.”

„No jasně,” zavrčel Ron, zaťal ruce v pěst a otočil se obličejem k radě školy. „Když už bych sem 
chtěl přijít a všem vám lhát, pak si můžete být jistí, že proto, aby Draco Malfoy byl ze školy 
vyhozen a ne proto, aby tady mohl zůstat. Strávil šest let tím, že nad námi ohrnoval nos, 
protože někteří z nás se netopí v penězích a to nemluvím o tom, že neustále nazýval mou 
nejlepší kamarádku mudlovskou šmejdkou! Ale svědectví tady těch dvou,” Ron mávl opovržlivě 
směrem k nim. „Je jen případ toho, jak se Zmijozelové dokážou obrátit proti členu vlastní 
koleje... pane předsedo... teda... ctihodnosti... teda...” 

„Jsem naprosto ochotna vzít si Veritasérum,” pravila Hermiona a podívala se radním do očí. 
Jednomu po druhém. Dokonce i Luciusovi Mafloyovi. Harry musel uznat, že byla v tu chvíli 
vážně ohromná. „Mým rodičům se to nebude líbit,” pokračovala. „Jsou to mudlové. A ano, 
Malfoy se mi kvůli tomu celá léta posmíval. Ale to je teď vedlejší. On minulý pátek na schodišti 
k Sovinci nebyl. Vím to, protože já jsem tam byla těsně předtím, než se ozval ten výkřik. Není 
správné, vyhazovat lidi ze školy za věci, které neudělali, dokonce ani tak nepříjemné lidi, jako je 
Malfoy.” Obrátila se k Brumbálovi. „Mám poslat mým rodičům sovu s žádostí, abych si směla 
vzít Lektvar pravdy?”

„A vy, slečno Uwannawichová,” zeptal se Brumbál. „Budete potřebovat také sovu? Vzhledem k 
tomu, že je tu jistý spor o tom, kdo byl na schodech do Sovince, myslím si, že by všichni 
zúčastnění měli svědčit za stejných podmínek.”

„Mnoo...” Belladonnina tvář byla bílá jak tvář ducha. Zapotácela se. „Myslím, že jsem trochu 
alergická, pane.”

„Vám už někdy předtím bylo podáno Sérum pravdy, mladá dámo?”

Belladonna šlehla pohledem na čarodějku, která se jí zeptala. „No... ne,” a trochu ustoupila. 
„Probírali jsme jeho složení v hodině Lektvarů a myslím si, že bych mohla být alergická. Tak 
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jsem to chtěla říct.”

„Myslím, že jsme od těchto svědků slyšeli dost,” zavrčel kouzelník ze vzdáleného konce stolu. 
Sice neřekl o kom mluví, ale Harrymu bylo docela jasné, že neměl na mysli Rona a Hermionu.

„Nějaké další otázky?” zeptal se Popletal a znělo to trochu jako... Harry si nebyl jistý. Jako kdyby 
ten chlap měl něco v záloze. Něco zdrcujícího... 

„Já mám,” řekla čarodějka, která doposud nepromluvila. Pokud Harry mohl říct. „Vidím, že máte 
nebelvírské odznaky. Znáte se s Harrymu Potterem?”

Ron se usmál, poprvé od okamžiku, kdy vstoupil do této místnosti. „Ano, dalo by se to tak říct.”

„Jsme jeho nejlepší přátelé,” odpověděla s přikývnutím Hermiona.

„Takže mohu předpokládat, že jste ho párkrát navštívili v bytě jako adoptivního otce?”

„Mnohokrát, madam...” 

„Když jste tam byli na návštěvě, cítili jste se někdy ohroženi panem Malfoyem?”

Hermiona překřížila ruce na hrudníku. „Madam, skutečně ne.” Úkosem se podívala na Draca, 
který se raději díval stranou a byl celý strnulý. „To neznamená, že ho mám ráda. Je přesvědčený 
o nadřazenosti čistokrevných a to pro lidi, jako jsem já, je nebezpečné samo o sobě.”

„Domníváte se, že jeho přítomnost znamená pro ostatní studenty nebezpečí?”

Harry zadržel dech a přemýšlel, jestli se Hermiona rozhodne promluvit o jeho oku. Ale oba, Ron 
i Hermiona mu přece slíbili, že o tom nebudou mluvit, souhlasili, i když to chvíli trvalo, že pokud 
má být Draco vyhozen, má to být proto, že někoho zabil, a ne proto, že mu povolily nervy a 
někoho praštil.

„Ne madam a strávila jsem s ním v poslední době dost času,” oznámila Hermiona.

„A vy, pan Weasley, souhlasíte?”

Ron se zaškaredil. „Ani nevíte, jak rád bych řekl, že ne,” řekl a zněl absolutně znechuceně, když 
pokračoval. „Ale ano, souhlasím.”

„Rád bych poukázal na to, že tito studenti jsou prefekti šestého ročníku,” poznamenal Brumbál. 
„Což znamená, že si velmi cením jejich názoru na jejich vrstevníky.”

Harry viděl, jak Lucius zlehka kývl směrem k ministrovi.

Kruciš... 

„Skutečně?” zeptal se Popletal Brumbála. „Možná bychom tedy mohli dát Radě úplnější obraz 
názoru slečny Grangerové, na její vrstevníky. Mám s sebou dopis, který nedávno zaslala slečna 
Grangerová Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin, ve kterém se výslovně vyjádřila, že 
Harrymu Potterovi, ... jak jen to přesně znělo...” Popletal se chvíli přehraboval ve svých 
papírech a potom jeden vytáhl. „Hrozí akutní a neodvratitelné nebezpečí, což zakládá na svém 
přesvědčení, že Draco Malfoy využívá své převahy a nedostatek Harryho magie a denně ho 
bije!”

Popletal se obrátil k Hermioně. „Psala jste ten dopis?”

Hermioniny pohled byl téměř zuřivý, když odpověděla. „Ano, ale...” 

„Takže jste lhala v dopise pro úřad, nebo lžete teď tady Radě školy?”

„Ani jedno! Změnila jsem názor...” 

Popletal řekl posměšně. „Tak to sami vidíte.”

Hermiona si dala ruce v bok. „Měla jsem obavy, že Malfoy zranil Harryho. Ale úřad to vyšetřoval 
a dozvěděla jsem se, že jsem se absolutně mýlila...” 
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„Takže připouštíte, že váš úsudek na vaše vrstevníky, byl v minulosti mylný?” pronesl Popletal 
triumfálně. „Takže proč bychom měli věřit vašemu úsudku dnes?”

„To není úsudek, jestli Malfoy na těch schodech byl, nebo ne,” opáčila mu Hermiona. „To je 
prostě fakt.”

„Fakt je, že Úřad pro záležitost kouzelnických rodin od vás obdržel dopis, ve kterém detailně 
vypočítáváte množství modřin a zranění, která Harry Potter utržil zatím co žil s panem 
Malfoyem a profesorem Snapem! Vzhledem k tomu, že pan profesor je samozřejmě mimo 
jakékoli podezření, co si mám myslet, když ne to, že je za ta zranění zodpovědný pan Malfoy!”

„Pane ministře,” vložil se Brumbál vážně do hovoru. „Domnívám se, že v záznamech je 
uvedeno, že pan Malfoy byl v tomto případě očištěn.”

„Ano, v tom on je opravdu dobrý, že?” ušklíbl se Popletal. „Vypadá to, že Úřad uvěřil tomu, že 
pan Potter byl zraněn, když s panem Malfoyem hráli rugby. Mudlovský sport. Ta historka je tak 
zjevně vymyšlená, že bych byl překvapen, kdyby jí věřil byť i jen jeden z radních.”

Ta slova měla očekávaný účinek. Harry viděl, jak kouzelníci a kouzelnice, posazeni za stolem 
kroutí hlavou nad představou čistokrevného Malfoye, který by byl ochoten provádět mudlovský 
rituál, jak řekl šeptem jeden z kouzelníků skeptickým tónem. Lucius sám se odmítavě pousmál, 
jako by i ta poznámka byla absurdní a jako by se upřímně styděl, že tomu někdo mohl, byť i jen 
trochu důvěřovat.

Harryho rozbolela hlava. Byl si tak jistý, že Ron a Hermiona budou schopni vyvrátit to, že Draca 
někdo viděl na schodech do Sovince. Nenapadlo ho, že by ta Hermionina dřívější stížnost mohla 
přijít na přetřes. Ale jak mohl Lucius vůbec vědět, že úřad něco vyšetřoval? Kde mohl ten 
zatracený dopis vzít? Neměly by takovéhle věci zůstat důvěrné?

Steyne! Pomyslel si Harry zdrceně, když mu došla odpověď. Zmijozelský sociální pracovník, 
který nezapomněl, odkud vyšel. Lucius Malfoy by nepochybně draze zaplatil za každou 
informaci, která by se týkala mě, nebo Draca a Steyne byl pravděpodobně na Luciusově 
výplatní pásce!

„Další otázky ke svědkům?” zeptal se Popletal. Když žádná další nepřišla, otočil se na všechny 
čtyři studenty. Harry si všiml, že Ronovi a Hermioně nepoděkoval. „Můžete tedy jít. A pokud 
ředitel zmijozelské koleje, nemá žádné další neočekávané svědky, předvolal bych rád matku 
oběti.”

„Mám procedurální poznámku,” pronesl Snape naprosto zdvořilým hlasem. „Domnívám se, že 
mluvím za všechny, když řeknu, že všichni soucítíme se ztrátou paní Parkinsonové, ale přesto si 
nejsem jistý, zda je její výpověď v tomto přelíčení relevantní. V ten den, kdy se to stalo, nebyla 
v Bradavicích ani přítomna.”

„Ale my po ní nechceme, aby svědčila, kde byla,” řekl Popletal a zle se díval na Hermionina 
vzdalující se záda. „Některé čarodějky příliš čestné na to, aby křivě přísahaly!”

„Pane Ministře!” napomenul ho Brumbál a zavrtěl hlavou.

Popletal to pokárání ignoroval, jak jen mohl. Členové rady mu souhlasně přikyvovali. „Paní 
Parkinsonová mě požádala, aby směla promluvit před Radou, a já nemám žádný důvod truchlící 
matce takovou žádost odmítnout.”

Trvalo chvíli, než se Pansyina matka objevila. Pak vešla, oblečena do černého smutečního 
hábitu a s kouřově šedým závojem přes obličej. Šla dopředu pomalu, jako by jí každý krok bolel 
a zastavila se jen kousek od Draca, který se vyhnul tomu, aby se podíval jejím směrem.

Roztřesenýma rukama si odhrnula závoj z obličeje.

Tentokrát neplakala. Chladné oči paní Parkinosnové si prohlédly místnost, zastavily se chvíli na 
Dracovi, pak obrátila svou pozornost k Radě.

„Madam,” řekl Lucius Malfoy jemným tónem, bez jediného náznaku sarkasmu. Popravdě ho 
Harry nikdy předtím neslyšel znít tak opravdově. Nemohl si pomoci, ale připadalo mu to divné. 
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„Přijměte mou upřímnou soustrast. Žádný rodič by neměl prožít takovou ztrátou, jakou jste 
utrpěla vy.”

Přikývla na Znamení díků a pak ještě všem členům rady, kteří následujíc Malfoyova příkladu 
krátce promluvili o její ztrátě.

„Pochopil jsem to dobře, že chcete promluvit k radním?”

„Ano, pane ministře,” žena vytáhla z kapsy svého smutečního hábitu kapesník a zlehka si jím 
otřela oči, přesto, že neplakala. „Přišla jsem sem dnes, abych promluvila za svou dceru, která tu 
nemůže mluvit sama za sebe. Tenhle kluk, tenhle příšerný zlý kluk, který jedl u mého stolu a 
spal v mém domě... podívejte se na něj, jak tu před vámi sedí bez náznaku lítosti a beze stopy 
studu nad tou otřesnou věcí, kterou udělal...” 

Snape náhle vstal a zaskřípění jeho křesla zastavilo paní Parkinsonovou uprostřed slova. Harry 
pochyboval, že to byla náhoda. „Mohlo by ministerstvo laskavě připomenout svědkyni, že vina 
pana Malfoye nebyla prokázána?”

Předtím, než Popletal mohl říct slovo, otočila se paní Parkinsonová na Snapea, zuby zaťaté 
vztekem. Tedy dokud nezačala ječet. „A ty by ses měl Severusi stydět také, když bráníš tuhle 
parodii na zmijozelského studenta! Ale my už teď víme, kde je tvá loajalita, že? Byl jsi ředitel 
její koleje! Ona byl tvá prefekta! A ty jsi se ani neobtěžoval objevit se na jejím pohřbu. Ale proč 
by nás to mělo překvapovat? Kdybys byl opravdu věrný Zmijozelu, nikdy bys nepřijal Draca 
Malfoye! Proklel mou dceru tak, až skončila u sv. Munga na jednotce intenzivní péče. A co s tím 
udělal ředitel Zmijozelu? Dal mu příležitost, jak zůstat v Bradavicích! A podívejte se na výsledek 
tohoto nepromyšleného rozhodnutí! Jen se pane ministře, podívejte! A neříkejte mi, že nemám 
mluvit o jeho vinně!!

„Rád bych radu upozornil na to, že profesor Snape nebyl na pohřbu slečny Parkinsonovi, 
protože ho bylo potřeba ve zmijozelské koleji,” řekl Brumbál klidným hlasem a díval se přes své 
půlměsíčkové brýle.

„Ano, všichni onemocněli. Je to ve zprávě,” řekla čarodějka kouřící dýmku.

„Onemocněli v příhodný čas,” řekla paní Parkinsonová. „Stejně tak jako původní bystrozorové, 
kteří sem byli posláni vyšetřovat a poté, co onemocněli, byli nahrazeni příbuznou Draca 
Malfoye a vy očekáváte, že jejich závěry budu brát vážně!”

Stará čarodějka s žlutými kanýry se natáhla dopředu. „Madam, je mi velmi líto vaší ztráty, jak 
už jsem řekla. Ale záměrem toho slyšení není pomlouvat Úřad pro prosazování magického 
práva, nebo hanobit profesora Snapea.”

„To je pravda, to je pravda,” souhlasil s ní malý kouzelník sedící vedle Popletala.

Když Harry viděl, že i někteří další kouzelníci přikyvují, začal se cítit o něco lépe. Bude to v 
pořádku. Školní rada nebyla tak pitomá, aby vyhodila Draca, když ho ministerstvo samo 
zprostilo všech obvinění.

„Ještě jsem nedomluvila,” přerušila ho paní Parkinsonová ledovým tónem.

Popletal postřehl náladu panující v Radě. Odkašlal si. „Dokončete to, madam. Ale doporučuji 
vám, abyste mluvila jen o tom, co osobně víte.”

Harry očekával, že ho Lucius Malfoy při nejlepší zpraží pohledem, nebo že alespoň ztuhne. Ale 
ten světlovlasý muž se jen klidně opíral do svého křesla. Téměř jakoby věděl, co přijde, jako by 
neměl žádný důvod dělat si starosti... 

„Tady je to, co vím,” řekla paní Parkinsonová a znovu si otřela oči. „Někdo tady ve škole zabil 
mou dceru. Já osobně věřím, že to byl Draco Malfoy, ačkoli to nemohu dokázat. Ale co vím je, 
že to byl on, kdo nemilosrdně zaútočil na mou dceru na počátku toho školního roku a tehdy 
přísahal, že jí zabije a nikdo s tím nic neudělal. Nic podstatného. Už tehdy měl být vyloučen. 
Místo toho mu bylo povoleno zůstat a pokračovat ve vzdělávání.” Udělala pár kroků dopředu a 
očima přelétla přes celou Radu. „Toho dne dala rada Bradavické školy studentům jasný signál. 
Násilí je tolerovatelné, za hrubé chování nenásleduje žádný trest, Rada je slabá a nevýkonná. A 
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tady vidíme výsledek. Někdo, možná Draco Malfoy, možná někdo jiný to cítil jako výzvu k tomu, 
aby spáchal vraždu. A proč, ptám se? Protože tahle Rada je bezzubá! Pamatujte si všichni a 
každý z vás má slova! Pokud nepřijmete nějaká opatření po této vraždě, pak bezpochyby 
budete brzy svědky další!”

Místnost se naplnila šumem, to, jak mezi sebou začali členové rady šeptat. Má pravdu... byly 
doby, kdy Bradavice byly bezpečné... Malfoyovy záznamy ukazují, že je potížista, tak co, o 
jednoho potížistu méně... stejně to asi udělal, však víte... ta zpráva bystrozorů vypadá trochu 
předpojatě... budeme riskovat, že ho tu necháme, i když to možná byl on?

„Není žádný dobrý důvod domnívat se, že Draco Malfoy tu vraždu spáchal,” řekl Snape, který 
doposud byl zticha. „Rada školy nemůže...” 

„Pane profesore,” přerušil ho kouzelník ve špičatém klobouku. „Rada školy by byla velice ráda, 
kdybyste jí nediktoval, co může a co ne. K tomu vás neopravňuje ani vaše statečnost a 
nepopiratelné služby ministerstvu.”

Snape přikývl, jeho dlouhé vlasy mu sklouzly do očí a tak je odsunul na stranu.

„Paní Parkinsonová, už jste dokončila svůj proslov?”

„Ano, pane ministře,” podívala se na Radu školy s jasnou výzvou a potom ustoupila.

„Dobře, v tom případě všichni opustí místnost, tak, aby se Rada mohla rozmyslet...“

„Ehm. Domnívám se, že pan Malfoy má také právo promluvit, pane ministře.”

Popletal vzdychl, jako by to byla neslýchaná žádost. „No dobře, dobře. Vstaňte, pane Malfoyi. 
Existuje něco takového, jako obvyklá zdvořilost...” 

Draco už téměř stál, takže Harrymu připadalo, že jediný nezdvořák je tu Popletal. „Vážení 
členové,” začal Draco a zdvořile se každému uklonil... 

V Harryho hlavě se rozezněl magický dveřní zvonek.

Harry se tak lekl, že téměř zařval. Pokoušel se ten rámus ve vlastní hlavě ignorovat, ale byl čím 
dál tím hlasitější. Harry téměř neslyšel Draca.

„... je pravda, že Nymphadora Tonková je má sestřenice...” 

Harry téměř zavrčel, vyběhl z ložnice a prohlédl si pergamen. Hermiona Grangerová a Ronald 
Weasley.

Skvěle, to bylo přesně to, co potřeboval. A ignorovat je také nemohl. Nechtěl si ani představit 
tu scénu, která by následovala, kdyby jeho přátelé vtrhli na to slyšení a rozhlašovali, že Harry 
Potter se ztratil.

Harry vytáhl svou hůlku a kouzlem otevřel dveře.

Hermiona byla první, kdo přeběhl práh. „Harry, je mi to tak líto,” hlasitě oddechovala. Oba 
vypadali, jako že celou cestu sem běželi. „Musela jsem ti to říct před tím, než ti to řekne tvůj 
otec. Je to hrozné, absolutně hrozné a všechno je to moje vina...” 

„Ticho,” přikázal Harry, popadl jí za zápěstí a očima varoval Rona. „Nemusíte mi nic 
vysvětlovat. Vím, že se mluvilo o tom dopise a že věci nevypadají dobře. Jen mi slibte, že 
budete oba mlčet. Že budete ticho. Přísahejte.”

„Jak víš to...“

„Řekl jsem ti, abys byla zticha,” řekl Harry a mírně jí zatřásl rukou.

„Dobře, budu tiše, ale co...” 

„Já taky kámo,” přidal se Ron.

„Dobře, nemluvte,” přikázal jim Harry tichým hlasem. „a žádný hluk.”
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Pustil její ruku a vydal se zpátky do ložnice.

Přes všechna varování Hermiona zalapala po dechu, když těsně za ním došla do ložnice a 
uviděla zeď. Harry se na ni podíval pohledem, který by zmrazil peklo, a ona utichla s jednou 
rukou přitisklou na ústech.

Ron si vedl lépe, ačkoli Harry viděl, že bez jediného zvuku vyslovil do háje a oči měl šokem 
vytřeštěné dokořán, když za nimi došel do pokoje a uviděl zeď.

„Děkuji vám, pane Malfoy,” řekl Popletal a jeho hlas zněl trochu posměšně. „Nyní se rada 
rozhodne.”

Prošvihl jsem Dracovo svědectví, pomyslel si Harry podrážděně. Chtěl se otočit na své přátele a 
znovu je zpražit pohledem za to, že se to stalo kvůli nim, ale scéna na zdi se změnila, 
posunovala se a sledovala Draca, který šel ven z pokoje, se Snapem po boku a s Brumbálem v 
závěsu.

Ne, pomyslel si Harry. Chtěl sice zůstat Dracovi po boku, ale bylo důležitější slyšet, co řekne 
rada. Mohl by se dozvědět něco důležitého... ale Draco byl už téměř venku ze dveří a vypadalo 
to, že jeho přání vidět Radu radit se, mělo vliv na to, co mohl vidět.

Možná tomu tak bylo proto, že obraz poslouchal jeho původní přání, ukaž mi Draca.

Přistoupil ke zdi, namířil na ní hůlkou a tím nejtišším hlasem jakého byl schopen, zasyčel. „Ukaž 
mi Luciuse Malfoye!”

Scéna za zdí se změnila, obraz zavířil jak v závrati, až se středem výhledu stal Lucius Malfoy.

„Co to bylo?” zeptal se Popletal s pusou dokořán. “Slyšeli jste to syčení?”

„Pane ministře,” byl to Lucius Malfoy, kdo ho oslovil a jeho kluzký uctivý tón byl momentálně 
doprovázen mírným úšklebkem. Harry si nebyl jistý, jak to dokáže. „Rada se nemůže radit, 
dokud místnost neopustí všichni.” Pak zdvihl obočí a prostě jen čekal.

Vypadalo to, že Popletal to zprvu nepochopil. Pak zrudl. „Samozřejmě, samozřejmě,” zamumlal, 
sestoupil z pódia po dvou schůdcích dolů. A předtím, než odkráčel z místnosti se zdvořile Radě 
uklonil.

„Tato porada má zůstat tajná,” řekl Lucius, když se za Popletalem zavřely těžké dvoukřídlé 
dveře. „A vzhledem k tomu, že některá individua z venčí to nerespektují...” 

Nechal obvinění viset ve vzduchu. Harry jen pomalu chápal, že to bylo doporučení, ale 
čarodějky a kouzelníci z rady to pochopili hned. Vytáhli hůlky a začali kouzlit kouzla, která 
pokryla zeď namodralou září.

Ochrany, pomyslel si Harry. Tišící kouzlo, ale neudělali ho příliš dobře, že? Stejně budu slyšet 
všechno, co řeknete o Dracově osudu... 

Ale ne, neslyšel. Jak kouzla nabírala na síle, zakouzlená zeď předním zkameněla, obraz zmizel. 
Ale nevisel na ní žádný kouzelný rám.

Harry vzdychl a díval se po nějaké známce střepů ze Siriusova zrcátka, které použil, ale to bylo 
také pryč. Možná, že zeď začne zase ukazovat přelíčení, až radní zdvihnou svá ochranná kouzla.

Hermiona mu poklepala na záda a byla neodbytná. Můžeme si teď promluvit? Zeptala se 
potichu, když se na ni přes rameno podíval.

„Jo,” řekl Harry a zakabonil se. „Škoda, co? Vážně jsem chtěl vidět, jak se je Lucius Malfoy bude 
pokoušet přesvědčit a vidět, jak rozhodnou...” potlačil své zklamání a otočil se ke svým 
přátelům. „Nicméně předpokládám, že teď už chápete, že jsem slyšel všechno, co jste řekli a 
dík za ten pokus. A díky, že jste se nezmínili o mé oku. Vím, že nemáte Draca příliš rádi...” 

Harry nikdy předtím neviděl Hermionu tak blízko k pláči. „Nemám, ale proto jsem ten příšerný 
dopis nenapsala. Nechtěla jsem dělat problémy. Myslela jsem, že potřebuješ pomoct, Harry...” 
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„Já vím,” pokoušel se usmát. „Možná to bude v pořádku.”

Ron vydal zvuk něco mezi smíchem a odfrknutím. „Zjevně ti na něm ještě pořád záleží, i potom, 
co ti udělal. Ale já ti věřím. Věřím, že nezabil Parkinsonovou. Takže předpokládám, že si 
nezaslouží být vyhozen přestože je to pitomec.”

Harry potlačil smích. „Rone, ty se stydíš za to, že jsi hájil Draca Malfoye?”

Ron zrudl. „Jo, myslím, že jo. To slyšení je tajné, že jo? Nikdo z Nebelvíru se to nedoví, že ne?”

„Mělo by být tajné,” řekla Hermiona a použila jeden ze svých nejprotivnějších tónů. „Co sis 
Harry myslel, takhle vyzvídat?”

„Já...” na chvíli přemýšlel, jestli by neměl vyjít s pravdou ven a oznámit, že je Draco jeho bratr. 
Ale měl pocit, že na to asi ještě není čas. „Musel jsem vědět, jak se drží. Před vámi se ovládá, 
ale přede mnou je uvolněnější a popravdě to vypadalo, že se hroutí. To z toho všeho stresu.”

Hermiona se posadila na Dracovu postel, překřížila nohy v kotnících a zachmuřeně se podívala 
na Harryho. „Musel být doopravdy pod velkým tlakem,” řekla soucitně. „Ztrácel tvář už i před 
námi, Harry. Ve středu ráno, když jsme tě přišli vyzvednout, s námi Draco mluvil, než jsi se 
oblékl. On...” odmlčela se, pak se ale zjevně rozhodla, že by to Harry měl vědět. „Vypadalo to, 
že si je docela jist, že bude vyloučen. Myslím, že normálně by před námi nedal najevo, jak moc 
mu to dělá starosti, ale Harry, jediné, o čem mluvil, jsi byl ty. O tom, že potřebuješ každou 
ochranu, kterou můžeš dostat. O tom, že Ron a já máme být tví strážci, protože... popravdě 
řekl, že je pravděpodobné, že ho jeho otec dostane a že si myslí, že se při mučení zlomí a že 
oni se dozví vše o tvé magii bez hůlky a temných silách. Byly to strašné ty věci, co říkal.”

„Dokonce i mně bylo toho blba líto,” přiznal Ron, zatímco se zhroutil na Harryho postel.

„Je mi ho líto,” řekla Hermiona pomalu, „ale co mě překvapilo víc, byl jeho postoj. Měl starosti, 
co to všechno bude znamenat pro tebe. A možná, že pro tohle víc, než pro co jiného, jsem mu 
chtěla při tom jednání pomoct. A nemyslím tím to, že tvé temné síly mají zůstat utajeny, 
myslím tím... překvapilo mě, když Draco říkal takové věci.”

Ron nevrle přikývl. Harry si pomyslel, že jeho přátelé se nikdy nenaučí Draca respektovat a 
jemu nezbývalo, než respektovat to.

„Říkej mu Draco,” řekl Hermioně, „Malfoy byl jenom při tom přelíčení.”

„Nechci, a by to znělo, jako že ho mám ráda, protože já ho ráda nemám a nezáleží na tom, 
jestli řekl, že jsem hezká, chytrá, nebo něco podobného. Ale... stejně si pořád myslím, že se drží 
té své víry v čistokrevnost. Ale nechci, aby sis myslel, že je pořád ještě můj nepřítel. Protože 
pokud je s tebou, tak nemůže být.”

Harry si všiml, že Ron na to prohlášení nepřikývl. Souhlasit s tím, by asi bylo víc, než by mohl 
vydržet.

Harry vzdychl a říkal si, že je smutné, že Draco měl pocit, že musí Ronovi a Hermioně říct 
takové věci. „Nenecháme ho napospas Voldemortovi jen proto, že byl vyloučen. Severus a já 
jsme mu to řekli jasně. A měli byste vědět, že jestli to tu půjde od desíti k pěti, Severus podá 
výpověď a my tři opustíme zemi.”

Hermiona narovnala nohy, naklonila se dopředu, ruce na kraji postele. „Opustíte zemi, Harry?!”

„Kámo, ty přece nemůžeš opustit Bradavice...” 

„Samozřejmě, že můžu. Nechci pryč, ale Severus ani já nedovolíme, aby se Draco dostal 
Luciusovi do rukou.” Harry vzdychl a pak pokračoval. „Přál bych si, aby tomu Draco věřil, ale on 
tomu nerozumí.”

„Nerozumí čemu?”

Harry si opatrně prohlédl nejprve Hermionu a potom Rona. Možná že teď pravdu stráví. Možná, 
že Dracův zájem o Harryho připravil cestu. „Draco nerozumí lásce,” řekl, posadil se vedle 
Hermiony a přes místnost se podíval na Rona. „On nemá nejmenší představu, jak moc ho mám 
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rád.”

Ron předtím přešlapoval z nohy na nohu, ale po tomto prohlášení úplně ztuhl.

„Aha, jo. Ty... víš, nikdy předtím mě to nenapadlo. Vy dva jste spolu v pokoji. Ale pro Merlina. 
Harry, pokoušíš se nám říct, že si se... zakoukal do Draca Malfoye?”

Harrymu se nelíbil ten způsob, kterým Ron řekl slovo zakoukal. Aspoň že Hermiona to 
nepochopila špatně. Když se na ni Harry podíval, aby zjistil její reakci, měla našpulenou pusu a 
vypadalo to, že má chuť Rona praštit. Pořádně.

Ron toho nedbal a pokračoval přiškrceným hlasem. „Nechceš s ním spát, že ne?” A pak, znělo 
to, jako kdyby měl v tu chvíli zemřít. „Nebo už s ním spíš? Ne počkej, já to nemusím vědět. Ani 
přátelé některé věci nemusí vědět...” 

„Prosím tě vzpamatuj se!” vyletěla Hermiona, ale dívala se přitom na Harryho, „jak dlouho ho 
ještě necháš dělat ze sebe pitomce?”

„Já jen nevím, co mám říct,” řekl Harry a zrudl. „Není to každý den, aby se mě někdo zeptal, 
jestli spím s Dracem Malfoyem!”

„Máš říct ne, Harry. A nevím, proč tě překvapuje Ronův myšlenkový pochod. On je ten, kdo si 
všiml, že sneseš jen dotek profesora Snape a rozhodl se, že to nekončí jen u tvých ramen...” 

„Já jsem si to nikdy doopravdy nemyslel,” zaječel Ron a vyskočil. „Můžeš mi to přestat pořád 
omlacovat o hlavu? Ale nikdy jsem si to doopravdy nemyslel. Byl jsem jen rozzuřený tím, že 
Harry oznámil, že chce, aby se on stal jeho otcem. Byl jsem tak rozzuřený, že jsem prostě 
neviděl správně.”

„A ještě pořád jsi?”

Ron se posadil a zavrtěl hlavou. „Ne. Buď hodný a tak... Snape vypadá, jako že je docela dobrý 
otec, aspoň co mohu říct.”

Harry se ušklíbl. „Aspoň co můžeš říct?”

„Dobře, vypadá jako dobrý otec,”

„Vypadá?”

„Přestaň Harry,” odsekl Ron znechuceně. „Jsou jisté hranice toho, co mohu připustit bez toho, 
abych se pozvracel. Není to pro mne snadné. A když tu teď ještě ke všemu naznačuješ, že jsi se 
zamiloval do Draca Malfoye, tak mi to situaci nějak neulehčuje...!

„Pro boha, Rone. Já jsem se nezamiloval. Je to můj bratr.”

Ron se díval na Harryho, oči jako talíře. „Tak to je ještě horší.”

„Není, je to skvělé. Protože, kdybys poznal Draca, zjistil bys, že loajalita k rodině je pro něj 
skutečně důležitá. Jenže Malfoyové ho vydědili, takže teď jsme jeho rodina Severus a já, což ve 
skutečnosti není jediný důvod, proč je na mé straně, ale pravděpodobně mu to pomáhá cítit se 
lépe.”

„Vy tři jste svázáni,” řekla Hermiona a přikývla, jako by to dávalo dokonale smysl.

„Vy jste svázáni?” řekl Ron a začal znovu panikařit.

„Ona nemyslí magicky svázáni. Podívej, Severus neoficiálně adoptoval Draca. To je to, co se 
stalo. On se stará o nás o oba a Draco potřeboval vědět, že je stejně tak jeho syn, jako já. A 
jednu věc ti řeknu s určitostí. Můj otec by neocenil, kdybych přišel s tím, že já jsem doopravdy 
jeho syn a Draco ne. Záleží mi na tom, co si o mně Severus myslí a tak jsem si nestěžoval na 
to, že to, že se Draco stal jeho synem, znamená, že mi dva jsme bratři. Prostě jsem to 
akceptoval jako fakt a šel dál,” Harry se plaše usmál, „líbí se mi mít bratra a mám ho rád.”

„Tak toho jsem si už všiml,” řekl Ron. „proč myslíš, že mě napadlo to, co mě napadlo?”
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„Protože jsi úplný hlupák, Ronalde.”

„Asi jsem měl najít lepší cestu, jak vám to říct...” začal Harry, ale náhle se odmlčel, když zeď za 
Ronem začala mizet. „Pšt, pšt... ochrany byli zdviženy.“ Téměř syčel a mával rukou na Rona, 
aby se otočil a díval se.

Hermiona, která seděla vedle něj, zůstala tichá.

Znovu viděli místnost, ve které byla shromážděna školní rada a centrem obrazu byl Lucius 
Malfoy, protože kouzlo bylo stále ještě zamířené na něj. Harry vyskočil a napravil to rychlým, 
tichým „ukaž mi Draca.” 

Místnost se otočila kolem své osy a ukazovala Draca z profilu tak, jako předtím. Lucius Malfoy 
zůstal ve výhledu. Harry si všiml, že Severus je zamračený, zjevně očekával nepříznivý verdikt.

Buď to a nebo poznal Harryho hadí jazyk.

Harry se otřásl při pomyšlení na to, co mu za tohle všechno jeho otec řekne.

Popletal uhodil kladívkem do podložky, ačkoliv pozornost všech už byla upoutána. „Prosím o 
klid!” Když byly na něj k jeho spokojenosti obráceny všechny oči, otočil se tváří k členům rady. 
Poté co jeden z nich krátce přikývl, pokračoval: „Mám před sebou závazné rozhodnutí členů 
rady Bradavické školy čar a kouzel o vyloučení Draca Alaina Gervaise Luthiena Malfoye.“

Pak se pro větší efekt odmlčel. „S okamžitou platností je pan Malfoy vyhnán z pozemků školy, 
protože představuje nebezpečí pro ostatní studenty navštěvující tuto instituci!”

Harry viděl, že Draco je ztuhlý jako prkno, šedé oči mu zářily vztekem, a poprvé od začátku 
slyšení se díval přímo na Luciuse.

Ten mu pohled opětoval s mírně zvednutým obočím a z celého jeho postoje bylo znát samolibé 
potěšení.

„Pan Malfoy,” pokračoval Popletal, „odevzdá svou hůlku řediteli.”

„Mám procedurální připomínku, pane ministře,” vmísil se Lucius a jeho hlas byl tak hladký, že 
Harrymu přeběhl po páteři mráz. „Ta hůlka je mé vlastnictví. Pan Malfoy by ji měl odevzdat 
mně.”

Harry cítil, jak se mu třesou prsty, a pochopil, že je to jeho vztek, který se znovu pokouší 
projevit. Sevřel ruce v pěst, aby se ovládl a zadržel vztek, zatím co se díval na to, jak Draco 
vstal, strnule došel dopředu. Z celého jeho postoje křičelo, jak se snaží zůstat klidný. Dát 
najevo, že ho Lucius nezlomí, dokonce ani tímhle.

Zmijozelský chlapec vytáhl svou hůlku a držel ji před sebou, místo toho, aby jí mířil na Luciuse. 
Tak, aby nikdo nemohl tvrdit, že tomu muži vyhrožoval, ale také to nebyla nabídka k smíru. Byl 
to naprosto neutrální způsob, jak předat hůlku. Harry musel připustit, že byl ohromen. On měl 
co dělat, aby Luciuse neproklel a přitom to nebyl on, kdo byl vyloučen.

„Proč bych vám děkoval, pane Malfoy,” řekl Lucius výsměšně, když si hůlku vzal. Nicméně ve 
chvíli, kdy se jí dotkl, mu přeběhl po tváři podivný výraz. Překvapení, nebo možná i záblesk 
respektu.

Rodokmenový lektvar, pomyslel si Harry. Ten, který způsobil to, že hůlka mohla bý použita jen 
někým, kdo se jmenuje Malfoy... Lucius je Malfoy a tak to nepochybně cítí. A je okouzlen 
důkazem, že se Draco zaobírá temnou magií... 

Kdyby to Harrymu nedošlo už dřív, tak by právě teď pochopil, jak beznadějně zvrácené muselo 
být Dracovo dětství.

Draco udělal pár kroků zpátky a chtěl se znovu posadit, ale Popletal ho zarazil. „Pane Malfoy, vy 
už nejste studentem této instituce a proto není žádný důvod, proč byste tu měl setrvávat.” 
Podíval se na Luciuse, jako by očekával schválení. „Bradavické interní směrnice vám nařizují, 
abyste odešel ihned.”
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„Expres odjíždí až ráno,” namítala kouzelnice s dýmkou. V jejích očích byla vidět velká dávka 
soucitu. „Snad by tady ten mladý muž mohl zůstat do té doby, ne?”

„Omlouvám se madam,” řekl Popletal, zavrtěl hlavou a ukázal na velký pergamen před sebou: 
„Postup je naprosto jasný. Má nanejvýš hodinu a to jen na to, aby si zabalil své věci.”

„Pak nás tedy omluvte,” oznámil Snape a vstal. „Draco?”

Draco se otočil zády k Luciusovi, aby viděl na svého skutečného otce.

„Nezapomněl jste na něco, pane řediteli?”

„Ne, domnívám se, že ne, pane ministře,” odpověděl Brumbál a díval se na něj přes vršek 
svých brýlí.

Popletal sevřel své kladívko, ale neuhodil s ním. „Myslím, že Bradavický školní řád mluví 
jednoznačně o tom, kdo má právo nosit kolejní odznak. Studenti, učitelé a ti, kteří úspěšně 
dokončili sedm let vzdělávání na této instituci a ukončili je zkouškou OVCE” Jemně se usmál na 
školní radu, jako by mu tato situace byla nepříjemná, ale musel splnit svou povinnost. „A to pan 
Malfoy nesplňuje.”

„Samozřejmě,” řekl Brumbál tiše a se smutkem v modrých očích. „Draco, mohl byste sem 
prosím jít?”

Teď to byl Draco, ne pan Malfoy. To Harry ocenil, i když ta scéna před jeho očima byla skutečně 
příšerná. Když Draco došel k řediteli, oči Luciuse Malfoye zářily zlomyslností.

„Odvahu,” zašeptal Brumbál, zatím co mávl rukou nad Dracovým hábitem. Zmijozelský odznak 
zmizel, jako by tam nikdy nebyl a zanechal Dracův hábit smutně černý.

„A další odznaky, které by mohl mít na jiných šatech?” zeptal se kouzelník ve špičatém 
klobouku. Brumbál se jen díval a jeho pohled byl tak hrůzostrašný, že kouzelník jen mávl rukou. 
„Omlouvám se, samozřejmě, že byly také odstraněny.”

„Je čas, Draco,” řekl Snape tím nejjemnějším hlase, jaký kdy od něj Harry slyšel.

Chlapec přešel krátkou vzdálenost, která ho dělila od Snapea nejistě. Dokázal se udržet, zatím 
co odevzdával svou hůlku, ale nic dalšího nečekal. To, že mu byl odňat odznak, ho překvapilo. A 
zjevně to podlomilo jeho ducha. Vypadal, jako by pod ním mohly poklesnout nohy. Snapea to 
zjevně napadlo také a tak ve chvíli, kdy k němu Draco přišel dost blízko, ho pevně popadl za 
ruku, aby zabránil dalším klopýtnutím. Mistr lektvarů se radě školy uklonil, což Harryho 
popudilo. Neměl by jim Snape říct, jak pochybná tahle jejich akce je? A že teď ztratí toho 
nejlepšího Mistra lektvarů v celé Británii?!

Neměl by napsat rezignaci, hodit jim ji pod nohy, a říct jim pár kousavých slov o hlouposti,  
nezodpovědnosti a nekompetentnosti?

Harry nemohl uvěřit tomu, jak klidně to jejich nestydaté rozhodnutí přijal.

Pak mu ale došlo, že takt je věc, do které je Snape téměř zamilovaný. Klidně ječel a vztekal se 
na ředitele, ale pro chování k Radním měl zřejmě jiná měřítka. A nebo možná jen nechtěl dát 
před Luciusem najevo, že hodlá s Dracem odcestovat.

S Dracem a s Harrym, opravil sám sebe. Jeho rodina nepůjde nikam bez něj.

Jak Draco a Snape vyšli z místnosti školní rady, magický obraz je následoval, poslušen příkazu, 
který Harry naposledy vyslovil. Jeho otec a bratr mířili dlouhou chodbou zpět do sklepení, 
Snape stále ještě podpíral Draca. Ani jeden z nich nepromluvil, zatímco šli minutu za minutou 
dlouhou chodbou, což Harrymu připadalo divné. Už chtěl téměř poručit rámu, aby se vrátil k 
normálu, když z boční chodby vyšel Lucius Malfoy a zastoupil jim cestu. Jak se tam mohl dostat 
tak rychle?

Možná, že zná nějaké tajné zkratky... 

Harry zadržel dech, protože si přál slyšet, co Lucius hodlá říct.
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„Taková škoda,” světlovlasý muž překypoval falešným soucitem, „taková ostuda. Pokoušel jsem 
se pro tebe za zavřenými dveřmi udělat, co bylo v mých silách, Draku, ale bohužel... tvoje 
chování bylo tentokrát příliš špatné, než aby se to dalo přehlédnout.”

Draco vzhlédl, a jeho oči byly bez výrazu, když zkoumal tohohle muže, co ho měl milovat. 
Neodpověděl. Ani se nijak nezatvářil... vypadal prostě jen... ztraceně.

Snape pustil Dracovu ruku, stoupl si před svého syna, jakoby ho chtěl chránit. Ten postoj Harry 
znal z jejich cvičení v Devonu. Jeho otec byl připraven na útok, ačkoli Lucius byl pravděpodobně 
dost chytrý na to, aby si tady a teď něco začal. Trvalá ostražitost, pomyslel si Harry. Dobře.

„Pokud nás omluvíte, pane radní, Draco musí během nastávající hodiny zařídit několik věcí.”

Míst toho, aby odpověděl přímo, vyndal Lucius Dracovu starou hůlku z kapsy a točil s ní mezi 
prsty. „Je příjemné mít náhradu, nemyslíte? Je vždycky lepší mít dvě, než jednu. Vzhledem k 
vašemu nedávnému chování, pane profesore, se domnívám, že budete souhlasit. Ale dovolte 
mi něco vám vysvětlit,” Lucius ztišil svůj hlas do výhružného šepotu. „Náhradní ti není k 
ničemu, když nakonec ztratíš obě.”

Harry se otřásl nad slovem náhrada. Lucius zjevně nemluvil jen o hůlkách.

Snape na ten výsměch nijak neodpověděl, což samozřejmě podnítilo Luciuse aby pokračoval.

„Jsem skutečně ohromen tím, jak vážně bereš své dobrovolné závazky, Severusi. Zejména, 
když zvážím, jak málo pozornosti věnuješ svým ostatním závazkům.” Lucius nedbale pokrčil 
rameny. „Ujmout se politováníhodného týraného chlapečka, který má fobii z přístěnků pod 
schody. Ty musíš být skutečně naplněn touhou po pokání.” Jeho úsměv byl čím dál tím 
samolibější, jestli tedy taková věc ještě vůbec byla možná. „Ale možná, že udělování školních 
trestů a strhávání bodů už nestačí k uspokojení tvých frustrací. Kdybys měl někdy problém 
tyhle dva ukáznit, znám pár užitečných kouzel.

„Jdi nám z cesty Luciusi,” zavrčel tmě Snape

„No dobře, ale uvidíme, kdo bude mít poslední slovo.” Lucius schoval hůlku do kapsy, otřel si 
ruce o sebe, jakoby se dotkl něčeho špinavého. „Jsem si jist, že budu již brzy mít příležitost, 
vám ta kouzla předvést, a mnoho dalších. Vám všem, včetně té ztracené existence s jizvou na 
hlavě, co jsi přijal. Toho Nebelvíra. Na co jsi myslel? Slyšel jsem, že jsi uzdravil jeho oči? Možná 
jsi se neměl obtěžovat. Určitě by radši neviděl, co jsem si přichystal, speciálně pro něj. Ale 
tatínek ví vždycky všechno lépe, že? Na viděnou tedy.”

S těmi slovy prošel kolem Severuse a Draca a elegantně zamířil chodbou dolů, jeho okované 
boty klapaly po kamenech.

Draco doklopýtal ke zdi, opřel se o ní a ztěžka dýchal otevřenými ústy. Snape k němu došel, 
pevně ho objal a pomalu ho hladil po zádech. Draco v momentě, kdy ucítil jeho dotek, zavzlykal 
tak, až to Harrymu trhalo srdce.

„Harry,“ řekla Hermiona chvějícím se hlasem. „Opravdu bychom neměli...” 

„Jo,” řekl Harry vážně a vydal se ke zdi ložnice. „Buď taková, jako před tím.“

Obraz se změnil v kámen, kouzelný rám najednou spadl na zem. Zvláštní, před tím se vždycky 
objevil na svém původním místě. Harry se rozhlížel dokola a kousal se zevnitř do tváře, ale bylo 
mu to k ničemu. A pokud mohl říct, zrcátko zmizelo úplně, pravděpodobně zkonzumováno 
magií.

Harry vzdychl a ve snaze nenechat se tím vyvést z míry zdvihl rám a zamumlal lepící kouzlo, 
aby ho vrátil na jeho místo na zdi.

„Jo,” přikývl Ron na jeho povzdech. „Tohle si ani Malfoy nezaslouží.”

„Draco,” opravil ho Harry. „On je teď na naši straně a dokonce i ty to budeš muset připustit.”

„Draco,” zavrčel Ron.
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To byl dobrý začátek.

„Měli byste raději jít,” řekl Harry a položil svou hůlku vedle sebe na postel. „Vážně. Severus 
bude na mě už tak dost rozzuřený za tu věc co jsem provedl s tou zdí... nemám taková kouzla 
dělat... a když tu ještě uvidí vás... po té co Popletal tím tvým dopisem úplně znemožnil to vaše 
svědectví...” 

Hermiona vyskočila, jakoby postel pod ní měla vybuchnout. „Dobře, jdeme.“

Jenže bylo pozdě. Vchodové dveře se se zaskřípěním otevřely.

„Ó Bože,” řekl Harry a přál si mít tátův neviditelný plášť, aby ho mohl přehodit přes svoje 
přátele dřív, než si jich jeho otec všimne. Nebo Draco. Sotva by si přál, aby ho Ron a Hermiona 
viděli v tomto stavu.

Což už stejně viděli a díky mě, pomyslel si Harry a cítil se provinile.

Nezbývá, než být drzý, pomyslel si a zamířil do obýváku.

„Ahoj,” řekl a díval se ze Snape na Draca, zatím co si věšeli pláště. Pokoušel se nedívat na to 
prázdné místo, kde býval obvykle Dracův odznak. „Hm...” 

„My dva si budeme muset vážně pohovořit,” vyštěkl Snape a z jeho očí létaly jiskry.

„Ano, pane,” řekl Harry pokorně. „Draco, já... no, už jsem to slyšel. Je mi to vážně, vážně moc 
líto.”

Když se zmijozelský chlapec konečně otočil ode zdi k Harrymu, bylo vidět, že jsou jeho oči 
zarudlé. „jak jsi to mohl slyšet?”

Harry stiskl rty. „Tedy, já...“

Svoje vysvětlení nedokončil. Ozval se Ron: „Harry, možná by ses měl jít podívat. A ty taky 
Draco...” 

„Aha, oni ti to řekli,” ušklíbl se Draco, když následoval Harryho do ložnice. „A od kdy mě 
Weasley říká Draco? To mi ještě scházelo...“ Odmlčel se, když prošel dveřmi a uviděl malou 
hromádku oblečení a knih na podlaze, kde obvykle míval svůj kufr. „K čertu, Weasley, co jsi to 
dělal s mými věcmi?”

„Já?” vybuchl Ron. „Stál jsem tady a najednou puff! Tvůj kufr zmizel v nějaké narudlé mlze a 
nezbylo tu nic víc, než tohle!”

„Ach ne...” Draco přeběhl pokoj třemi dlouhými kroky a dopadl na kolena, aby prozkoumal tu 
hromádku. „Narudlá mlha,” opakoval sklesle, potřásal hlavou. „Zasraní skřítkové. Uškrtit je, 
většinu z nich.”

„Zřejmě peněžní kouzlo,” potvrdil Snape. „Podmínky držení tvého jmění.”

Draco se roztřeseně postavil a pokusil se to zlehčit. „Tolik k nominání kontrole.”

„Já tomu nerozumím...” 

„Ale, Pottere, to je tak těžké to pochopit? Musím být student tady, abych si podržel své peníze, 
a svoji pozici. Tak je to v té zatracené smlouvě. Říkal jsem ti to.”

„Slovník, Draco,” řekl Snape a při tom lehce pokynul stranou. Směrem k Hermioně.

„Omlouvám se, slečno Grangerová,” vrčel Draco. „Promiňte mi pro tentokrát, že jsem se k vám 
choval jako k ostatním. Už se to nestane. Urazilo to vaše delikátní ouška?”

„Moje uši to přežijí,” řekla Hermiona jemně.

„Co se stalo s tvým kufrem, Draco?”

Zmijozelský chlapec se na Harryho rozčileně podíval. „Jsi vážně tak tupý? Byl očarovaný. 
Magie? O té jsi už někdy něco slyšel, ne?”
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„Nechovej se jako blbec!”

Draco vzhlédl, že jedovatě odsekne, ale ovládl se a místo toho přikývl. „No dobře. Jo. Všechno 
je pryč. Nejen můj přístup k penězům, ale vše, co jsem si za ně koupil. Kufr, knihy, většina 
mého oblečení... mám pocit, že i spodky, které jsem měl pod kalhotami. Nebyly příliš čisté. 
Doufám, že se objeví zrovna uprostřed oslavy, kterou bezpochyby pořádají Lucius a má drahá 
matka.” Roztřeseně se nadechl. „No dobrá. Určitě mi to usnadní balení. Alespoň něco. Řekl 
bych.”

„Ty jsi si koupil většinu svého oblečení?”

„Na rozdíl od tebe, já jsem rád nezávislý.” Draco afektovaně pokrčil rameny, ale nevypadal tak 
bezstarostně jako obvykle. „Mimochodem, Lucius by neschválil diamantové knoflíky. Dobře, že 
mi koupil tady to v době, kdy jsme spolu vycházeli, jinak bych tu teď stál nahý.”

Ron pravděpodobně nevnímal poznámku o nahotě, pomyslel si Harry. Zaujala ho jen dvě slova. 
„Diamantové knoflíky!”

Draco se obrátil na Rona. „Ano. Ale jsou pryč, spolu s posledními galeony, o kterých jsem mohl 
říci, že jsou moje, dokonce i ty které jsem vybral minulý týden, když jsem se pokoušel zabránit 
tomu fiasku. Nejen, že mě ztráta nominální kontroly od toho všeho odstřihla, ale jedno je jasné, 
nebo ne? Vše se vrátilo Luciusovi. Takže se začni smát, Weasley! Jo? Směj se! Draco Malfoy je 
tak chudý jako Weasley! Napiš domů, řekni to přátelům, udělej to do prdele co, můžeš 
nejhoršího!”

„Opravdu,” řekl Ron s nepříliš vlídným zábleskem v očích, „jsi dokonce chudší než my. Vždyť my 
máme dům.”

Draco se vrhl kupředu, zadržel ho Snape, díky svým rychlým reflexům.

„Možná byste vy dva měli jít,” povzdechl si Harry. „Uvidíme se... já nevím. Až budu moct, 
možná to bude chvíli trvat.”

Snape s Dracem trochu zatřásl. „Chovej se slušně.” Pak ho pustil, obrátil se k Ronovi a 
Hermioně a řekl chladným, úsečným tónem. „Ujišťuji vás, že vaše úsilí očistit Draca nebylo 
přehlédnuto. Příště, slečno Grangerová, nejprve zvažte, než napíšete něco na pergamen, že 
některé věci přetrvávají déle, než by člověk předpokládal a mohou mít jiný než prospěšný 
efekt. Teď běžte, oba.”

Vyháněl je z pokoje.

„Co to, k čertu, mělo znamenat,” slyšel Harry ptát se Rona cestou ven.

„Poděkování za pokus a poznámka, že ten dopis byl v každém případě katastrofa,” překládala 
Hermiona.

Klapnutí zavíraných dveří oznámilo Harrymu, že zůstal sám s rodinou. Konečně.

„Tak já si tedy zabalím,” oznámil Harry. „Ale... většinu věcí mám ve věži.”

„To máš,” oznámil Snape ostře. „Mimo věci, jako je plášť a mapa, což by studenti neměli mít. 
Přidáme k tomu i ten rám? Myslel jsem, že jsi přijal pravidla života tady, ale to jsem se zřejmě 
mýlil! Riskoval jsi sám sebe, vidím, že jedno úmyslné použití netestované magie ti nestačilo! 
Udělal jsi to znova!”

Harry se z toho pokusil vykroutit: „Tedy, technicky vzato, to teď už nebylo netestované...“

„Opravdu ne?” zahlížel na něj vztekle Snape. „To, že rám přenášel i zvuk bylo asi samo sebou?”

Ach jo. „Ano, to bylo netestované,” souhlasil Harry. „Promiň. Už se to nestane.”

„To tedy nestane,” souhlasil Snape tónem, který ani nemohl být ledovější. „Protože se ti zřejmě 
nedá důvěřovat, nebudeš zůstávat sám ve svém pokoji, je to jasné?! A Merlin ti pomáhej, jestli 
mě v tomhle neposlechneš!”
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Harry zůstal s otevřenou pusou. „Ale je to můj pokoj!” protestoval dost šokovaný. Ale pak si 
uvědomil, jaké jiné tresty otec uděloval. Pět set bodů, deset tisíc vět. Všechny byly stejné. 
Přehnané. „Počkej, ty mě máš poslat do mého pokoje, když zlobím, ne mi tam zakázat chodit!”

„A ty bys měl, respektovat mé názory a cenit si mých rad, že ano?“

Ta slova rozezněla nějakou strunu v Harrym, rozpačitě si vzpomínal na formulář, který 
podepisoval ještě před adopcí. Snape použil teď proti němu jeho vlastní slova.

„Ale já respektuji tvé názory a cením si tvých rad, opravdu! Já jen... já to musel vědět! Musel 
jsem stát při Dracovi!”

Mistr lektvarů si odhrnul vlasy z tváře. „Nebudu se tu teď s tebou hádat, Harry. Jdi do věže na 
noc a vrať se sem zítra na tvou první hodinu doučování Lektvarů. Už jsme to příliš odkládali.”

„Lektvary!” vybuchl Harry. K čertu co to Snape provádí? „A co Argentina?” 

„Můžeš si být jistý, že když ti budu mít co říci o našich plánech, řeknu ti to. Myslím, že už jsem 
se o tom zmínil. Teď udělej, co jsem řekl a dožeň své přátele. Draco si potřebuje vzít své věci a 
odejít do Devonu.” Snape mávl hůlkou proti zdi, která sousedila s chodbou, zřejmě proto, aby 
zastavil Rona a Hermionu. Harry si nebyl jistý, co to bylo za kouzlo.

„Jestli Draco půjde do Devonu, chci tam jít taky,” protestoval. „Jsme v tom společně. 
Mimochodem, pamatuješ posledně, byl trochu mimo sebe...“

„Promiň,” řekl Draco přívětivě, i když v podtónu bylo cítit ostré hroty. „Jsem dosud tady v pokoji 
a poslouchám. A pro tvoji informaci, Harry, nemíním si v rozrušení podřezat zápěstí, nebo tak, 
jak by to řešil ten z nás, co vyrostl u mudlů. Nakonec, není to tak, že by se mi zhroutil celý svět. 
Ještě pořád mám svoje NKÚ a to mi stačí. I když počkej, vlastně nemám. No to je jedno ještě 
pořád mám dost peněz, aby se mi vedlo dobře. I když ne, vlastně nemám. Ale alespoň mi má 
životní láska bude oporou. Ale vlastně ne, nebude, protože je mrtvá, mrtvá, mrtvá...“

„Pro Boha, dej mu Uklidňující lektvar,” naléhal Harry na otce.

„Jo, velmi vtipné. Jestli do sebe naleju ještě trochu toho svinstva, umřu, Pottere. Už takhle jsem 
v něm naložený.“

„Harry, běž do věže, jak jsem řekl. Já zůstanu s Dracem v Devonu.”

„Proč tam nemůžu jít?”

„Protože moje trpělivost má své hranice, a tys je právě překročil!“ Křičel Snape. „Jak ti to mám 
jasněji říct? Neposlechl jsi mě s tím rámem a teď mě zase neposloucháš! Jdi a připoj se ke svým 
přátelům!”

Harry uskočil zpět.

Snape se odmlčel, oddechoval chvíli, aby se uklidnil. „Harry, dnes v noci jde hlavně o Draca. 
Kdybys myslel alespoň pět po sobě jdoucích sekund na něco jiného než na sebe, všiml by sis, 
že potřebuje být sám se svým otcem.”

Harry nemyslel jen na sebe, ale také chápal, jak to Snape míní. „Dobře, jdu do věže,” řekl a 
kousal se do rtů. Dát možnost Snapeovi a Dracovi na rozhovor otce se synem je dobrý nápad, i 
když způsob, kterým to vyžadoval Snape, zněl jako jdi mi z očí.

I když to tak nebylo. Konec konců řekl, že se má ráno vrátit. „V kolik hodin začne moje 
doučování, pane?”

„V jedenáct,” řekl Snape tvrdě. „Počkej tu na mě, pokud tu nebudu. Nepokoušej se dělat lektvar 
bez dohledu. Musím zajistit laboratoř a tvůj pokoj, abys nemohl překročit moje pravidla, nebo 
se budeš jednou chovat způsobem odpovídajícím tvému věku?”

„Umím se chovat způsobem odpovídajícím mému věku,” odsekl Harry popuzeně.

„Rád bych tomu věřil.”
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S povzdechem se Harry obrátil k bratrovi a podíval se mu do očí. „Moc mě mrzí, že tě vyloučili. 
Je to zlé a nespravedlivé. Ale, Draco, nakonec všechno dopadne dobře...“

„Víš, kam můžeš jít s tím tvým optimismem,” řekl chlapec s pohledem mimo. „Sakra, řekl jsem 
ti, že nebyla žádná šance, aby to skončilo jinak. A nedopadne to dobře. Nemůže, teď ne.”

Harry věděl, že myslí na peníze.

Náhle se vynořila myšlenka, která naplnila celou Harryho mysl. Skutečně nevěděl, proč ho to 
nenapadlo, když se Draco prvně zmínil, že se obává o své jmění. Možná to ví. Dlouho se 
usilovně snažil nemyslet na Siriuse. Ale po použití zrcadla, poté, co si uvědomil, že Sirius by 
mohl být hrdý na to, že Draco patří do rodiny... nemohl si pomoci, ale myslel si, že právě to je 
správný nápad.

„Ne, že to nejde,” řekl a vzal Draca za ruku. „Můžeš mít všechno zpátky. Pravděpodobně víc, 
než jsi ztratil...“

„Harry,” řekl Snape varovně.

Harry ho ignoroval. „Mám jmění Siriuse Blacka, Draco,” vysvětloval. „Byl jsem univerzální 
dědic. Je tam dokonce i dům! A je to spíš tvoje než moje, to všechno. Jsi také Black. Jen to 
všechno přepíšu...“

„Zmlkni Pottere,” řekl Draco a vytrhl se mu.

„Ale opravdu, mělo by to být tvoje,” trval na svém Harry.

„Už o tom nemluv!” Draco zkřížil ruce před sebou. „Jsi zasraný imbecil. Nestačí ti, že jsem přišel 
o hůlku a členství ve Zmijozelu. Chceš mě připravit i o mou hrdost?” V očích měl dýky. „Ty ji 
možná nemáš, ale Malfoyové nepřijímají charitu.”

„To není charita! Jsme rodina!”

„Rodina!” vykřikl Draco, to slovo na něj zapůsobilo jako rozbuška.

„Harry,” opakoval Snape, a tentokrát zněl víc než co jiného vyčerpaně. „Raději jdi. Ještě to 
zhoršuješ.”

„Ale já...“

„Jdi.”

A tak Harry konečně šel.

Kapitola 78. DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

Když Harry dohnal své přátele, o rodině nemluvil, ale sen, který měl té noci, byl dost výmluvný.

Stál před kouzelným rámem, hůlku připravenou, a když se zeď rozplynula, o pár kroků ustoupil  
a uviděl velké dveře místnosti školní rady. Byly zavřené a před nimi stál Snape s Dracem, 
objímal ho kolem ramen a snažil se mu na poslední chvíli dodat odvahu. Pak se dveře otevřely 
jakoby kouzlem a vlákaly ty dva dovnitř, ale Harry místo toho, aby viděl svého otce a bratra jít 
kupředu, se ocitl uprostřed slyšení.

Nebo soudu, protože to to ve skutečnosti bylo.

Všechno bylo úplně stejné, jako když byl bdělý, do posledního detailu. Kamenná židlička, na 
které seděl Draco, dokonale se ovládající Lucius, s malým úsměškem na rtech, Popletal, který 
bouchal kladívkem, kdykoliv se radní začali bavit mezi sebou.

Pak Harry postřehl svého kmotra a došlo mu, že nic není stejné. 

Sirius byl naživu a v pořádku. 

Seděl u oválného stolu s ostatními členy rady, jako by měl právo tam být, jako by byl jeden z 
nich. A přitom ve skutečnosti byl uprchlík před ministerskou šílenou představou spravedlnosti. 
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Jak tu může takhle sedět, když Ministr kouzel je jen pár kroků od něj. A co když přijdou svědčit 
nějací bystrozorové, mohli by Siriuse poznat, i když si ho nikdo jiný nevšimne. Nakonec bude 
Sirius předhozen mozkomorům... 

Ne, dokud do toho má Harry co mluvit.

Stoupl si blíž ke zdi, ze všech sil myslel na svého kmotra a snažil se dosáhnout toho, aby zeď 
ukazovala jen jeho, aby mu mohl do ucha pošeptat varování. Ale nic se nestalo. Pořád viděl 
celou Radu, Snapea a Brumbála. Snapeovi sršely z očí blesky, ale kupodivu to vypadalo, že 
jeho vztek nepatří Siriovi.

„Jejda...” 

Snape se nějak dozvěděl, že Harry opět použil kouzelný rám, nebo spíš zneužil... Ale co na tom 
záleží, když by Sirius mohl být každou chvíli znovu zatčen?

Opět soustředěný, myslel Harry jen na Siriuse, soustředil na něj každou myšlenku, pouze na 
něj, byl posedlý hledáním každého kousíčku magie hluboko v sobě. Ochránit Siriuse, to bylo to, 
o co šlo. Otec se bude zlobit, ale to nevadí. Řekl, že nepředpokládá, že Harry bude perfektní, 
slíbil, že on a Harry překonají jakékoliv problémy, které přijdou. 

To bude v pořádku, pomyslel si Harry. Budu varovat Siriuse, aby uprchl a ukryl se do bezpečí. 
Se Severusem už to nějak srovnám... Všechno bude v pořádku... 

Ačkoliv v dalším okamžiku si Harry uvědomil, že zdaleka nic není v pořádku. Celá zeď před ním 
se roztříštila jako zrcadlo a dopadla na tvrdou kamennou podlahu. Špičaté úlomky žuly padaly 
na zem s takovým hlukem, že Harry sebou trhnul a ucpal si uši.

Ale náhle tam byl Severus osobně, stál v ložnici vedle Harryho a vrtěl hlavou.

„Pitomé děcko, zničil jsi Dracův vánoční dárek!”

„On mi zničil můj,” řekl Harry a hned, jak to vyslovil, si přál, aby to býval byl nikdy neřekl,  
protože ve skutečnosti se kvůli tomu doopravdy nezlobil. Chápal, jakou náladu ten den Draco 
měl, a jeho otec si teď o něm bude myslet, že je pitomec a ještě ke všemu, že je dítě, 
ukňourané dítě. A Snape umí být jedovatý. Ví, jak Harryho usadit, a neváhá to udělat.

Ale vše, co Snape řekl, bylo: „Ty jsi zraněný. Pojď sem, ať se na to mohu podívat...” 

Harry nechápal, o čem to mluví. „Co? Já nejsem zraněný...” 

Pak mu ale došlo, že je. Celá ruka ho pálila, jako by byla v ohni. Ten pocit vycházel z prstu, na 
kterém nosí prsten s hadem. „Severusi,” řekl a hlas se mu třásl zděšením. „Myslím, že 
potřebuji lektvar.”

„Ne,” řekl Snape a i když byl jeho hlas jako med, zněl zlověstně. „Potom, co jsi udělal, si žádný 
lektvar nezasloužíš.”

Pak ho Snape do toho prstu píchl dlouhou tlustou jehlou, která Harrymu připomněla Samhain. 
Harry se otřásl. Krev kapala z jeho rány a stékala na matčin prsten. Až na to, že teď už nebyl 
jen jeho matky. Byl i Severusův. A Severus se zlobil... 

Harry mu svou ruku vytrhl a otíral si ji do košile ve snaze dostat krev z prstenu. Ta tam, ale 
zůstávala a pokryla prsten tak, až ho vůbec nebylo vidět. Prsten byl zničený a Snapeova tak 
zvaná pomoc byla úplně k ničemu. Harry měl pocit, jako by jeho prst měl shořet. „Proč jsi to 
udělal?”

Temné oči se na něj podívaly tak tvrdě. „Protože kvůli tvým nesmyslným šaškárnám byl Draco 
vyloučen,” zlobil se Snape. „Všechno je to jen tvá vina!”

„Není! Vše, co jsem chtěl, bylo mluvit se Siriusem. Musel jsi ho vidět, byl tady, ve školní radě...” 

„Ne, nebyl. Tvůj kmotr je mrtvý, a pokud si myslíš, žes ho viděl, je to jen proto, že je součástí 
zrcátka!”
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Sirius je v zrcátku? Myšlenky mu v hlavě vířily takovou rychlostí, až to bylo téměř bolestivé. 
Nikdy jsem neviděl Siriuse v zrcátku. Zmizel za závojem dřív, než jsem ho objevil. Ale možná, 
že se k němu může zrcátko nějak dostat, a že bych s ním mohl mluvit... 

Sebral zrcátko z Dracovy postele, kam jej položil, do hloubky se přitom pořezal, ale téměř si 
toho nevšiml. Držel střípek tam, kde obvykle visel rám, ačkoli teď se samozřejmě díval přímo 
do laboratoře, protože tu už nebyl žádný rám a dokonce ani zeď, na které by mohl viset. Ale 
doufal, že magie by fungovat mohla. Vytáhl hůlku a připravil se ke kouzlení. Ukaž mi Siriuse, to 
by mohlo fungovat... 

Jenže před tím, než to stačil vyslovit, mu někdo vyrval hůlku. „Netestovaná magie! Domnívám 
se, že jsi toho už způsobil dost!”

„Ale je tam Sirius! Já chci mluvit se Siriusem!”

„A já jsem chtěl očistit Draca, ale místo toho bude muset kvůli tobě odejít. Jak tě mohlo 
napadnout ze všech lidí na světě předvolat zrovna slečnu Grangerovou?!” Snape zuřil. „Nechoď 
do svého pokoje! Nebo ještě lépe, vůbec nechoď do sklepení. Už tě nechci vidět. Jdi mi z očí!”

Harry se probudil zborcený potem, pěsti pevně sevřené a potlačil výkřik, posadil se a v divoké 
panice se rozhlížel.

„Jsi v pořádku?” mumlal Ron, zvuk jeho hlasu ztlumily závěsy kolem jejich postelí.

Otázka pomohla Harrymu uvědomit si, že to byl sen, ale nezpomalilo to údery jeho srdce. „Jo,” 
dokázal nakonec odpovědět. „Noční můra, promiň.”

Ron byl náhle vedle něj, i když Harry neslyšel, že by odhrnul závěsy. „Ty-víš-kdo?”

Harry zavrtěl hlavou.

„Chceš jít dolů za otcem?”

Harry se trochu otřásl. Snape řekl, aby odešel... ale ne, to byl Snape ve snu. Ve skutečnosti by 
Snape nikdy neřekl něco takového. Jeho otec ho má rád. Harry to ví. Nebyla to skutečnost, ale 
sen. Sirius není živý a nebyl v zrcátku.

„Harry, chceš, abych šel dolů a přivedl ti Snapea?” ptal se Ron.

„On je... no...” Fidelius zabránil Harrymu cokoliv říct. Dokonce, i když ostatní chlapci v pokoji 
spali. Ron mu, ale porozuměl.

„Aha, to asi dává smysl.” Ron se na něj podíval zblízka. „Jsi si jistý, že jsi v pořádku?”

„Jo, jsem v pohodě.” Zhroutil se zpátky. „Vážně. Zkusím znovu usnout.”

Ron přikývl a odešel zpět do své postele.

Harry se otočil na druhou stranu, pokusil se uklidnit svůj dech, ale stejně mu trvalo notnou 
chvíli, než se mu podařilo znovu usnout.

***

Po takovémhle snu se Harrymu dolů na cvičení z Lektvarů příliš nechtělo, ale poslední, co by 
chtěl, bylo svého otce znovu naštvat. Když tam Harry přišel, zjistil, že tam Snape není, tak se 
posadil v obýváku, že bude čekat. Když nesměl do svého pokoje, nebylo tu skoro nic, co by 
mohl udělat.

S povzdechem se opřel hlouběji do křesla.

Přesně v jedenáct se stalo něco překvapujícího. Ve vzduchu uprostřed místnosti se objevil 
svitek a sám se rozroloval. Harry s sebou trochu polekaně škubl, ale pergamen nic dalšího 
nedělal. Po chvíli vstal z gauče a došel tak blízko, až poznal Snapeův charakteristický rukopis.

Harry, 

123 Kapitola 78. DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO



v tuto chvíli mám něco na práci, ale připojím se k tobě tak rychle, jak jen to bude možné. V 
mezičase můžeš porušit můj zákaz a jít do svého pokoje. Dracův rám je nefunkční, ukazuje jen 
vrbu mlátičku. Kouzla spojená s tím rámem byla neopravitelně zničena, když jsi ho donutil 
pracovat jinak, než bylo určeno. Zdá se, že jeho magie je závislá na tom rozbitém zrcátku, 
které jsi k němu připojil. To zrcátko jsem schoval, abych ti zabránil v dalších darebáctvích.

Severus

Harry nevěděl, co si o tom myslet. Bylo fajn, že smí znovu do svého pokoje, ale rozhodně to 
nestálo za to, aby přišel o zrcátko. Jenže Snape nevěděl, že zrcátko bylo od Siriuse. Vůbec 
netušil, že s ním Sirius má něco společného.

Možná, že kdyby to věděl, vrátil by ho. A nebo ne, protože Siriuse nikdy neměl rád. Kdyby 
věděl, že ho Harrymu dal Sirius, myslel by si, že zrcátko nebude dobré k ničemu jinému než k 
lumpárnám, A když to nebude vědět, bude si myslet, že je zrcátko rozbité a není už k ničemu.

Harry si vzpomněl, že Snape vyhodil Salsinu krabici, když ji Draco rozbil. Reparo by tu bylo k 
ničemu; magie byla příliš zničena. Proč by se k rozbitému zrcátku měl Snape chovat jinak?

Harry měl pocit, že když o tom tak přemýšlí, láme se něco hluboko uvnitř jeho duše. Musí si 
promluvit se Snapem a ujistit se, že to zrcátko nevyhodí.

Měl jsem mu o tom zrcátku říct už dávno, pomyslel si Harry sklíčeně. Snape určitě nebude rád, 
že Harry takovou věc zatajil. A také nebylo příliš pravděpodobné, že by ho vrátil po tom, co s 
ním Harry udělal.

Zničil jsi Dracův dárek... 

Opravdu? Harry se chtěl jít na ten rám podívat. Teď už tam přece směl; Snape řekl, že může jít 
do svého pokoje. Nicméně, když si vzpomněl, jak se jeho otec zlobil, raději od svého záměru 
ustoupil. Chtěl Snapeovi dokázat, že je důvěryhodný... a že umí být hodný.

A nebo mu možná chtěl dokázat, že raději přijde o svůj pokoj než o zrcátko.

Harry znovu vzdychl a usadil se zpátky na gauč a zavrtěl trochu hlavou, když se svitek sám od 
sebe zaroloval a s tichým lupnutím zmizel. Přemýšlel, jestli se vrátil zpátky ke Snapeovi.

Pak už následovala jen nuda. Nikdy předtím nebyl ve Snapeově bytě sám. Ne dlouhou dobu. 
Vždycky tu měl na povídání Draca. I když ne že by z toho ze začátku byl bůhví jak nadšený. A 
Draco byl taky teď jediné, na co dokázal myslet. Jak se mu asi tak v tom Devonu daří? Ví, kdy 
opustí Anglii? Nebo kde se budou ukrývat? Ví o Snapeových plánech víc než Harry?

Kdybych ti měl co říct, řekl bych to... 

Harry se pokoušel číst, ale vzhledem k tomu, že nebyl intelektuál jako Hermiona, nepřipadaly 
mu Snapeovy knihy nijak zajímavé. Po chvíli popadl pergamen a brk z nízkého stolku a rozhodl 
se napsat dopis Remusovi. Chtěl mu vyprávět všechny novinky. Tedy všechny novinky, které 
mu mohl sdělit. Bylo toho hodně, co říct nemohl. Vzhledem k tomu, že dopis mohl být během 
přepravy zachycen. Nacpal dopis do kapsy a došlo mu, že se musí zeptat Severuse, jak ho 
doručit. Nechtělo se mu posílat Hedviku do Francie.

Byl už téměř čas k obědu a tak si ho Harry objednal krbem. Sendvič s grilovaným sýrem a 
hranolkama, velkou sklenici pomerančového džusu a jahodovou zmrzlinu. Jenže jíst sám bylo 
otravné.

Po obědě jen tak bloumal po jídelním koutu a po obýváku. Brzy ho to omrzelo a byl docela rád, 
když zjistil, že se mu chce na záchod. Ze sklepení bez doprovodu nesmí, takže by se na něj 
těžko Snape mohl zlobit, že šel do svého pokoje.

V momentě, kdy to Harryho napadlo, se sám sebe zeptal, proč ho to napadlo. Snape přece řekl, 
že už do svého pokoje smí. A dokonce si dal tu práci to Harrymu napsat.

Harry zavrtěl hlavou, aby si ji pročistil a zastavil své postranní myšlenky, a otevřel dveře. Když 
vešel, všiml si, že rám skutečně ukazuje vrbu mlátičku přesně tak, jak řekl Snape. Došel si na 
záchod a pak se vrátil, aby si prohlédl rám. Na vrbě vyrážely nové listy. Harry viděl trávu, jak se 
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ohýbá ve vánku, takže obraz nebyl statický. Ale Snape měl pravdu. Nezáleželo na tom, jak moc 
přemýšlel o Hagridově chatrči, sklenících nebo famfrpálovém hřišti. Nepodařilo se mu rám 
přesvědčit, aby ukazoval něco jiného než strom.

Nepochyboval o Snapeových slovech, ale přemýšlel, jestli, kdyby použil hůlku, fungoval by jako 
dřív. Ne že by to chtěl zkoušet, jen přemýšlel. Stejně tak přemýšlel, jestli se objevil i scházející 
kousek jeho zrcátka. Harry se po něm začal rozhlížet s tím, že kdyby ho našel, mohl by ho dát 
Snapeovi, ať ho schová k ostatním úlomkům.

Jenže střep byl pořád pryč, došlo Harrymu se zděšením. Ten pocit byl rychle ukončen něčím 
zvláštním, čeho si všiml ve svém pokoji. Něčím, co už viděl.

Bílá obálka, položená v polici, ve které Harry normálně míval knihy a některé vánoční dárky. 
Police byla teď prázdná, nebyly v ní ani Dracovy věci. Byla tam jen ta obálka a její obsah. Klíč 
od trezoru v Gringottově bance. Harry to věděl, aniž by tu obálku otevřel, protože teď před ním 
ožil jeho sen.

Sen o zrušení adopce... 

Ale Snape by adopci nezrušil. Harry to věděl. To už mu dlouho nedělalo starosti, už celou 
věčnost.

Tři měsíce nejsou věčnost, pokud tedy člověku není šestnáct... 

Dobře, tak to tedy nebyla věčnost. Ale bylo to dost dlouho na to, aby věděl, že Severusovi 
může důvěřovat.

A stejně, když o tom teď tak přemýšlel, došlo mu, že ve snu ho zrušení adopce neděsilo. Vůbec 
se nebál, dokud byl uvnitř toho snu. I když slyšel všechno to, co říkala sociální pracovnice, cítil 
se docela dobře. Teprve až když se vzbudil, začal panikařit.

Jeho sen o tom klíči byl zvláštní. Čí vlastně je? Harry došel k polici, rozlomil voskovou pečeť, 
uzavírající obálku a prohlížel si malý klíček, který vklouzl do jeho dlaně. Jeho určitě není. Zcela 
jistě. Možná by mohl být Dracův, ale jestli se Dracův trezor vrátil Luciovi, nevrátil by se i klíč 
spolu se všemi věcmi, které si Draco za své peníze koupil?

Takže je to Siriův klíč? Koneckonců Harry ani neví, jak vypadá. Ale proč ten by se tu najednou 
objevil, ještě ke všemu v nenadepsané obálce? Měl ho Brumbál a Snape by za ním určitě nešel 
říct mu, že ho Harry potřebuje, aby ho mohl dát Dracovi. Ne, když mu Snape řekl, aby se toho 
dědictví nevzdával.

Harry pochopil, že to byla dobrá rada. Měl by jí poslechnout. Jenže tehdy se to zdálo jako 
naprosto dokonalý nápad. Teď už věděl, co chce s těmi penězi udělat. Chce, aby je měl Draco. A 
jeho instinkty přece nikdy neklamou.

Nebo alespoň v tomto ne.

Bouchnutí dveří mu oznámilo, že někdo přišel. Je to ten, koho čeká, nebo ne? Mohl by to být 
Snape s tou sociální pracovnicí a mohli by probírat něco, co před měsíci znělo jako zrušení 
adopce, ale teď... 

Kdybys alespoň pět po sobě jdoucích sekund myslel na někoho jiného než na sebe... 

A jak se ukázalo, tohle přineslo řešení. Harry svůj sen interpretoval a myslel přitom jen na sebe 
a nikdy ho nenapadlo, že celá ta věc by se mohla týkat Draca. Samozřejmě, že ne. Když se mu 
o tom tehdy zdálo po té příšerné hádce už-si-nezasloužíš-být-můj-syn, nechápal, že Draco je 
také v nouzi. Vážné.

Alespoň, co se Harryho týkalo, byl nejvyšší čas, aby byl Draco také adoptován.

Byla ostuda, že se to muselo stát takhle, když byl Draco chudý a vyloučený. Byla ostuda, že to 
vypadalo, jako by to Snape dělal kvůli okolnostem a ne z lásky. Ale Harryho adopce vypadala 
podobně. Když ochrana pokrevního pouta záležela na legalitě, a Harry to překonal.

Z obývacího pokoje k němu doléhaly hlasy. Hlasy, které už slyšel. Slova, která už slyšel. Mluvila 
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Amália Thistlethorntová. Její vysoký hlas byl nezaměnitelný. Harry vrátil klíč do obálky a posadil 
se, pak šel ke dveřím, aby lépe slyšel a škvírkou pozoroval Snapea, jak mluví se sociální 
pracovnicí z Úřadu. Měl chuť jít dovnitř, ale ve snu to neudělal a to ho zadrželo v místnosti. 
Netušil, co by se mohlo stát, kdyby se postavil budoucnosti, ale kdyby to skončilo tím, že by 
znemožnil adopci, nikdy by si to neodpustil.

„O Bože,” řekla čarodějka. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu zpátky brzo a za tak příšerných 
okolností.”

„Přinesla jste s sebou dokumenty?” zeptal se Snape a jeho hlas byl věcný a rozhodný. „Chci, 
aby to bylo za námi tak rychle, jak jen to je možné.”

Kouzelnice pevně stiskla rty. „Jsem pod velkým tlakem nedovolit vám takové rozhodnutí.”

Jak Harry viděl ze svého stanoviště, na Snapeově tváři se rozhostil zlověstný výraz. „Ani se 
nemusím ptát ze které strany. On prostě rád tahá za provázky. Bezpochyby se nepostaral o to, 
jak se to vyvinulo, ale...” pokrčil Snape rameny. „Obávám se, že je to nezbytné.” Přimhouřil oči. 
„Doufám, že se jím nenecháte odradit.”

„Samozřejmě, jediným zájmem Úřadu je blaho dětí. Jste si jistý, že je to jediný způsob, jak tuto 
situaci vyřešit?”

„Jsem si absolutně jist,” odpověděl Snape a v rozhodném gestu zkřížil ruce na hrudi.

„Rozumím tomu, že se váš názor změnil, ale je to tak náhlé...” 

„Toto je jen důsledek, předcházelo tomu mnoho událostí.”

Kouzelnice vstala, jako by hledala cestu, jak zlomit Snapeovu tvrdohlavost. „Jsem si jistá, že ten 
mladý muž musí být zoufalý, když zvážíme...” 

„Slečno Thistlethorntová,” řekl Snape rozhodně, ale klidně. „Je čas ukončit období zmatků... my 
oba potřebujeme najít cestu z této neúnosné situace. Doufám, že jsem to řekl jasně?”

„Naprosto jasně, pane profesore.”

S těmito slovy mu podala čarodějka pergamen, Snape si ho vzal, přivolal si brk a podepsal ho.

„Teď bych chtěla mluvit s Harrym,” řekla Amália Thistlethornová. „Jistě chápete, že o tomto 
postupu musí být informován.”

Snape přikývl, při čemž mu pramen dlouhých černých vlasů spadl do tváře. „Bezpochyby. A 
předpokládám, že s ním budete chtít mluvit o samotě?” stačila jen přikývnout, než Mistr 
lektvarů zavolal. „Harry. Jsi ve svém pokoji, že ano?”

Harry zrudl nad tím obviněním, že poslouchá. Ne, že by neposlouchal. Na druhou stranu - bylo 
to skutečné odposlouchávání, když koneckonců jeden z těch, co mluví, bezpečně ví, že 
posloucháte? Snape to musel vědět. Četl Harryho vyprávění o snu. Musel poznat, že se právě 
vyplnil a že Harry visí na každém slově.

Stále červený Harry otevřel dveře dokořán a potřásl kouzelnici rukou.

„Slyšela jsem, že jste zpátky v Nebelvíru, pane Pottere.”

„To je pravda.”

„A jaké to je?”

Harry si nemohl pomoct a rozesmál se. „Dobré. Moji přátelé si myslí, že bylo vážně legrační, 
když mi Severus řekl, abych byl hodný, když mě tam přivedl. Měli pocit, že se to nehodí k jeho 
image, slyšet ho říkat něco tak...” ovládl se a neřekl sladkého. „Otcovského.”

„A co si myslíte vy?”

„Dělá to nejlepší, co umí. Pro nás oba, když už o tom mluvíme...” Harry se otočil na svého otce. 
„Nenechal jsi Draca samotného, že ne?”

126 Kapitola 78. DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO



„Samozřejmě že ne. Je s ním Albus.”

„Aha, takže... už ho budeš moci převést domů? To byly adopční papíry, co jsi právě podepsal, 
že ano?”

„Ještě je musí podepsat Draco,” zamumlal Snape a pečlivě si Harryho prohlížel. „A pak se ještě 
musí vyřídit pár formalit. Ale jakmile bude mým synem v očích ministerstva, může zde žít, ať už 
je zdejší student, nebo ne. Albus vyhrabal toto nařízení někde ve školním řádu.”

Harry souhlasně přikývl a sociální pracovnici chvíli ignoroval. „Ale co Školní rada? Ti chtějí, aby 
Draco... odešel. Nemyslíš, že jsou schopni vytvořit nové pravidlo, aby tu nemohl žít, ať už bude 
tvůj syn, nebo ne?”

„Pozměnit Bradavický školní řád zabere poměrně dost času.” Ze Snapeových očí začaly sršet 
jiskry. „Nicméně hlavním záměrem jejich rozhodnutí bylo poslat vzkaz. A vzhledem k tomu, že 
Draco zůstane vyloučený, ať už bude žít kdekoliv, radní, až na jednoho, budou spokojeni.”

„A ten jeden bude dělat potíže,” vzdychl Harry.

Amália Thistlethornová se zakabonila, stáhla své odulé rty do úšklebku. „Ano, on byl 
komplikace, kterou jsem nepředvídala.”

„Nepředvídala, jak jste mohla něco předvídat, když se to celé stalo minulou noc...” Pak to 
Harrymu došlo. Pravda ho zasáhla takovou silou, že byl překvapený, že se nezapotácel. „Ty už 
zařizuješ Dracovu adopci nějakou dobu,” řekl nahlas to, co mu došlo a zlobil se sám na sebe, 
kolik bolesti je v každém slově. „Já... Hagrid říkal, že jsi řekl řediteli, že bych měl vědět víc, co 
se kolem mě děje. Tys to nemyslel vážně?”

„Myslel.” Snape si rukou prohrábl vlasy. „Harry, Hagrid je ten důvod, proč jsem ti neřekl, že 
jsem se rozhodl podat žádost o adopci tvého bratra. Draco i já jsme ti to chtěli říct hned. A on 
se ti to pokusil říct, když se nad tím zamyslíš, hned ve chvíli, kdy jsme se ve čtvrtek vrátili 
domů poté, co jsme vyplnili vstupní dotazníky a absolvovali pohovor.”

To byla pravda. Draco byl ten večer z něčeho úplně nadšený. Ale Snape ho uťal a nenechal ho o 
tom mluvit... 

„Jenže tu byl Hagrid,” řekl Snape. „On není zrovna mlčenlivá osoba a vzhledem k tomu, že jsem 
nechtěl, aby Lucius měl nejmenší tušení o našich plánech... chtěl jsem ti to říct, Harry. Jenže 
pak jsme měli potíže, které vypadaly nepřekonatelně, a zdálo se, že adopce nikdy nebude 
povolena.”

„Lucius,” řekl Harry a zaškaredil se, když si vzpomněl, jak byla Dracova nálada během týdne 
čím dál tím horší.

„Popravdě ne,” odpověděla čarodějka. „Byl to vedoucí mé vlastní kanceláře, kdo měl k tomu 
celému nejvíce námitek. Nezapomeňte, že jsme jen před pár měsíci pana Malfoye zplnoletili. 
Když jsme to chtěli udělat, uvedli jsme, že je naprosto schopný starat se o sebe sám jako 
dospělý. Schválit zamýšlenou adopci nás ukazovalo jako někoho, kdo si nestojí za svým 
rozhodnutím.” Sociální pracovnice vypadala trochu zahanbeně. „Obávám se, že mí nadřízení to 
vidí neradi. Oni jsou radši, když veřejnost věří, že Úřad je neomylný.”

„Ale vždyť říkáte, že vaším jediným zájmem je nejlepší zájem dítěte!”

 „Ano, to je můj zájem,” řekla čarodějka poněkud upjatě. „A proto jsem také radila vašemu otci, 
aby se do toho nepouštěl. Ve vašem zájmu je zůstat tady také, což se tou záležitostí s vraždou 
poněkud zpochybnilo...” 

„Vy jste váhala, protože si myslíte, že to Draco udělal?” Harry zavrtěl hlavou. „Ne, on je 
nevinný. Bystrozorové měli pravdu a Popletal zpochybnil jejich vyšetřování jenom proto, že ho 
má Lucius na háku.”

„Ministr Popletal, Harry,” řekl Snape.

„Ministr Popletal. Ale vážně, vím naprosto jistě, že Draco minulý týden nikoho nezabil. Zatím 
vším je Lucius. Dělá všechno proto, aby Draca dostal ze školy. Tak by ho snadno dostal před 
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Voldemorta.” Když vyslovil to jméno, čarodějka se trochu otřásla, ale Harry se ovládl, a 
neudělal obličej. „Ale jestliže to není Lucius Malfoy, kdo tahá za provázky, aby tu adopci 
znemožnil, tak kdo to tedy je?”

„Je to on, teď když Lucius Malfoy pochopil, co školní řád dovoluje vašemu otci udělat, intrikuje, 
co může.”

„On je člen rady školy a neví, co je napsáno ve školním řádu?”

„Domnívám se, že znáš můj názor na školní radu.” Harrymu došlo, že kdyby tu nebyla sociální 
pracovnice, řekl by to jeho otec daleko horším tónem. Ale vzhledem k tomu, že tu byla, se 
Severus ovládl a znělo to jen přezíravě. „Zdá se, že Lucius pochopil, co mám v plánu včera a 
začal nám házet klacky pod nohy. Proto měl Draco před slyšením tak otřesnou náladu...“

„Před ním i po,” opravil ho Harry.

„Měl pocit, že jeho naděje pohasly. Myslel si, že když se do toho teď vložil Lucius, nedokážeme 
ho Albus a já porazit. Ty bys měl mít více víry.” Snapeovy černé vlasy se zavlnily, jak zavrtěl 
hlavou. „A teď už alespoň víš, proč na tebe křičel rodina tak podrážděným tónem. Doufám, že 
se tě to příliš nedotklo?”

Harry se zakřenil. „No, když ty jsi překonal to, jak tě Draco poslal do prdele...” 

„Harry!”

A sakra. Sociálka.

Nicméně, Amália Thistlethornová vůbec nevypadala uraženě, naopak. Usmívala se. „Mám 
velkou radost, když vidím, že umíte dělat ústupky, pane profesore. To je známka dobrého 
rodičovství. A musím říct, že jsem o tom trochu pochybovala, když znám vaší hrůzu nahánějící 
pověst mezi studenty.”

Harry byl překvapený, když viděl, jak se na Snapeově normálně bledých lících objevilo něco 
jako náznak růžové. „Ano... ale tito dva chlapci nejsou moji studenti, přestože je učím.”

„Daří se mu tyto dvě role spojovat výborně.”

Růžová ztmavla o dva odstíny. „Harry, já nepotřebuji, abys mě před slečnou Thistlethornovou 
chválil.”

„Jasně, tati.”

Vysloužil si tím zdrcující pohled, ale bylo vidět, že to Snape nemyslí vážně. A to byl, pokud 
Harry mohl říct, docela příjemný pocit. Co nebylo příjemné, bylo přemýšlet nad tím, jak se 
Lucius Malfoy dozvěděl o adopci. Harry si pomyslel, že nepochybně tím samým způsobem, jako 
se dostal k Hermionině stížnosti.

„Profesore Snape, mohl byste nás nechat s panem Potterem o samotě?” podívala se čarodějka 
významně směrem ke krbu.

„Samozřejmě.” Snape krátce přikývl jejím směrem a pak se obrátil na Harryho. „Mám v plánu 
zůstat s Dracem, dokud to nebude oficiální a nebudu ho moci doprovodit zpět domů. Budeš v 
pořádku? Měli bychom se vrátit před soumrakem.”

„Tak brzo?”

„Doufám, že jeho žádost bude vyřízena ještě rychleji, než byla ta tvoje, protože okolnosti jsou 
tak naléhavé.”

Harrymu se líbila ta myšlenka, že není jediný, komu se dostává výjimečné péče. „Uvidíme se 
později.” Řekl svému otci. „Pozdravuj ode mne Draca.”

V okamžiku, kdy Snape zmizel, se Harry obrátil na čarodějku. Rozhodl se raději jí nevyprávět ve 
Snapeově přítomnosti, jak to chodí v její kanceláři. Mistr lektvarů by si bezpochyby myslel, že 
překračuje své kompetence. Jako když zapomínal říkat lidem jejich správnými tituly. Ale tohle 
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bylo příliš důležité na to, aby to mohl nechat plavat.

„Víte, že pro vás pracuje zrádce?”

Amália Thistlethornová přikývla. „Richard Steyne. Ano. Tvůj otec a já jsme to vydedukovali, 
když jsme dnes ráno vyndavali ze školních záznamů pana Malfoye potvrzení o zplnoletnění. 
Richard se o té adopci dozvěděl teprve včera, protože byl pár dní pryč. A v okamžiku, kdy se 
Richard vrátil do kanceláře, se u nás netrhli dveře s právníky, kteří trvali na tom, že ta adopce 
nesmí proběhnout.” Pak se neradostně zasmála, „Mám pocit, že pan Malfoy senior si sám pod 
sebou podřízl větev. Právníci začali s tvrzením, že Severus Snape není schopen být něčím 
rodičem. A v podstatě chtěli po Úřadu souhlas, že vaše adopce byla nesmyslná. A do toho se 
mým nadřízeným rozhodně nechtělo. Trvali na tom, že tvůj otec je vyznamenaný člen Řádu, 
který tě o Samhainu hrdinsky zachránil. Když Malfoyovi právníci zjistili, že tohle nefunguje, 
začali s vyhrůžkami a tím ve skutečnosti celý ten proces adopce urychlili a potvrdili. Úřad nikdy 
nikdo nezastraší tak, aby ignoroval nejlepší zájem dítěte.”

No spíš nemohli ignorovat svoji vlastní pýchu. Ale nahlas to raději neřekl. „Chcete říct, že tím, 
že Lucius Malfoy brojil proti Dracově adopci, ji vlastně uspíšil?”

V očích jí zablýsklo. „Ironie co? Šéf celého Úřadu se rozhodl, že bude lepší veřejně přiznat, že 
zplnoletění pana Malfoye byl omyl, než aby měl někdo pocit, že Úřad je úplatná organizace.”

„Aha, tak to chápu.” Harry se zamyslel. Něco mu dělalo starosti, něco, s čím nikdo nepočítal... 
„Jestli bylo zrušeno Dracovo zplnoletnění, nestal se tím Lucius opět jeho právoplatným otcem? 
Myslím tím teď, pro tuto chvíli.”

„Jeho zplnoletnění bylo již zrušeno, proto jsem byla pověřena tím, abych zajistila, že budou 
všechna magická potvrzení zničena. Včetně toho, které bylo ve školních záznamech. Nicméně 
Luciova rodičovská práva byla zrušena už před mnoha měsíci v momentě, kdy se Úřad 
dozvěděl, že stanovil odměnu za smrt vlastního syna. Takové chování je naprosto nepřijatelné,” 
vysvětlovala.

„A co jeho matka?”

Sociální pracovnice opovržlivě mávla rukou. „Ta žena se raději svých práv vzdala, než aby stála 
vedle svého syna v boji proti manželovi. Nemá s panem Malfoyem už nic společného.”

Tímhle si Harry nebyl zas tak jistý. Nemohl zapomenout na to, jak Draco ze spaní vzdychal 
Draku, můj poklade.

„A co bude se Steynem?” ptal se, když se jeho myšlenky vrátily zase zpět na začátek. „Vyrazíte 
ho a obviníte?”

Čarodějka se zlovolně usmála. Harry si pomyslel, že to na tváři někoho, kdo má pomáhat 
dětem, vypadá divně. „Váš otec si myslí, že je daleko strategičtější nechat u nás Steyna 
pracovat tak, aby mohl Luciusovi Malfoyovi předhazovat falešné informace.”

„Vy jste s tím souhlasila? A vaši nadřízení?”

„Oni nepochopili, co Richard dělá, ani to, co dělám já. Abyste mě dobře pochopil, leží mi na 
srdci jen váš prospěch, pane Pottere, a vypadá to, že podávat Luciusovi Malfoyovi dezinformace 
by nám mohlo pomoct ochránit vás.”

První, co Harryho napadlo, bylo, že je to na Mrzimora celkem manipulativní. Samozřejmě, že to 
byl Snape, kdo s tímhle plánem přišel, ale Harry byl přesto ohromen.

„A stejně tak vašeho budoucího bratra,” dodala a opatrně se na něj podívala. Harrymu došlo, 
že právě začíná rozhovor o jeho budoucím sourozenci, ale to bylo v pořádku, byl připravený.

Pokynul čarodějce ke křeslu, sám se posadil, ale předtím se jí nezapomněl zeptat, jestli si přeje 
nějaké občerstvení. Poté, co oba usrkávali ze šálků skvělý Oolong, jí předhodil návnadu. „On 
není můj budoucí bratr, on můj bratr už je. Říkal jsem vám to, pamatujete? Ale je milé, že to 
konečně bude oficiální.”

„Pročpak?”
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„Ono to vypadá, že Draco překonává překážky snadno. Ale v poslední době jsem si už o něj 
dělal starosti. Podívejte, já jsem už ze sklepení odešel, ale on tu musí zůstat. Já mohu lidem 
říkat, že Severus je můj táta, zatímco on nesměl říct ani slovo. A on je Zmijozel, i když mu vzali 
odznak. Myslím, že je pro něj důležité být rovnocenný.”

„Překvapujete mě tím, jak snadno jste to přijal,” poznamenala kouzelnice. „Chápete, že by bylo 
docela normální, když byste kvůli tomu byl rozzlobený?”

„Myslím, že jo,” řekl Harry a s úsměvem pokrčil rameny. „I když myslím, že už jsem si tím 
prošel. My teď nebudeme vytvářet novou rodinu, slečno Thistlethornová. My už jí nějakou dobu 
jsme.”

„Situace tady je z mnoha důvodů neobvyklá, ale vzhledem k tomu, že vypadáte s tou situací 
celkem srozuměný, nemám důvod vás posílat k terapeutovi. Chápu to dobře, že jste s panem 
Malfoyem upustili od toho brutálního mudlovského sportu?”

„Jo,” řekl Harry rychle. Možná až příliš rychle a sociální pracovnice se na něj ostře podívala. 
„Chci říct většinou. Už víme, jak to nenechat zajít tak daleko. Ačkoli Hermiona si i tehdy dělala 
ty starosti úplně zbytečně. Víte, že ten dopis skončil v Popletalových rukách?”

„Ano, to je naprosto, naprosto nepřijatelné. Ministr by měl vědět, že nesmí číst tajné materiály 
Úřadu a že už je vůbec nesmí použít tak, jak použil ten dopis.”

„No jo, to je celý Popletal. Chci říct, ministr Popletal.”

Čarodějka se opřela do křesla, usrkla si čaje a chvíli si Harryho prohlížela. „Vypadá to, že se 
skutečně snažíte svého otce poslouchat.”

„To je snad normální, ne?”

„No, ve skutečnosti obvykle děti reagují na adopci tím, že kopou kolem sebe. Testují hranice 
trpělivosti svých nových rodičů. Z toho, co jsem viděla a slyšela, to vypadá, že vy jste tuto fázi 
přeskočil, ale zdá se mi rozumné upozornit vás na to, že pan Malfoy asi ne.”

Harry položil na stůl svůj nedopitý čaj. „Proč by Draco... byl v poslední době hrozně nepříjemný, 
ale jsem si jistý, že to bylo jen tím, pod jakým tlakem byl. Myslím, že jakmile bude adopce 
uzavřena a bude se cítit v bezpečí, bude to lepší.”

„A o tom to právě je. Pokud se bude chovat tak, jak je obvyklé, nebude se cítit v bezpečí, dokud 
se nepřesvědčí, že jeho nový otec bude stát za ním v jakékoliv situaci. I když, uvědomte si, že 
ne každé adoptované dítě se chová takhle. Vy třeba zrovna ne. Ale jestli pan Malfoy vyplnil 
dotazníky pravdivě, bude se teď nějakou dobu chovat tak nesnesitelně, jak jen bude schopen.”

„Chápu,” zamumlal Harry. Tak nesnesitelný, jak jen umí být? Draco tedy umí být zatraceně 
nesnesitelný. „A co mám dělat? Chci říct, je něco, jak bych mu mohl pomoct?”

„Pravděpodobně bude dost žárlit na to, že vás váš otec adoptoval jako prvního. Doporučovala 
bych vám nechat těm dvěma v následujících týdnech spoustu času.”

„Aha.” Harrymu se moc nelíbilo, jak to zní. Jenže nabídnout Dracovi peníze se mu zdálo dobré a 
přitom to celé dopadlo špatně. A navíc Snape říkal přece něco podobného o tom, že Draco teď 
potřebuje být se svým otcem. A o tom, že by Harry měl teď upřednostnit potřeby svého bratra.

A navíc, Draco upřednostnil Harryho potřeby, když byl Harry ten, kdo byl adoptován.

Sociální kouzelnice dopila čaj a odložila šálek. „Netrapte se tím, jen buďte trpělivý a váš bratr 
jistě přijde na to, že je tu milován a v bezpečí.”

„Já myslím, že...” Harry se náhle odmlčel, když mu došlo, že téměř prozradil něco, co mu Snape 
řekl jako tajemství.

Amália Thistlethornová vypadala, jako že rozumí Dracovým problémům s láskyplnými 
rodinnými vztahy, ale také, že oceňuje Harryho diskrétnost. „Trpělivost,” zopakovala. „A také 
pochopte, že může trvat pár dní, než si váš bratr usmyslí testovat důvěryhodnost svého nového 
otce. Teď na začátku se možná bude cítit příliš zranitelný na to, aby se pokoušel posouvat 

130 Kapitola 78. DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO



hranice.”

Harryho první reakce byla, že se mýlí a že Draco není zrovna z těch zranitelných. Ale pak mu v 
paměti vytanula ta scéna, které byl svědkem včera v noci. Draco přitulený ke Snapeovi, zoufale 
vzlykající kvůli Luciusovým příšerným výhrůžkám. Takže ano, Draco je zranitelný. Jen prostě 
nechce, aby to někdo věděl. A jestli se teď hodlá se svou rodinou hádat, dobře. Harry to dokáže 
překonat. Pomůže Dracovi projít na druhou stranu tak, aby pochopil slovo rodina.

„Takže pokud nemáte žádné další otázky, vrátím se do kanceláře, abych dohlédla na to, že ta 
věc bude vyřízena ještě dnes večer,” řekla kouzelnice a zdvihla své objemné tělo z křesla. „Ale 
vzhledem k tomu, že teď mám podporu vedení úřadu, neměl by to být žádný problém.”

Harry přikývl. „Škoda, že jsem to nevěděl, býval bych udělal Přání všeho dobra.” A zuřivě začal 
přemýšlet, jaké rostliny by byly pro Draca nejlepší.

„Přání všeho dobra k adopci?” Kouzelnice vypadala překvapeně, ale pak jí to došlo. „Aha, 
chápu. To je od vás ale pozorné. Jste báječný mladý muž, když vás napadají takové věci.”

„Draca to napadlo jako prvního. Tehdy. On je dobrý bratr.”

„A profesor Snape je dobrý otec. Nemusíte mě pořád přesvědčovat, pane Pottere. Nejprve jsem 
si myslela, že je to celé zařízeno nějak překotně. Zejména, když v tom byla zapletena ta 
vražda. Ale teď vidím, že vy tři se k sobě báječně hodíte. Jen si pamatujte, co jsem řekla o tom, 
v jaké náladě bude pravděpodobně pan Malfoy v příštích dnech.”

Jako by Harry mohl zapomenout.

***

Teď už se Harry ve Snapeově bytě tolik nenudil, protože měl co zařizovat. Přání všeho dobra. 
Knížku Přejeme vám vše nejlepší měl stále ještě v kufru a Snape měl samozřejmě spousty knih, 
ve kterých byly detailně popsány magické vlastnosti rostlin. Samozřejmě, že byly určené 
hlavně k vaření lektvarů, ale daly se použít. Dracova kniha by bývala byla nejlepší, ale nebyla 
nikde k nalezení. Harry nevěděl, jestli to byla další věc, která zmizela, když mu skřeti sebrali 
jeho trezor, a nebo jestli si ji Draco prostě jenom zabalil a vzal s sebou.

Draco se opravdu musel cítit zoufale, došlo Harrymu, když se rozhlédl po pokoji. Nic svého tu 
nenechal, jakoby nevěřil, že se ta adopce uskuteční a že nebude navždy vyhnán z Bradavic. 
Není divu, že byl vzteklý a zdálo se, alespoň jak říkala sociální pracovnice, že to bude ještě 
horší... 

Možná, pomyslel si Harry. Já jsem tento stupeň vynechal. Možná, že u Draca to bude stejné. My 
už přeci jsme rodina... 

Jenže někde v hloubi duše Harry věděl, že tomu Draco doopravdy nevěří.

Na Dracovu počest si objednal pečeni a pokračoval dále ve svém hledání.

Když se konečně v krbu rozzářily plameny, překvapilo ho to. Vyskočil a nervózně si prohlížel své 
oblečení. Měl by být oblečen ve společenském hábitu a v ruce mít přání všeho dobra. A on 
vypadal, jako by přišel sem dolů na celý den vařit lektvary. Což ve skutečnosti přišel. Snape 
zjevně na jeho cvičení úplně zapomněl, ale Harry si na to nestěžoval. Za prvé byl teď Draco o 
hodně důležitější a za druhé, Harry stejně neměl Lektvary moc rád.

Draco vystoupil z krbu jako první, těsně za ním Snape s batůžkem v ruce. Byl to malý batůžek a 
v něm pravděpodobně všechno, co Draco na tomto světě měl. Harryho napadlo, že je to docela 
smutné, ale tentokrát Dracovi část svého bohatství nenabídl.

„Ahoj,” řekl Harry, i když věděl, že je to trochu praštěné. Ale nebyl si jistý, co má k adopci říct. 
Dnes, když se dovršila tvá radost, nebo tak nějak. Jenže to bude muset počkat, až bude mít 
všechny rostliny pohromadě. „Je to hotovo? Je to oficiální?”

Draco přikývl a vyhnul se Harryho pohledu. Rozepnul si svůj plášť, a když se z něj vysvlékal, 
nemohl si Harry nevšimnout tmavé skvrny, kde býval zmijozelský odznak.
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„Takže máte smlouvu vhodnou k zarámování?” zeptal se Harry, aby prolomil napětí.

„Ne,” odsekl Draco a to jediné slovo Harryho zarazilo.

„Aha, předpokládám, že to kvůli Fideliusu nemohlo projít...” 

„Samozřejmě, že ne. Albus nám ho doručil osobně,” řekl Snape. Vytáhl srolovaný svitek, 
převázaný stužkou a podal ho Harrymu.

Draco se přerývaně nadechl, ale Harry se na něj usmál. „Je mi líto, že se to muselo stát za 
těchto podmínek, ale vůbec mi není líto, že mám teď tohle, abych si to mohl prohlédnout.” 
Zatáhl za konec stužky a zeptal se. „Můžu?”

„Myslím, že radši ne.”

„Samozřejmě, že ano, Harry,” řekl Snape a očima Draca napomenul, ačkoli jeho tón zůstal 
klidný. „Vždyť víš, že by na to stejně přišel, dříve nebo později.”

„Vím, že jsi adoptoval Draca,” zavtipkoval Harry.

„Ale nevíš všechno...” 

„Co všechno?” Před tím, než mohl Draco odpovědět, Harry rozroloval svitek a četl si ho, tedy 
spíš prohlížel. Byl stejný jako ten jeho. Až na to jméno, které bylo napsáno zlatým písmem 
uprostřed.

Draco Snape.

Harrymu málem vypadly oči z důlku.

Draco Snape?

Harry se podíval ještě jednou, ale jméno bylo pořád to samé.

„Ty sis změnil jméno?” zeptal se nakonec a vynasnažil se znít co nejklidněji, když se podíval 
nahoru. Nechtěl dát najevo, jak moc se mu to zdá divné. Připadalo mu, že Draco musel být 
opravdu v koncích.

„Ano.” A jako by se potřeboval něčím zaměstnat, šel si Draco pověsit plášť, pak se vrátil a díval 
se na Harryho vyzývavě.

„No dobře,” řekl Harry, a přesto, že byl šokovaný, pokoušel se smát. Draco Snape? Říkal si to 
jméno v duchu pořád dokola a přál si, aby ho mohl říct nahlas, aby slyšel, jak se to k sobě hodí. 
Ale bylo to... prostě hrozně divné.

Ale jeho myšlenky byly zřejmě zjevné. „Říkal jsem si, že by bylo dobré začít znovu,” řekl Draco 
konverzačním tónem, ale přesto se mu nepodařilo skrýt, že se pokouší bránit. „Už mě 
unavovalo, že si každý myslí, že jsem jako on, jen proto, že mě zplodil.”

Harry si vzpomněl, jak Snape říkal, že se Draco pokouší distancovat od svého otce. Harry tedy 
jen nepochopil, jak moc. Nemohl na to přestat myslet.

„Nevadí ti to, že ne?”

Harry zamrkal a zavrtěl hlavou. „Ne, to ne. Jsem jen překvapený. Ty jsi z toho šťastný, viď? Pak 
to je to hlavní, na čem záleží.”

Draco v královském gestu přikývl hlavou. „Jsem velice šťastný, Harry. Koneckonců byl to můj 
nápad.” Pak se na jeho tváři najednou objevil zlý úsměšek. „Samozřejmě, že pro Luciuse je to 
jako facka do tváře. Tím lépe.”

„Draco Snape,” řekl Harry konečně nahlas. Přemýšlel, co na to řeknou jeho přátelé. Ale co, na 
tom přece nezáleží. „Hmm. No, budu si na to asi muset zvyknout, ale jsi-li šťastný, jsem šťastný 
i já.”

V Dracovým očích se objevila zlomyslnost. „Ještě není pozdě, aby ses stal Harry Snapem...” 
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„Ne, myslím, že ne.” Harry se podíval na svého otce, který od okamžiku, co předal svitek, 
nepromluvil. „Bez urážky, Severusi, jsem hrdý na to, že jsem tvůj syn a chci, aby to věděl, celý 
svět, ale nemůžu, prostě nemůžu.”

Mistr lektvarů nevypadal, že by se ho to dotklo. To bylo milé.

„Dobře,” řekl Draco a udělal pár kroků dopředu. Chvíli váhal, pak si vzal od Harryho svitek a 
bleskově ho zaroloval. Promluvil teprve, až když ho položil do vrchní police knihovny vedle 
Harryho smlouvy. „Myslím, že tohle z nás dělá skutečně bratry.”

Harry byl překvapený, chvíli nad tou větou přemýšlel a pak se začal smát.

Draco zúžil oči. „Co?”

Harry se několikrát zhluboka nadechl, aby dokázal svůj smích ovládnout. „Víš, jak ses mě 
jednou ptal, co vím o budoucnosti a já ti neodpověděl? Bylo to, protože jsem to věděl. Ještě 
dlouho před Samhainem se mi zdálo, že mi dva budeme bratři!”

„A co je na tom směšného?”

A jejda, Draco začal znít poněkud podrážděně. Harry si pamatoval, jak rozervaný a zranitelný se 
cítil po své vlastní adopci. Jak si nebyl jistý, jestli je tu vítán, přestože Snape byl laskavý, a tak 
si pospíšil dopovědět to. „Je to legrační, protože jsi už tolikrát řekl, že jsme bratři, že teď nevím, 
co z toho se mi vlastně zdálo. A docela mi na tom záleží! Pokoušel jsem se srovnat věci v čase 
tak, jak se stanou. Ale díky tomuhle mi to prostě nešlo. Podívej, poprvé jsi řekl, že jsme bratři,  
protože jsme oba ve Zmijozelu. Pak když k nám měl Severus kázání o tam, jak jsme oba jeho 
synové, a teď jsi to řekl znovu!”

Dracův hlas byl chladný. „Nevěděl jsem, že si vedeš přesné záznamy.”

„Taky by sis je vedl, kdyby se ti ještě před Samhainem zdálo, že řeknu, že budeme bratři.”

„Hmm, asi jo. Pamatuji si, jak jsem si pořád myslel, že mi budeš brát koště.”

„No jasně, jako bych já roznášel po škole odznaky Malfoy je hnusák.”

„To není špatný nápad,” řekl Draco a pokrčil rameny. „Teď už by mi to nevadilo, i když si nejsem 
tak jistý, jestli to je správná taktika, urážet jednoho z radních, přestože by si to zasloužil. 
Samozřejmě, že zuřil, když zjistil, že Severus přechytračí každou jeho intriku a teď navíc ta 
změna jména. To je urážka. Škoda, že neuvidím, jak se bude tvářit, až si to přečte v ranním 
vydání Denního Věštce.”

Harry se téměř rozesmál. „Tys to oznámil?”

„Je to pravidlo Úřadu vzhledem k tomu, že jsem znovu dítě,” Draco se zakabonil, pak zatřásl 
hlavou, jako by chtěl zahnat své chmurné myšlenky. „Takže ti to nevadí? Nemyslím to jméno. 
Myslím celkově tu adopci.”

„Samozřejmě že ne, my už přece jsme rodina...” 

„Ne takhle.”

„Ale ano, takhle.” Harry vzdychl, protože pokud si Draco myslí, že ten papír něco změní, pak 
nikdy nepochopil, že ho má Harry rád. Trpělivost, slyšel hlas sociální pracovnice znít ve své 
hlavě. Řekl si, že bude lepší se kvůli tomu nehádat a tak se usmál. „Do třetice všeho dobrého.”

„Co?”

„Dnes jsi potřetí řekl, že jsme bratři.”

„A myslíš, že je to tak? Bude to dobré?”

Zvláštní, jak mohou tři slova odhalit tolik nejistoty. Harry udělal pár kroků k Dracovi a vzal ho za 
obě ruce. „Poslouchej, Draco. Kdybych věděl, co vy dva máte v plánu, udělal bych ti krásné 
Přání všeho dobra. Popravdě jsem trochu otrávený jen z toho, že jste mě vynechali...” 
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„Pokoušel jsem se ti to říct...” 

„Já vím, to je v pořádku, vážně. Severus mi to vysvětlil. Donutil tě držet pusu, protože tu byl 
Hagrid.”

„Doporučil jsem mu, aby byl diskrétní,” suše ho opravil Snape.

„Ne, to, co řekl Harry, bylo daleko výstižnější,” řekl Draco kousavě. „Pořád jsem se ti to 
pokoušel říct, i když to začalo vypadat beznadějně. Jenže ve středu jsem nemohl myslet na nic 
jiného než na pohřeb a potom mi Severus řekl, že nemá smysl to vysvětlovat, pokud nebudeme 
vědět víc. A pak mě vyhodili a musel jsem odejít, takže jsem si říkal, že bys měl vědět všechno, 
jenže když jsme se se Severusem vrátili, potloukali se tu tvoji přátelé, naprosto nadšení tím, že 
mě vyhodili ze školy!”

„Nebyli nadšení.”

„Weasley byl.”

„Teprve až když jsi připomněl, jak je chudý. No tak, Draco, vždyť oni pro tebe svědčili. Pokoušeli 
se přesvědčit radu školy, že tam ti dva studenti lhali. A sem dolů přišli jen proto, že se mi 
Hermiona chtěla omluvit za to, jak byl ten její dopis zneužit.”

„Tak to se měla omluvit mě,” zavrčel Draco. Harry se připravil na tirádu, ale jeho bratr toto 
téma opustil. „Co bude s Belou a Erikem, Severusi? Spikli se, aby byl další student vyloučen. A 
to nemluvím o tom, že jejich fascinující představení při slyšení ve mně zanechalo pocit, že mají 
co do činění s těmi, co zabili Pansy. Kdo jiný by vynaložil takové úsilí, aby to na mě ušil?”

Snape si založil ruce na hrudníku, zamračil se a z očí mu létaly jiskry. Jeho hlas proťal vzduch 
jako břitva. „Promluvím si se slečnou Uwannawichovou i s panem Vanvelzeerem. S tím počítej.”

Harry se rychle podíval na Snapea a přemýšlel, co má Mistr lektvarů v plánu a bylo mu jasné, 
že mu to Snape neřekne. Což mu něco připomnělo. „Teda mohl jsi mi říct, že Argentina už není 
v plánu.”

Snape tázavě zvedl obočí. „Vždyť jsem to udělal.”

Jasně, udělal. „Vždyť víš, že jsem tomu nevěřil! Chci říct, klidně to mohla být Bolívie nebo Keňa, 
nebo jiný stát, ale byl jsem naprosto přesvědčený, že opustíme zemi. A tys věděl, že si to 
myslím!”

Snape si sundal plášť a pečlivě ho pověsil. „Jak mám vědět, co si myslíš?” zeptal se s pořádnou 
dávkou jedovatosti. „Dal jsi mi už před dlouhou dobou na srozuměnou, že tě nesmím podrobit 
nitrozpytu vyjma výjimečných příležitostí.”

„Teď se mi zdá, že mluvíš trochu z cesty.”

„Včera večer jsem opravdu neměl náladu mluvit s tebou o svých cestovních plánech, protože 
těmi svými pokusy s netestovanou magií jsi mě vážně rozzuřil!”

„Takže tím, žes mě nechal tápat, jsi mě potrestal?”

„Ne vědomě,” řekl Snape poněkud upjatě. „Měl jsem na starosti jiné věci, které jsem musel 
promyslet a zařídit, než jen tvé pocity.”

„Harry,” vmísil se Draco. „Vzpomínáš si, jak mě trestal Lucius nebo co tobě dělali ti příšerní 
mudlové?”

„Jo,” připustil Harry. „Ale stejně se mi nezdá správné, že mě nechal myslet si, že opouštím 
Bradavice.”

„Já jsem tě nenechal, ty kluku pitomá.”

„Dobře, nechme toho,” řekl Harry. Došlo mu, že tuhle hádku nikdo nevyhraje a také to nebylo 
zas tak důležité. Kdyby byl ve Snapeově roli, udělal by to jinak, ale každý přece občas dělá 
chyby. A Snape si přece nemohl být úplně jistý, že nakonec přece jen nebudou muset odjet. V 
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tom momentě byla adopce ještě nejistá.

Draco vytáhl z kapsy světlou hůlku a donutil levitovat batůžek, který Snape přinesl z Devonu. 
„Tak dost už řečí o odjezdu. Jdu si vybalit.” A s těmi slovy vyrazil do ložnice s batůžkem, který 
se vznášel za ním.

Když se Harry otočil zpátky na svého otce, zjistil, že si ho bedlivě prohlíží. „Harry,” začal, ale ať 
už chtěl říct cokoli, byl přerušen tím, jak Draco vrazil do obýváku, v jedné ruce obálku, ve druhé 
klíč.

„Co to do hajzlu, Pottere, má znamenat? Řekl jsem, že ne!” Draco se rozzuřeně díval na svého 
otce. „Copak jsem tomu pitomcovi neřekl, že ne? Byl jsi u toho a podívej se, co udělal!”

Místností se rozlehlo zacinkání, to, jak Draco praštil klíčkem o zem.

„Harry,” řekl Snape a znělo to výhružně. Pak ale, jako kdyby mu něco došlo, se otočil k Dracovi. 
„Není to tak, jak si myslíš.”

„Skvěle,” odsekl Draco. „Protože to, co si myslím, je, že se tenhle bohatý kluk zase předvádí a 
předhazuje mi, jak moc toho má a jak moc si myslí, že jsem potřebný, jako kdybych pro Merlina 
nedokázal žít bez peněz. Jako kdybych bez nich měl umřít! Myslíš si, že nemám páteř? Pottere?! 
Nemyslíš, že už jsem zvládl i horší věci? Jako že třeba Lucius na mou hlavou vypsal odměnu, 
nebo že kamarádi z mé koleje by mě s největší radostí zabili...” 

„Sklapni!” zařval na něj Harry. „Dobrý Bože, Draco! Buď už zticha! Nevím, co je to za klíč, a 
nevím, kde se tu vzal! Možná by ses mohl příště zeptat před tím, než si uděláš závěry!”

„Aha, závěry! Jako by ses ke mně minulou noc nechoval jako k sociálnímu případu!”

„No a tys mě odbil, nebo ne? Nepřijal bys Siriusovy peníze, ani kdybys byl na ulici. Jestli chceš 
něco vědět, tak to není příliš zmijozelské!”

Draco ho spražil pohledem. „Ale to já už nejsem. A co je to za blbost, že o tom klíči nic nevíš? 
Klíče od trezoru v Gringottově bance se neobjevují jen tak!”

Harry se zhluboka nadechl a přál si, aby býval byl neřekl tu větu o Zmijozelu.

Snape si klíč přivolal šeptaným kouzlem bez hůlky a držel ho ve dvou natažených prstech. 
„Není Blackův, Harry? Nepožádal jsi o něj Albuse, abys tím, že ho najdeš ve svém pokoji, 
pomohl svému věšteckému snu vyplnit se?”

„Ne, já jsem ani nevěděl, že smím do svého pokoje, dokud jsem sem ráno nepřišel.” V jeho 
mysli vytanulo podezření. „Aha, tak proto jsi se smiloval? Dnes ráno se začaly dít věci a ty jsi 
věděl, že se můj sen začíná vyplňovat a vzpomněl jsi si, že musím být v pokoji, aby se to stalo 
přesně tak, jak se mi to zdálo!”

Snape naklonil hlavu. „Popravdě jsem o tom přemýšlel už včera večer. Nicméně, absolutně 
jsem neočekával, že Luciusův postoj donutí Úřad tak náhle změnit jejich minulé zamítnutí mé 
žádosti o Dracovu adopci.”

Harry přikývl, to podezření mu udělalo pořádnou ránu na duši. „Dobře, chápu. Jsem absolutně 
pro tu adopci a myslím, že to víš a chápu, že jsi ze svého nového pravidla udělal výjimku.”

„Podle toho jak zníš, tak ne.” Poznamenal tiše Snape. „A když se na to podívám zpátky, 
zapovědět ti přístup do tvého pokoje, bylo přespříliš příkré. Zejména, když si přeji, abys věděl, 
že jsi tu vítán. Ale v tu chvíli jsem prostě nevěděl, co mám dělat.”

„Ty jsi nevěděl, co máš dělat?” Harry byl docela překvapený tím, že Snape takovou věc přiznal.

„Měl jsem toho v hlavě příliš mnoho,” usmál se Snape. „Myslím, že to víš.”

„Jasně. Bývalo by stačilo, kdybys vzal ten rám, i když je Dracův a ne můj.”

„Vzít to rozbité zrcátko zdá se posloužilo stejnému účelu.”

Harry se pokusil netřást, když se ustaraně zeptal. „Nenechals ho zmizet, že ne? A nedals ho 
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domácím skřítkům, aby ho vyhodili, že ne?”

„Zabalil jsem ho a schoval,” řekl Snape a opatrně si Harryho prohlížel. „Vzhledem k tomu, že už 
muselo být nějakou dobu rozbité, říkal jsem si, že musíš mít nějaký důvod k tomu schovávat 
ho.”

„Jak to můžeš vědět...” Když se na něj Draco nevěřícně podíval, Harry zrudl. „No dobře. Magie. 
Někteří z nás nebyli vychovaní mezi těmi všemi obskurními kouzly.”

„Jaký důvod máš k tomu schovávat rozbité zrcátko?”

Harry si nemohl pomoct, ale tentokrát to s ním škublo. Co když Snape nebude chtít, aby ho 
měl? Až se dozví, že to byl způsob, jak být v kontaktu se Siriusem. Mohlo by se mu zdát 
nezdravé, že Harry lpí na takové věci. Ale proto si ho nenechával. Věděl, že zrcátko se za závěs 
nedostane. „Je to taková sentimentální záležitost.” Řekl a nenáviděl se za to, jak se mu láme 
hlas. „Dal mi ho Sirius. Ne-nevyhazuj ho, prosím tě.”

Snape potichu zaklel, udělal dva kroky dopředu, rozpřáhl ruce, přivinul k sobě Harryho a rukou 
si přitiskl chlapcův obličej k jemné černé látce svého hábitu. „Musel jsem být příliš krutý, když 
si o mně můžeš myslet takovéhle věci.”

Zatímco ho dlouhé prsty hladily po vlasech, zjistil Harry ke svému zděšení, že nemá daleko k 
tomu rozbrečet se. Věděl, že ho otec miluje. Věděl to, dokonce, i když na něj ten člověk řval, 
vyhodil ho z pokoje a řekl mu, aby zůstal ve věži. Takže tohle objetí by nemělo znamenat zas 
tolik.

Ale znamenalo. Možná, že ho jeho noční můra vyděsila víc, než by kdy připustil.

„Možná,” řekl Draco po dlouhé chvíli ticha, „by mi někdo z vás mohl vysvětlit tu záležitost s 
mým rámem?”

Harry se odtáhl od svého otce a rychle mrkal, aby se ovládl. „Pamatuješ, jak jsme se dívali na 
ten famfrpálový zápas a potom...” 

„Ty ses díval na slyšení,” uhodl Draco.

„Jo, jenže já jsem zkombinoval dva magické artefakty tak, aby mi to ukazovalo vnitřek hradu 
a...” Harry se podíval svému bratru do očí. „A rozbil jsem ho, promiň.”

„Ale vždyť to ukazovalo vrbu mlátičku, když jsem přišel do pokoje...” 

„A to je také všechno, co to ukazuje. Myslím, že je to proto, že ji ukazoval předtím, než jsem ho 
rozbil. Myslím, že bych se mohl pokusit opravit to...” 

„Myslím, že ne,” řekl Snape přísně, ale ne tak, aby to znělo rozzlobeně. „Vy dva teď budete mít 
pohyblivý obrázek vrby a rám už nebude fungovat. A tím o tom končím debatu. Draco, 
předpokládám, že mě v této záležitosti podpoříš.”

„Jak mám toho Pottera chránit? Zkombinovat magické artefakty...” Draco rozhodil ruce a 
tentokrát to vůbec nevypadalo teatrálně. „Máš vůbec představu, jak je to nebezpečné? A to si 
tu byl sám! Kouzelník s dokončeným vzděláním by si netroufl zkombinovat dva artefakty dřív, 
než by si celou tu věc promyslel. A nepochybně by si zajistil někoho, kdo by mu mohl pomoct, 
kdyby se to celé nějak zvrtlo. Ale ne, Harry Potter ne. Ten má pocit, že jeho temné síly zvládnou 
všechno!” přivřel oči. „Tak proto se celý hrad otřásl, že ano?”

„No, popravdě, to jsem se zrovna pokoušel nesežehnout Luciuse...” 

„Mohl jsi zničit celý hrad s námi všemi uvnitř!” díval se na něj Draco vztekle a jeho oči byly 
chladné jako vyleštěné stříbro, když se otočil zpátky ke Snapeovi. „Samozřejmě, že tě 
podpořím! Raději přijdu o ten rám, než abych se mohl dívat na další příšerný pohřeb poté, co 
Harry zajde příliš daleko a nechá tu proklatou věc vtáhnout ho do kouzelnického prostoru!”

„Ty jsi viděl pohřeb slečny Parkinsové, Draco?”

Harry řekl milým hlasem: „Jo, tehdy jsi nic nenamítal, že ne?”
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„Protože už jsi to udělal předtím!” zuřil Draco. „Říkal jsi, že ano! A vsaď se, že bych býval 
namítal, kdyby ses pokusil náhodně míchat magii!”

Harry si to nemyslel, věděl, že Draco chtěl tak zoufale vidět ten pohřeb, že by riskoval cokoliv. 
Ale neměl žádný důvod říct to nahlas. „Už to neudělám,” tiše ujistil svého otce i bratra. „Už 
budu hodný.”

„To budeš,” souhlasil Snape temným tónem. Harry si byl jistý, že myslí na zrcátko. 
Pravděpodobně ho už nikdy neuvidí. A nebo možná až mu bude jednadvacet.

Harry vzhlédl ke svému otci, v jehož černých očích se dalo přečíst něco jako soucit, ale jinak se 
tvářil rozhodně. Harry se nedokázal ovládnout a vzdychl. Nejdřív mapa, pak plášť a teď i 
zrcátko. Měl pocit, jako by každá jeho vzpomínka na Jamese měla být vymazána z jeho života. 
Harry věděl, že to Snape nedělá záměrně. Koneckonců, ten člověk asi ani nevěděl, že to zrcátko 
byla Jamesova polovina z páru.

Možná bych mu to měl říct, pomyslel si Harry.

Ale bylo by to k něčemu? Snape věděl, že neviditelný plášť a mapa patřily Jamesovi a stejně mu 
je nevrátil. A navíc, možná, že si Harry zaslouží na chvíli o ně přijít, pokud jeho experimenty 
byly tak nebezpečné, jak si Snape a Draco myslí.

Bylo by milé, kdyby mu znovu věřili, opravdu bylo.

„Tak, když jsme si to teď vyjasnili,” řekl Draco poněkud jízlivě, „mohli bychom se možná vrátit k 
tomu tajemnému klíči. Jak to, že se o něm Harrymu zdálo?”

Harry se otočil ke svému bratrovi. „Viděl jsem ten klíč ve věšteckém snu. Byl to ten sen o 
zrušení adopce, až na to, že se ukázalo, že byl vlastně o tom, jak budeš adoptován ty.”

„Jak jsi mohl zaměnit takové dvě věci?”

Harry zavrtěl hlavou. „Nevím. Ale tehdy to dávalo smysl...” 

„Samozřejmě, že nedávalo, řekl jsem ti přece, že se tě nikdy nezřeknu...” pak se Snape podíval 
na Draca, „tebe samozřejmě také ne.”

Draco na to nic neřekl, ačkoli Harrymu se zdálo, že ho to potěšilo.

„Takže, co je to za klíč?” přemýšlel Snape nahlas. Chvíli si ho prohlížel proti světlu. „Nebyl u něj 
žádný vzkaz, žádné vysvětlení, kdo ho poslal nebo proč?”

„Ne...” 

„Do háje,” řekl najednou Draco. Muchlal obálku v prstech, ale najednou povolil prsty a stiskl 
obálku mezi dlaněmi, aby ji narovnal. „Myslím, že vím, co se děje.”

„Co?”

Chlapec mezitím zdvihl obálku ke svým rtům a něco jí šeptal. Harry měl pocit déjà vu, tohle 
přece už u Draca viděl dřív, že? Jak nejprve vzdychl a šeptal něco ke kousku papíru, ale tehdy 
se ten papír vznášel, nedržel ho pevně v rukách... 

Dopis z Wiltshire, došlo Harrymu. Dopis od Narcissy. K tomu Draco mluvil... 

V momentě, kdy Draco dokončil svou inkantaci, se na obálce objevilo písmo. Písmo, které Harry 
už předtím viděl.

Písmo Narcissy Malfoyové.

Dracovi se roztřásly ruce, když začal číst. Vypadalo to, že si ani nevšiml, že ho Snape vzal za 
ruku, jemně ho odvedl ke gauči a posadil ho tam.

„Merline,” zalapal nakonec po dechu. „Já... vážně jsem se chtěl chovat dospěle, co se týče 
peněz. Opravdu, byl bys ohromený, Harry. Měl jsem to vše naplánované.”
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Osobně si Harry myslel, že to, že ho Draco nazval zatraceným kreténem, kvůli té záležitosti s 
trezorem, bylo skutečně ohromující. „O čem to mluvíš?”

„O mé matce.” Draco se tiše rozesmál. „Sladký Merline, ona dokáže přechytračit i Luciuse, když 
jí na tom záleží. Ne, že by chtěla často, ale kvůli mně to udělala.”

Na konci vypadal Draco bez sebe nadšením.

„Možná bys nám to mohl vysvětlit,” Snape povytáhl obočí a čekal.

„Jasně, promiň.” Draco začal číst nahlas.

Draku, můj nejdražší poklade. Pokud čteš tyto řádky, znamená to, že otcovy intriky vydaly své 
hořké ovoce a ty jsi byl vyloučen ze školy. Bezpochyby informoval Gringottovy, že tvůj trezor se 
navrací k rodinnému majetku. Lucius ví o každém pohybu na mých kontech a já si netroufnu 
vzepřít se tvému otci přímo tím, že bych ti nabídla část svého majetku. Ale já nechci, abys byl 
chudý. A šťastnou shodou náhod můj prastrýc Walpurgis náhle onemocněl a zemřel. Vzpomeň 
si, že absolutně ignoroval válku, která probíhala, když ses narodil.

Draco otočil obálku a četl zezadu.

Když ses poprvé obrátil k rodině zády, byla jsem zoufalá a očekávala jsem, že se ti stane něco 
strašného. Šla jsem za mým strýcem, kterého jsem neviděla už roky a řekla mu, že ses k nám 
otočil zády, stejně tak jako to udělal kdysi on. Doufala jsem, že třeba bude chtít pro tebe něco 
udělat, ale obávám se, že nevěřil, že jsi upřímný. Myslel si, že je to nějaká intrika, jak lapit toho 
Potterovic kluka. Ale já jsem věděla, že osobní dopis od tebe ho přesvědčí. Walpurgis si 
vždycky myslel, jak skvěle dokáže odhadnout lidi.

Draco obálku znovu otočil a četl zepředu.

Děkuji, že jsi mu napsal, tak, jak jsem tě prosila. Vím, že ti nikdy neodpověděl, ale něco pro 
tebe udělal. Učinil z tebe jediného dědice, Draku, můj poklade, a mě udělal vykonavatelem 
jeho poslední vůle. A tak ti posílám klíč od jeho trezoru, který je teď tvůj. Je tam víc peněz, než 
bys dokázal utratit za celý život, ale přesto doufám, že je budeš používat chytře a s rozvahou. 
Vím, že mi nevěříš, že tě miluji, Draku, můj poklade a poté, co říkám na veřejnosti, se snad za 
to ani na tebe nemohu zlobit. Ale po všechny ty měsíce jsi byl v mých myšlenkách a udělala 
jsem pro tebe, co jsem mohla. K čemu by bylo dobré, kdybych se tě zastávala otevřeně? Tvůj 
otec by mě zabil a ty bys neměl matku, která by za tebe prosila u Walpurgise.

Miluji tě, Draco, a vždy budu.

Narcissa Black Malfoyová

Harry nevěděl, co má na to říct, byl trochu na rozpacích, protože Draco zřetelně zadržoval slzy.

„Mohu se na to podívat?” zeptal se Snape a posadil se vedle svého syna.

Než Draco odpověděl, dvakrát polkl. „Ano, ale, Severusi, neber mi ho z ruky, nebo písmo 
navždy zmizí. Je to speciální kouzlo mojí matky, které používá pro svou soukromou 
korespondenci.”

Snape kývl, naklonil se a přečetl si, co bylo na obálce napsáno, temné oči zamyšlené. Vždy 
když k němu Mistr lektvarů vzhlédl, obrátil Draco obálku, aby mohl číst dál.

„To je, ale kouzlo,” neodpustil si Harry poznámku. „Do vrchní strany jsou začarovány dvě 
rozdílné části dopisu, jedna nad druhou.”

„Moje matka je opravdová kouzelnice,” zazněla v Dracově hlase pýcha. „A teď víme, proč 
jednoduše neposlala s tím dopisem sovu.”

„To je pravda,” komentoval to Snape. „Jak si vzpomínám, ty jsi věděl, že ona chystá nějakou 
pletichu.”

„Ale myslel jsem, že pletichaří proti mně, Severusi.”
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„Nerozumím,” řekl Harry.

„Magie domácího skřítka,” vysvětloval Draco, jeho odpor k domácím skřítkům byl tak velký, že 
překonal dokonce i jeho nadšení. „Jakmile jsme jednou Slubbyho tady pozvali dál, znamenalo 
to, že příště se sem dostane, aby mi tu mohl nechat ten klíč. Předpokládám, že krevní ochrana 
by ho byla zadržela, takže to znamenalo, že musel...“

„Domácí skřítkové se mohou dostat kamkoliv, kde jednou byli vítáni?” To neznělo dobře.

„Ne, ale on je Malfoyů a já jsem Malfoy, a já to byl, kdo mu dovolil vejít...” 

„Ale ty už nejsi Malfoy,” řekl Harry. „Draco Snape?”

Druhý chlapec sebou trhl a podíval se stranou. „To je pravda. Ale teprve dnes se to dokončilo, to 
s adopcí. Blubby asi proklouzl minulou noc, kdy jsem byl ještě Malfoy.”

„Draco...” 

„Co, Severusi?” zlobil se trochu Draco. „Co je? Asi to tak udělal!”

Mistr lektvarů se chvíli upřeně na chlapce díval a pak se stáhl. „Tak dobře.”

Harry se na ně oba podíval a pak pokrčil rameny. Cokoliv si o tom řekli, bylo jasně mezi nimi. 
„Jestliže klíč přinesl Dubby minulou noc... byl jsi vyloučený a tvoje matka to určitě věděla, takže 
proč posílala ten vzkaz sem? Musela vědět, že Severus pracuje na tvojí adopci? Je divné, že se 
o tom nezmiňuje ani slovem.”

„To, že poslala Tubbyho s klíčem právě sem, říká vše,” smál se Draco. „Pamatuješ se na její 
poslední dopis? Já nemám Severuse Snapea, který by mě ukryl... Byla by nejraději, kdybychom 
se my dva bývali nebyli obrátili k Luciusovi zády, ale když už se to stalo, věří mu, že mě 
ochrání.”

Harry přikývl. „Měli byste se najíst...” 

„Mně je fajn,” řekl Draco a zívl. „Myslím, že bych měl napsat Gringottovým, zjistit, kolik toho je. 
Narcissa, jako vykonavatel závěti, by tam určitě měla dodat nějaké listiny zakládající nárok, 
jsem si jistý, že Walpurgis měl spoustu majetku. Ale to může počkat do rána. Jsem dost 
unavený.“

„Je podivné, že tvůj příbuzný zemřel ve vhodnou chvíli, nemyslíš? Tedy... nemyslíš si, že v tom 
má tvoje matka prsty?”

Draco na něj zíral, pak se bouřlivě rozesmál. „Ty, ale chápeš pomalu. Ne, nemyslím si, že s tím 
má něco společného, já vím zcela určitě, že mu otrávila čaj, nebo tak nějak! Minulou noc, když 
se dozvěděla, že mě vyloučili. Jak si můžeš myslet, že by dostala ten klíč tak rychle? Musela být 
včera v jeho domě.”

„I když to byl milovaný strýc?” zalapal po dechu Harry.

„No, on to vlastně nebyl strýc, byl to nějaký vzdálený příbuzný bratrance jejího dědečka. A ona 
ho neviděla léta, od toho skandálu s výměnami dětí. Začala se s ním zřejmě stýkat tento rok, 
takže mohla zajistit, že zemřel a zanechal mi všechny své pozemské statky. Šťastná shoda 
okolností, do prdele. Ona ho odstranila, to je jasné.”

„A tebe to netrápí?”

Draco se trochu povýšeně usmál. „Harry, já nevím, dokonce, i když mám po něm jméno, 
vlastně jeho část. Napadá mě, že pravděpodobně to bylo to, co mi přineslo peníze, ale je 
diskutabilní, že se náhle spoléháme na jeho špinavé obchody. Jsou to odporné peníze, právě tak 
jako Malfoyovi, rozumíš. Každopádně zabít ho, nebyl můj nápad. Dokonce jsem ani nevěděl, že 
to má v plánu, takže sotva mám důvod se tím trápit.”

„Nevyčítám ti to.” Harry se obrátil na otce. „A co ty, nechceš něco k večeři?”

„Snad něco lehkého. A pak se pokusím zjistit, proč ti Oční elixír působí takové bolesti. Pořád 
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doufám, že dostaneme tvé oči do normálu.”

Zmínka o tom připomněla Harrymu něco dalšího, čemu bylo třeba věnovat pozornost. „Co 
Dracova spálenina? Je teď možné ji vyléčit? Myslím, že už ji není třeba sledovat? Jak ministerské 
vyšetřování, tak vyloučení už je uzavřeno.”

„Jen jestli to půjde vyléčit,” řekl Draco kysele. „Zkoušeli jsme Scaradicate minulou noc. 
Několikrát. Ten tvůj zatracený amulet neví, kdy přestat. On se jenom nezahřívá, ale je v tom i 
nějaká magická energie. Balzám na odstranění spáleniny nestačí.”

Harry se cítil provinile. „Promiň. Nepočítal jsem s tím, že tě zraní, když se zahřeje, aby tě 
varoval. Opravdu ne.”

„Jo, ale udělal to. A nechal mi zohyzďující jizvu.”

Harry se snažil zachovat klid. „Není to tak, že bych to měl v úmyslu, Draco.”

„Neměl, ale že právě Harry Potter vybral amulet s temnou magií!” přimhouřil oči Draco. „Možná 
bys mi příště měl koupit něco mudlovského, neocenil bych skončit celý zjizvený!”

Draco zřejmě nepotřeboval několik dnů, jak předpokládala sociální kouzelnice, už teď se choval 
jako úplný pitomec. Harryho toho napadlo hodně, co by mu mohl odpovědět. Alespoň tvoje 
jizva není známá po celém světě. Dokonce není ani pořád vidět. A když mluvíme o tom, co 
bych já neocenil, jak myslíš, že se mi líbí, že jsem na jedno oko slepý, co?

Ale nic takového neřekl. Možná by měl, ale až budou s Dracem sami, ale když je Snape sleduje 
a jeho černé oči se upírají střídavě na jednoho a pak na druhého? Draco možná zapomněl, že 
jeho otec ho viděl, když se trápil kvůli nespravedlivému obvinění, ale Harry na to nezapomněl, 
ani na minutu. Nechtěl Snapea opět zklamat. Bylo dost zlé, že vnesl sem dolů netestovanou 
magii.

„Nic neříkáš?” gestikulací zdůrazňoval svoji otázku Draco a pustil pergamenovou obálku, kterou 
doposud držel. „Oo, úžasné, Pottere! Způsobil jsi, že jsem ztratil poslední slova, co mi napsala 
moje matka! Chtěl jsem si to zkopírovat!”

„Není to Harryho chyba, že se chováš jako nepříčetný,” chladně káral Snape svého 
zmijozelského syna. „S tím amuletem měl na mysli jen tvoje dobro. A ty to, Draco, víš. 
Vzpomínáš si na to, co jsem se tě jednou ptal?”

Tato poslední otázka jen proběhla Harryho hlavou, ale Draco podrážděně odpověděl.

„Ano, já si to pamatuji! Ale obávám se, že se už nemůžu podívat, jestli je čas na omluvu, 
Severusi. Ty hodinky zmizely včera se vším, co jsem měl v Bradavicích!” Když na něj Snape dál 
nevrle zíral, Draco připustil. „Lituji té jedovatosti. Já vím, že jsi hloupě věřil, že ten amulet by 
mohl být užitečný.”

„Draco...“

„Tak jo. Vzal jsem si ho na sebe, takže za to můžu stejně jako ty. Je to takhle lepší?”

Harry polkl ostrou odpověď, kterou měl na jazyku. „Zeptej se Severuse. Já jsem v klidu, 
opravdu.”

„Ovšem, ty jistě jsi. Zase se mi to pokoušíš okázale předvést, jaký jsi perfektní Nebelvír...” 

„Pánové,” klidně je přerušil Snape, „myslím, že jsem vám řekl svůj názor na vaši sourozeneckou 
rivalitu. Nestrpím ji. Je to jasné?”

Harry přikývl.

Draco nafoukaně trhl rameny.

To muselo Snapea naštvat, protože řekl něco, co bylo tak blízko tomu, co si Harry myslel, že se 
na otce ostře podíval. Nepředpokládal, že by skutečně byl použit nitrozpyt, ale bylo to zvláštní. 
Možná, že to jen ukazovalo, jak dobře mu Snape rozumí.
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„Řeknu ti, Draco, že ta malá jizva na tvém hrudníku je stěží srovnatelná s tím, že tvůj bratr, je 
už týden slepý na jedno oko.”

Draco sklopil oči, to pokárání opravdu zabralo. „Můžu pomoct zkoumat ten elixír?”

Čas pro interakci otec-syn... pomyslel si Harry. Čarodějka ho varovala, že ho bude třeba. „Takže 
vy dva budete pracovat,” řekl, ustoupil jak mentálně, tak i fyzicky. „Myslíš, že bych mohl použít 
krb a přejít do ředitelovy kanceláře? Mohl by mě doprovodit zpět do nebelvírské věže...“

„Ty zůstaneš tady a zúčastníš se toho zkoumání,” řekl ostře Snape.

Protože to dávalo smysl, Harry přikývl. Mohl zůstat přes noc, mohl tu trčet, dokud pro něj Ron a 
Hermiona nepřijdou, aby ho tu vyzvedli. A pak po nějakou dobu bude dbát, aby nechodil na 
návštěvy příliš často, zajistí tak, aby Draco a Snape byli celou dobu jen spolu, což zřejmě 
potřebují.

Otec ho nebude moct obvinit, že opět myslí jen na sebe.

Prostě ne.

Kapitola 79. NOTT

„Pořád to pálí,” zamudroval téhož dne pozdě odpoledne Harry.

Snape se zamračil a udělal dva kroky zpátky. „Potlačil jsem magické složení elixíru, jak jen to 
bylo možné. A ty přesto necítíš žádnou změnu?”

Harry pokrčil rameny. „Nebolí to tak, že bych to nemohl vydržet, ale začne to pálit vždycky až 
po pár minutách. Jestli to pomůže vrátit můj zrak do normálu, nějak se s tím už vyrovnám,” 
zakřenil se. „Nebo ještě lepší by bylo, kdybych nepotřeboval brýle. Tím druhým okem vidím 
pořád skvěle. Odvedl jsi vážně skvělou práci.”

„Ne dost,” zavrčel Snape. „Už jsem přečetl všechny vlastní knihy, které k tomuto tématu mám. 
Možná, že v kouzelnické knihovně v Edinburghu..”

„Severusi, prosím tě, buď realista,” protáhl Draco z místa, kde se povaloval. „Kolik Mistrů 
lektvarů by dokázalo uzdravit taková zranění, jaká utrpěl Harry? Možná, že jsi nejlepší na 
světě.”

Zranění... Harry si pomyslel, že to je možná klíč k celé té věci. „Pamatuješ, když jsi mi tehdy 
poprvé začal dávat elixír, byl jsem v hrozném stavu. Každou hodinu jsem bral Lektvar proti 
bolesti.”

Zatímco Snapeův kyselý pohled vyjadřoval, že na to těžko mohl zapomenout, Draco vydal 
opovržlivý zvuk.

Harry to ignoroval. „No dobře. Přemýšlel jsem, jestli pro tohle mě ten elixír tenkrát nebolel. 
Možná, že štípal jako šílený, ale já jsem nebyl ve stavu, abych si toho všiml. A později... no, to 
je otázka. Pak už jsem ten Lektvar proti bolesti nebral...” 

„Poté,” řekl Snape věcně. „Řekl bych, že poté už si možná tvé tělo na elixír přivyklo.”

„Co?”

„Zvykl sis na něj a tvé tělo se přizpůsobilo,” vysvětloval Draco trochu povýšeně. „Ale už je to 
dlouho a tak si tvoje oči odvykly. A proto tě teď ten lektvar bolí. Dobrý nápad, Severusi.”

„No počkej, já jsem ten, kdo to vymyslel.”

„Návyk,” řekl Mistr lektvarů a zavrtěl hlavou. Vypadalo to, že mluví sám pro sebe. „Když se na 
to podívám v retrospektivě, je to naprosto jasné. Nechápu, jak to, že mě to nenapadlo už dřív.”

„My všichni jsme byli v poslední době příliš zaměstnaní,” řekl Harry. „To je v pořádku”

„Rozhodně není v pořádku, když kdokoli přehlédne fakta, která má přímo před nosem!” Snape 
si nervózně odhrnul vlasy, které mu spadly do obličeje.

141 Kapitola 79. NOTT



„Podívej, v poslední době byl důležitější Draco, já to chápu.” Harry se usmál, aby bylo jasné, že 
to myslí vážně.

„Draco není důležitější, ty pitomé děcko! Mám vás rád oba!”

Harry to věděl už dlouho, ale stejně bylo příjemné slyšet to vyslovené takhle nahlas. Draco 
nejistě vstal a vypadal trochu, jako kdyby měl seskočit z balkonu bez svého koštěte. „Severusi, 
já... já...” 

Harry se vyděsil, že Draco znovu přijde s dalším falešným prohlášením Taky tě mám rád. Ne, že 
by to byla opravdu lež. Harry si byl jistý, že Draco je má oba rád. Jenže Draco si myslel, že lže, 
protože to nevěděl. A nebo možná ještě spíš - Draco je nechtěl mít rád.

Protože pro něj láska znamená manipulaci. Má je příliš rád na to, aby se k nim chtěl chovat 
takhle.

„Omluvte mě,” řekl Draco nakonec, vykašlal se na slušné vychování a utekl z laboratoře.

Snape zavřel dveře a zakouzlil je tak, aby nebylo slyšet, o čem se budou bavit, a pak se podíval 
Harryho směrem téměř pohrdavě. „Věřím, že teď už chápeš, proč se mi nechce dávat své city 
najevo každý den tak, jak jsi na mě ty naléhal.”

Harry stěží naléhal, ale chápal, co má jeho otec na mysli. „Já vím, když slyší, co k němu cítíme, 
je z toho celý špatný. Ale já si přesto myslím...” 

„Už jsem ti řekl, abys to nechal na mně.”

„A také jsi řekl, že ti můžu říct v soukromí, co chci,” významně se podíval na zabezpečené 
dveře.

„To ano.” Snape se posadil na jednu z vysokých laboratorních židlí a gestem Harrymu pokynul, 
aby pokračoval.

Harry byl překvapený, jak to bylo jednoduché, a nemohl si pomoct, ale rozesmálo ho to.

„Zvaž, že se máme dohodnout,” byla Snapeova věcná rada, „a měj na paměti, že si stejně 
vyhrazuji právo říct ti, abys už o té věci přestal mluvit. Dokonce i v soukromí. Ale neudělám to, 
dokud to nebudu považovat za absolutně nezbytné. Tak se do toho pusť. Poděl se se mnou o 
svou otcovskou moudrost. Merlin ví, že máš dlouhá léta zkušeností...” 

„Stejně jako ty.”

„Jsem už dlouho ředitelem koleje.” Snape se usmíval, takže tohle dohadování vypadalo spíš 
jako pošťuchování než jako opravdická hádka. To bylo vážně milé. „Ne, že by to bylo totéž, ale 
jistá podobnost v tom je. A navíc znám toho kluka už šestnáct let. Ty znáš jeho, ne jeho jméno 
nebo pověst, sotva šest měsíců. Ale zjevně jsi expert na všechno, co se týká Draca Malfoye...” 

„Draca Snapea.”

„Aha.“

„Měl jsi včera večer pravdu, když jsi říkal, že nám bude trvat, než si na to zvykneme.” Snapeův 
úsměv pohasl, ale stejně vypadal celkem mile. Možná to dělaly ty vrásky kolem očí. Harry ke 
svému vlastnímu překvapení zjistil, že ho vevnitř něco užírá. Bylo to zvláštní. Vždyť on přece 
proti té adopci ani proti změně jména nic nemá.

„Tak?” pozvedl Mistr lektvarů vyzývavě obočí. „Domnívám se, že máš pro mě nějakou radu.”

„To není rada. Já jen... jen chci říct, co si myslím. Draco má v hlavě velký zmatek z toho, jak se k 
němu chovala jeho rodina. Možná, že to s ním je trochu podobné jako se mnou a s tím elixírem. 
Potřebuje si přivyknout. To je myslím to slovo. Musí slyšet, že ho máme rádi. I když ho to 
nejprve bude bolet.”

„Takže mu to mám říkat každý den? Nebo hodinu?”

Bože, ten chlap ale umí být protivný.
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„Podívej, Severusi. Všechno, co se ti snažím říct, je, že bychom to měli říkat, když je k tomu 
vhodná příležitost. Neměli bychom se držet zpátky. Máme být rodina, že? Tak si na to Draco 
bude moct zvyknout.”

„A jak víš, co to vlastně znamená rodina?” Ta otázka by mohla být krutá, ale bylo jasné, že to 
není Snapeův záměr a ani to nebyl posměch. Mistr lektvarů vypadal tak vážně, jak ho snad 
Harry nikdy předtím neviděl. „Myslím, že chápeš, že si cením tvého názoru, takže doufám, že 
tento můj postřeh přijmeš tak, jak je myšlený. Ale ty máš v hlavě také pořádný zmatek z toho, 
jak se k tobě chovala tvoje rodina.”

Harry se zamračil a vzpomněl si na noční můru, ve které na něj Snape ječel, že zklamal Draca. 
A pak na tu, která se mu zdála už před dlouhou dobou. Tu, ve které byli Snape a Sirius oba v 
zrcátku, oba mrtví. „Jo, já vím. Myslím, že my všichni tři máme v hlavě pořádný zmatek. Bez 
urážky. Někdy si říkám, že každý je nějakým způsobem zraněný. To je prostě život.” Harry se 
podíval otci do očí. „Všechno, co vím o rodině, jsi mě naučil ty. Ne jako učitel, ale tím, že jsi tady 
byl, den za dnem. Hádal ses s námi, naslouchal, mluvil, prostě byl k dispozici. Teď už dokážu 
myslet na Dursleyovi, aniž by to se mnou trhlo. Tedy většinou.” Harry pokrčil rameny. 
„Pokouším se ti neděkovat příliš často, protože vím, že to nemáš rád. Ale Severusi... je to pro 
mě svým způsobem těžké.”

Mistr lektvarů krátce přikývl, ale Harrymu to připadalo podivné. Nerozuměl tomu, dokud jeho 
otec znovu nepromluvil. „Samozřejmě, že si pamatuji, jak jsem ti říkal, abys mi říkal Severusi...” 
Snape se podíval stranou a ztišil hlas. „Nicméně teď se přikláním k té druhé možnosti.”

Druhé možnosti? Harry si nemohl pomoct, ale zakřenil se. Ale než se jeho otec na něj podíval, 
dokázal se docela ovládnout. „Mně se také líbí. A dokonce si na ni zvykli i ostatní z Nebelvíru. A 
mimochodem, myslíš, že bys našel způsob, jak dát Nevillovi nějaké body? Kdyby jeho nebylo, 
asi bych praštil Seamuse rovnou do obličeje.”

K Harryho překvapení vypadal Snape touto myšlenkou znepokojený. Ten člověk je otcem 
každým kouskem své mysli. „Co ti pro všechno na světě pan Finnegan udělal, že mohlo dojít až 
na pěsti?”

„Nic závažného,” mávl Harry rukou. „Měl bys vědět, že lidem připadá docela divné, že ses stal 
mým tátou... pamatuji si ty věci, které jsem o tobě za minulých pět let řekl. Seamus si dělal ze 
mě legraci, ale...” 

Snapeův hlas sklouzl k výhružnému šepotu. „Chceš, abych si promluvil s panem Finneganem?”

Harry si dokázal představit, jak by takový rozhovor vypadal. Než by s ním Snape skončil, 
načůral by si chudák Seamus do kalhot. „Ne, vážně ne. Neville mezi námi zafungoval jako 
zprostředkovatel. A už je to v pořádku.” Harrymu se nelíbil výraz na otcově tváři a tak dodal: 
„Přísahej, že to neuděláš. A myslím to vážně.”

„Budeš tu naprosto vítán, pokud by ses rozhodl žít tady, když budou nebelvírští tak nesnesitelní 
jako vždycky.”

„Budu si to pamatovat,” řekl Harry s kamenným obličejem. „Hezký pokus, jak změnit téma 
hovoru, ale já ještě pořád chci, abys přísahal, že necháš Seamuse na pokoji. Vážně, myslím, že 
já sám ho traumatizuji dost.”

„Budu mluvit s kým chci, pokud budu mít pocit, že je to potřeba.” Harry už chtěl začít něco 
namítat, ale než to stihl, Snape dodal: „Nicméně vypadá to, že máš tu situaci s panem 
Finneganem pod kontrolou.”

„Díky Nevillovi.”

Mistr lektvarů tu narážku ignoroval. „Nezmínil jsem tu možnost, že se sem můžeš vrátit jen 
proto, abych odvedl tvou pozornost. Přivykl jsem si na tvou přítomnost.”

„Stýská se ti,” zlobil ho se smíchem Harry. Bylo to docela legrační, jenže když se podíval na 
Snapea, bylo mu jasné, že ten to považuje téměř za chybu charakteru. „Ale no tak, to je v 
pořádku. Ty mi taky scházíš. Tu první noc po návratu se mi vážně hrozně stýskalo a to bylo pro 
mě úplně nové. Předtím se mi pokaždé ulevilo, když jsem se vrátil do věže. Ale... vydrž, za 

143 Kapitola 79. NOTT



chvíli bude léto...” 

Snape se usmál svým obvyklým temným způsobem. „Zjevně si myslíš, že potřebuju utěšovat. 
To je v pořádku, Harry. Vím, kam patříš. Bradavice nejsou jenom o tom naučit se kouzlit a vařit 
lektvary.”

Mistr lektvarů vstal a založil ruce na hrudníku. „Vraťme se k tvému oku. Vzhledem k tomu, že tě 
všechny varianty elixíru bolí stejně, domnívám se, že můžeme použít silnější variantu. Dvě 
kapky denně do tvého levého oka. A ano, může ti je tam kapat pan Weasley.” Snape přelil malé 
množství lektvaru do lahvičky, zazátkoval ji a předtím, než ji podal Harrymu, ji ještě jednou 
kriticky prohlédl. „Jen mu nezapomeň říct, že elixír musí pokrýt celý povrch oka předtím, než 
mrkneš. Za pár dnů bychom měli vědět, jestli ta léčba tvému oku pomáhá.”

Harry se děkovně usmál a schoval lahvičku do kapsy.

Snape mu úsměv neopětoval. „Jestli chceš, mohu ti dát i Lektvar proti bolesti.”

„Ne. Já to nějak zvládnu.”

„Jestli je to kvůli těm problémům, co jsem měl s vrbenkou, ujišťuji tě, že v lektvaru, který bych 
ti udělal, není žádná návyková látka...” 

„Popravdě já přemýšlím o jiném návyku. Když si navyknu na Lektvar proti bolesti, nebude 
účinkovat méně, až budu vážně zraněný?”

Mistr lektvarů vzdychl, ale přisvědčil. „Přál bych si, abys neměl důvod takhle mluvit. Až... 
Většina tvých vrstevníků by řekla pokud.”

„Jo,” přisvědčil Harry. „Ve skutečnosti jsem překvapený, že Voldemort v tomhle roce neudělal 
další pokus, jak mě zabít. Porušuje své ustálené zvyky, když se mě pokusil dostat už na podzim, 
místo toho, aby čekal na konce jarního semestru.”

„On neví, co má dělat,” řekl Snape potichu a vypadalo to, že je hluboce zabraný do svých 
myšlenek. „Máš něco, čemu nerozumí. Je si vědom toho, že jsi ztratil svou magii, a díky jeho 
kontaktu s Vernonem Dursleyem možná tuší i jak. Ale také ví, že jsou tvé síly zpátky, i když jen 
částečně. Silou jsi ho vyhnal ze své vlastní mysli. A od té doby ho udržuješ z dosahu, že ano?”

„V momentě, kdy by se tu začal potloukat, bych ti řekl.”

„Voldemort na tebe měl vždycky přímé spojení, ale tys ho dokázal odříznout. Myslím, že ho to 
muselo trochu znepokojit, ale je příliš chytrý na to, aby dělal nějaká rychlá rozhodnutí. Teď 
pravděpodobně zvažuje svoje možnosti.”

Harry přikývl. „Všechno to předstírání, že nedokážu zakouzlit pořádné kouzlo, abych ochránil 
svůj život... snažíme se ho donutit, aby si myslel, že jsem slabý. Není to jako pozvánka, aby na 
mně zaútočil?”

„Ne. Ale mělo by ho vyvést z rovnováhy, až jednoho dne zjistí, že tvé síly jsou ve skutečnosti 
děsivé.”

„Doufáš, že ho to vyvede z rovnováhy, nebo že jsou tvé síly děsivé?”

Chlapec pokrčil rameny: „Však víš, že své síly nedokážu ovlivnit.”

„Ano, vím,” usmál se smutně Snape. „Ty vážně nejsi arogantní. Měl bych si to pamatovat.”

Harry si zmateně v hlavě přehrál jejich hovor, ale stejně mu to nedávalo smysl. „Cože?”

„Jak jsi použil zrcátko, abys ovlivnil Dracův rám. Myslím, že jsem reagoval tak přísně, protože 
jsem si myslel, že tě k takovému neuvěřitelnému riskování dovedla tvá přehnaná sebedůvěra. 
Ale teď už chápu, že jsi prostě neměl ani nejmenší představu, v jakém nebezpečí jsi.” Snape 
spojil své prsty, zatímco o tom přemýšlel. „Myslím, že nejlepší bude, když mi napíšeš tři stopy 
dlouhý esej o nebezpečí vyplývajícím z kombinací magických artefaktů.”

Harry chtěl začít něco namítat, ale rozmyslel si to. Nechtěl svého otce rozzlobit ještě víc, než už 
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byl. A navíc, na Snapeovy standarty to byl docela únosný trest. „Dobře. Do kdy to má být?”

„To není domácí úkol, Harry. Udělej to, až budeš mít hotovo všechno svoje domácí učení.”

Harry přikývl, i když v duchu si říkal, že riskovat je součástí toho, kým je. Nedokázal si 
představit, že už by nikdy neriskoval. Ať už si o tom jeho otec myslí cokoliv. Ale nahlas to raději 
neřekl.

Ale něco z jeho myšlenek se muselo objevit i na jeho tváři, protože Snape tiše dodal. „Pamatuj, 
Harry. Je lepší, když máš víc informací, než méně.”

Ale říkal jsi, že mám dobré instinkty, pomyslel si Harry v duchu. Nahlas ale jen dodal: „Pokusím 
se to mít hotové do soboty, až přijdu... jé, počkej, tuhle sobotu je výlet do Prasinek. Nechal 
jsem své povolení v ložnici, ale mohu ho přinést do hodiny Lektvarů v úterý...” 

Odmlčel se, protože Snape zavrtěl hlavou, „tenhle výlet budeš muset oželet.”

Harry si nebyl jistý, jestli je to kvůli tomu, že přišel o poslední cvičení z Lektvarů - i když to 
sotva byla jeho chyba - nebo jestli si Snape myslí, že po té záležitosti s rámem si Harry 
nezaslouží strávit den venku se svými přáteli. Ale nezeptal se. Jeho otec sotva potřebuje, aby 
se oba jeho synové chovali nevychovaně a vzdorně. „Dobře, tak budeš mít ten esej v sobotu,” 
odpověděl a přikývl.

Snape si ho prohlédl pohledem, při kterém měl Harry pocit, jako že je zkoumán. „Není žádný 
spěch. Opravdu to nechci, dokud nebudeš mít dost času pořádně si promyslet celou tu 
záležitost.”

„Neboj, udělám to pořádně.”

Ať už chtěl Snape odpovědět cokoliv, bylo to navždy ztraceno, protože do dveří vrazil Draco 
oblečený do cestovního pláště.

„Je tu všechno v pořádku?” podíval se ze Snapea na Harryho a zpátky. „Máte nějaký konkrétní 
důvod, proč bylo na dveřích zakouzleno Silencio?”

„A ty jsi měl nějaký zvláštní důvod, proč to studovat?” Severusův tón neměl daleko k pokárání.

Draco to ignoroval a smetl si z rukávů neviditelné smítko. „Říkal jsem si, že jestli mě 
pomlouváte, mám právo to vědět. Ale to už je jedno. Jste už hotoví? S tím elixírem nebo o čem 
jste to vlastně mluvili? Protože já jsem si udělal seznam a opravdu bych to chtěl stihnout před 
večeří. I když obchody bývají přecpané pořád. Ale já už prostě nemůžu čekat...” 

„Nemůžeš čekat na co?”

„Pottere, možná sis nevšiml, že větší část mých věcí zmizela díky magii těch zatracených 
skřetů. Doufám, že si nemyslíš, že mohu žít s šesti košilemi, když ještě ke všemu ani jedna z 
nich nemá pořádné knoflíky. Potřebuji jít nakupovat. Právě teď.”

Harry si pomyslel, že šest košilí stačí, ale neřekl to.

Nicméně Snape neměl problém Dracovy plány zkritizovat. „Žádný z mých synů nebude nosit 
košili s diamantovými knoflíky. Ani smaragdovými,” dodal vážným tónem předtím, než to Draco 
stačil navrhnout.

Draco se ale stejně začal dohadovat: „A co třeba perly?”

„Ne.”

„Merline chraň mě. Perleť,” řekl Draco s jedním ze svých teatrálních gest. „Budu vypadat jako 
plebejec. Doufám, že to chápeš.”

„Budeš vypadat jako Snape.”

„Černá není moje barva,” namítal Draco s úšklebkem. „Pokud chceš znát můj názor, dodává tvé 
pleti poněkud nažloutlý odstín. Vím, že máš rád tmavé barvy, možná bys mohl zvážit velmi 
temný odstín purpurové...” 
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„Draco,” přerušil ho Mistr lektvarů. „Myslím, že velmi dobře víš, že jsem nemluvil o něčem tak 
nesmyslném jako jsou barvy.” Hodil do sebe něco, co vypadalo, jako Uklidňující lektvar. 
„Nicméně, pokud chceš jít do vesnice, nevidím žádný důvod, proč bych tě tam neměl vzít.”

„Já ano,” řekl Harry a potlačil vztek nad tím, že Snape jeho žádost o výlet do Prasinek zamítl. 
„Co když Lucius zjistí, že jsi mimo pozemky školy a o něco se pokusí?”

„Ale prosím tě. Myslíš, že neumí nic jiného, než se potloukat po takové zapadlé díře, jako jsou 
Prasinky, v naději, že tam přijdu? A možná by sis měl více cenit našeho otce, Harry.” Draco to 
slovo válel po jazyku, jako by ho ochutnával. „Je to mocný kouzelník. Mocnější než Lucius a 
chytřejší. Nebo to ti také uniklo?”

Harry se vší silou ovládl a jen poznamenal: „Pokud potřebuješ nějaké věci, možná by stačilo 
objednat je sovou.”

„Pottere. Potřebuji úplně nový šatník. A to se prostě nedá objednat sovou.” Draco se na něj 
kysele usmál. „A stejně. Bude to chvíli trvat, než budu mít přístup k mému novému trezoru. 
Skřeti hrozně lpí na protokolu.”

Harrymu málem upadla čelist, protože dosah téhle narážky mu neunikl. Draco nejenom že nutil 
Snapea nakupovat, on ještě předpokládal, že to za něj Mistr lektvarů všechno zaplatí. Celý nový 
šatník... Harry nikdy neslyšel o něčem tak drzém, jako vrazit do soukromého rozhovoru a 
dožadovat se dárků!

Tahle chamtivost mu připomněla Dudleyho otřesné chování a Harry byl dost naštvaný na to, 
aby to téměř řekl. Ale Snape nic nenamítal a Mistr lektvarů nikdy nedělal nic bez důvodu. To, že 
to věděl, mu pomohlo lépe se vžít do Dracovy role. Možná, že tohle byl Dracův způsob, jak 
zjistit, jestli je tu opravdu vítán. Celé to pokračovalo tak, jak je varovala pracovnice úřadu, i 
když Harry si říkal, že možná ani ona si nedokázala představit, jak dokáže být Draco sobecký.

V každém případě, místo křiku, který by moc nepomohl k tomu, aby se tu cítil dobře, se Harry 
pokusil myslet na Dracovy potřeby nebo alespoň na to, co by mu pomohlo cítit se milován a 
přijímán.

Draco poklepával nohou a okázale se díval na hodinky, které ale na jeho zápěstí už nebyly. 
„Bylo by příjemné vyrazit ještě dnes. Předpokládám, že už jste s elixírem hotovi? Vím, že to je 
přednější.”

Ta slova byla smířlivá, ale ne tón, kterým byla řečena. Vím, že je to přednější, ale já potřebuji  
nové šaty, takže honem. Takhle to Harry slyšel.

„Zdá se, že už jsme hotovi.” Snape se podíval na svého druhého syna. „Harry, proč si nedojdeš 
pro cestovní plášť? Půjdeme všichni společně.”

„Lucius ti snad nepropíchl i bubínky, nebo ano?”

„Draco!” spražil ho Snape. Pak se s omluvným výrazem obrátil na Harryho. „Tohle je něco jiného 
než školní výlet. Ty musely být odloženy, dokud neukážeš trochu víc respektu k pravidlům, 
která jsem stanovil. Nicméně dnes se budeme těšit z tvé přítomnosti.”

Ty možná, pomyslel si Harry. Draco, to už je jiná záležitost. A jako na zavolanou začal Draco 
mrzutě namítat.

„Ale copak Potter neříkal, že má spoustu práce ve věži?”

„Harry nebyl v Prasinkách už měsíce. Možná taky něco potřebuje.”

Harry to ocenil, zejména tu skrytou nabídku, že by mohl dostat to, o co požádá, ale zdálo se mu 
zjevné, že Draco potřebuje strávit nějaký čas se svým novým otcem. Harry nebyl tak 
sebestředný, aby si toho nevšiml, i když Snape dělal všechno proto, aby oba dostávali stejně. 
„Jsem v pohodě. Ron a Hermiona mě stejně přijdou za chvíli vyzvednout.” Mávl rukou a 
pokoušel se nevzdychnout nad tím, jak spokojeně Draco září oči. „Jestli jste si jistí, že je to 
bezpečné, tak jděte.”

„Ne, Pottere. My jdeme, protože si přeju dostat se přímo k Pánu zla...” 
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„Odečítám Zmijozelu deset bodů,” vyletěl Snape a svá slova podpořil důrazným gestem. 
„Přestaň svému bratrovi říkat Pottere.”

Draco se zasmál. Tak, až se plácal rukama do stehen. „Skvěle, ale já přece už nejsem Zmijozel, 
nebo ano?”

„Podle bradavického školního řádu jsi čestný člen, vyplývá to ze statusu mého syna.”

„Nemůžeš přece strhnout body čestnému členu!”

Snape povytáhl jedno obočí. „Četl jsi školní řád? V originálu v latině? Myslím, že ne. Tudíž ti 
navrhuji, aby ses ho nepokoušel vykládat těm, kteří ho četli.”

Draco prskal své protesty: „Ale ty už jsi dlouho neprosazoval tu záležitost se jmény...” 

„Protože jste mě k tomu nenutili,” odsekl Snape.

Draco se chvíli na svého otce díval vztekle, pak se vrátil ke své okázalé péči o plášť. „Celých 
deset bodů. Jak s tím budu žít? Zejména, když to znamená, že Zmijozel vede před Havraspárem 
jen o tři sta bodů? Chudinky nebelvírští jsou tento rok na ubohém třetím místě.”

„Jak můžeš vědět, kolik bodů je na počítadle?”

Draco otočil oči v sloup a otočil se na Snape. „Šest let a on stále ještě nepochopil, jak funguje 
magie.”

„Draco, to už stačilo!”

Zmijozelský chlapec pokrčil rameny, jako by nechápal, proč na něj Snape tak náhle zvýšil hlas. 
„Co je?”

„Začínáš být nesnesitelný!”

„Pottera, teda pardon, Harryho, vychovávali mudlové. Už jsem se naučil nepoužívat to proti 
němu, i když mohu říct, že to pro mě bylo docela náročné. A opravdu bys mě za to měl 
pochválit. Takže je docela normální, že je trochu zaostalý...” 

Snape přivřel oči. „Pokud chceš, klidně můžu strhnout sto bodů.”

„Ne, prosím tě, ne,” vmísil se Harry. Takováhle strategie by jen zvýšila Dracovu zášť a chtěl by s 
Harrym soutěžit. Tedy ještě víc než teď.

Draco se mu otevřeně posmíval. „Podívejme se. Mluví jako správný poloviční Zmijozel.” Pak ale 
pokračoval nevrlým tónem. „Ačkoliv, proč já se vlastně starám? Čestný, nečestný. Dostanu 
zpátky odznak? Protože já už ho nechci. Proč bych se měl starat o to, co se stane Zmijozelům 
potom, co všechno mi udělali? Pokud vím, většina z nich by si zasloužila upálit.”

„Draco, všichni se proti tobě nespikli. Sám jsi mi říkal, že některé z nich by stálo za to 
zachránit.”

„Jo, jenže můj mladistvý idealismus zemřel tragickou smrtí. Všichni intrikovali. Všichni do 
jednoho. Ta zmijozelská nemoc přišla až příliš příhodně. Jestli chceš znát můj názor, bylo to 
jejich dílo.

„Myslel jsem, že věříš, že je Pansy proklela, jak padala!”

Dracův hlas byl mrazivý. „Myslím, že už jsem ti asi před vteřinou říkal, že můj mladistvý 
idealismus zemřel zároveň s ní. Byla pod vlivem Corpus Aqueous. Není pravděpodobně, že byla 
ve stavu formulovat nějakou myšlenku, natož proklít takhle na dálku celou kolej. Uděláš nám 
všem tu laskavost a vyndáš svou zatracenou nebelvírskou hlavu z oblaků nebo z vlastního 
zadku, kam sis jí nacpal?!”

„Draco, ještě jednou promluv takovýmhle způsobem a zjistíš, že tvoje neodkladné nákupy 
budou odloženy na neurčito!”

„No dobře.” Draco se na Harryho neupřímně usmál. „Tak já prostě počkám v obýváku. A pokud 
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bys dokázal nezdržovat Severuse příliš dlouho, byl bych ti nekonečně vděčný.”

S těmito slovy vyšel ze dveří a práskl jimi za sebou.

Snape zavrtěl hlavou, pak přešel místnost a položil své velké ruce na Harryho ramena. „Byl jsi 
skvělý.”

„Co?”

„To, jak jsi překonal Dracovu příšernou náladu. Tvá trpělivost nezůstala nepostřehnuta, Harry. A 
vzhledem k tomu, že vím, že jsi víc než schopný odpovědět mu na jeho slovní útok stejnou 
měrou, nezbývá mi, než domnívat se, že s tebou sociální pracovnice o této záležitosti mluvila.” 
Snape ho mírně stiskl a pak pustil.

Harry nadšen tou chválou přikývl. „Jo, mluvili jsme o tom. Zdá se, že Dracovo chování přesně 
odpovídá obvyklé formě. Chtěl bych vědět, jak dlouho to bude asi trvat. Vypadá to, že se 
doopravdy trápí.”

„Zdá se,” řekl Snape. „Jseš si jistý, že s námi doopravdy nechceš jít do Prasinek? Jsi opravdu 
vítán, bez ohledu na to, co k tomu Draco řekl. Copak nepotřebuješ nějaké nové oblečení jako 
on?”

„Pár věcí potřebuju, ale myslím, že to může počkat...” Harry se kousl do rtů. „Myslím, že 
nepotřebuji získat věci stejným způsobem jako Draco. A jak bych taky mohl? Vyrostl jsem s tím, 
že nemohu žádné dárky očekávat. Ale on je očekává. Myslím, že to jeho přání jít do Prasinek... 
já nevím. Možná, že otce si představuje jako někoho, kdo mu kupuje věci. A tak chce vidět, 
jestli budeš.”

„To ale těžko omlouvá ty řeči, co měl,” Mistr lektvarů se zakabonil, „tak co Prasinky, Harry?”

„Ne, díky, musím začít pracovat na jeho Přání všeho dobra.”

Snape zdvihl obočí. „Tvá trpělivost zjevně nemá hranice.”

„Jo, pokouším se,” ale jeho mysl se teď vůbec nezaměstnávala Dracovými kousavými a 
jedovatými poznámkami. Přemýšlel, jak nadhodit téma peníze. Tváře mu hořely už jen při 
pomyšlení na to, na co se chce zeptat. Ale tohle uspořádání byla jen jeho chyba. Udělal to 
dobrovolně. Věděl, že to bude těžké, ale stále ještě chtěl zažít tu zkušenost, jaké to je být něčím 
dítětem, takže teď mu nezbývalo, než se do toho pustit a překonat své nepříjemné pocity.

„Co se týče toho Přání, ještě si musím udělat nějaký průzkum a promluvit s profesorkou 
Prýtovou a tak a možná budu potřebovat koupit nějaké věci. A pamatuješ, jak jsme se dohodli 
na tom, že budu dostávat kapesné, ale ty jsi říkal, že dokud se nepřestěhuji, nebudu potřebovat 
žádné peníze... no, ale teď jsem se přestěhoval, tak mohl bys...” 

Jeho otec vypadal pohoršeně i potěšeně zároveň. „Samozřejmě a neměl by ses stydět žádat mě 
o něco, Harry. Chtěl bych, abys to dělal častěji.”

Jako Draco? Harry tu myšlenku rychle zaplašil. „Promiň.”

„A přál bych si, aby ses méně často omlouval,” napomenul ho Snape.

„Asi mám uvnitř trochu zmatek, jak už jsi řekl,” odpověděl Harry. „Ale jestli chceš, abych si ti o 
něco říkal, tak se do toho pustím a připomenu, že mé kapesné do teď je tak nějak kolem 
čtyřiceti galeonů.”

„Čtyřicet čtyři. Ale nemám teď v laboratoři drobné.”

Harry následoval svého otce do obýváku. Draco povstával u vstupních dveří, zřejmě netrpělivý, 
aby už byl pryč. Když Snape kolem něj prošel a zamířil dolů do své ložnice, blonďatý kluk 
zaskřípal zuby. „Co ještě?”

„Šel si pro nějaké peníze.”

„Ale prosím tě. Nejedeme do Kathmandu. Nemyslíš, že Severus má účet u všech obchodníků ve 
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městě? Může podepsat směnku, ale to ty nevíš, že jo? Ty jsi nikdy neslyšel o nakupování přes 
sovy, dokud jsem ti to neobjasnil, a pak jsi poslal objednávku na ten ďábelský amulet...” 

Harry zatnul zuby a nezařval na něj jen proto, že si pamatoval otcův kompliment. Snape ocenil 
jeho trpělivost, takže bude trpělivý, bez ohledu na to, jak ho z toho budou bolet zuby. 
„Potřebuje je, aby mi mohl vyplatit kapesné.”

„Aha, kapesné.” Dracovy zuby zazářily v širokém úsměvu a po zlomyslnosti nebylo ani 
památky. Vypadalo to, že má nějaký úžasný nápad. „Já chci také kapesné!” vykřikl v momentě, 
kdy se Snape vrátil do pokoje. „Kolik dáváš Harrymu? Protože já chci stejně!”

Snape pevněji sevřel sametový sáček, který držel, ale odpověděl klidně. „Čtyřicet čtyři 
galeonů.”

Draco zděšeně zalapal po dechu. „Jenom čtyřicet čtyři galeonů na týden? To je prakticky týrání 
dětí, to je...“ 

„V tomhle domě se nikdy nežertuje o týrání dětí.”

„No jo, dobře. Já jsem zapomněl na ty mudly, co nechávali Harryho hladovět a mlátili ho... 

„Ale oni mě nikdy skutečně nebili...” 

„Neobhajuj je,” vyštěkl Snape předtím, než se vztekle otočil na Draca. „Neměl bys na 
Dursleyovi zapomínat. A navíc...” 

„Pokouším se o to. On je prakticky narozený u mudlů. Ale jak už jsem řekl, dělám, co umím, že 
se pokouším přehlédnout záležitost s jeho výchovou...” 

„A navíc,” pokračoval Snape a zvýšil hlas, „jsem mluvil o tobě stejně jako o Harrym. Je to 
jasné?”

„Ano,” sklapl najednou Draco. Sklopil zrak, jako by nebyl schopný se na ostatní dívat.

Mistr lektvarů si rukou projel vlasy, z jeho výrazu bylo na krátkou chvíli znát, že neví, jak 
pokračovat, ale pak se zjevně rozhodl, protože pokračoval daleko jemnějším hlasem: „A co se 
týče kapesného, samozřejmě, že dostaneš tu samou částku jako Harry. Ačkoli bych nikdy 
nesouhlasil s tou absurdní částkou, jako je čtyřicet čtyři galeonů na týden. Tato částka 
představuje jeho kapesné za celou dobu, co jsme se na něm dohodli.”

Snape každému napočítal čtyřiačtyřicet galeonů, jeho váček potom zůstal prázdný. Draco 
zamumlal něco, co podezřele připomínalo lakomče, ale Snape předstíral, že to neslyší a tak to 
Harry předstíral také. Když Draco schovával své peníze do kapsy pláště, bylo vidět, že je z toho 
rozmrzelý. „Jak dlouho myslíš, že bude trvat, než skřeti uvolní můj nový trezor, abych měl na 
útratu nějakou slušnou částku?”

„Pokud tě mé peníze uráží, mohu si je vzít zpátky.”

„Neuráží mě.” Harryho napadlo, že je to největší lež, jakou kdy slyšel Draca pronést. „Prostě 
jsem jen zvyklý utrácet víc, to je všechno.”

„Jsi zvyklý utrácet tolik, že jen za košile utratíš víc, než většina kouzelníků vydělá za rok. Je to 
špatná strategie předvádět své bohatství tímto způsobem a jako můj syn to dělat nebudeš, ani 
když si to budeš moct dovolit.”

„Aha. Takže tu chatrč v Devonu máš ze strategických důvodů a ne proto, aby předváděla tvé 
vlastní jmění, Severusi?”

„Draco!” zařval na něj Harry příliš zděšený na to, aby mohl ten komentář nechat být.

Draco se otočil na Harryho. „Myslím, že už jsem ti řekl, že jsou to jen chudí kouzelníci, co si 
myslí, že mít peníze je nečestné.”

„A také jsi mi řekl, že Lucius ti ty diamantové knoflíky neschvaloval!”

„Zásah,” zamumlal Draco. „Můžeme už jít, Severusi?”
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Snape se na něj jenom díval.

„Dobře, omlouvám se!” vyhrkl náhle Draco. „Nevím, proč mám tak příšernou náladu, vážně ne. 
Měl bych být šťastný, že jsi mě adoptoval. Jsem. Jsem nadšený a užívám si to. Ale pak jsem 
najednou tak podrážděný! Ze všeho!” otočil se a plášť kolem něj zasvištěl v náznaku Snapeova 
smyslu pro dramatičnost. Ale Draco tentokrát nebyl dramatický jen proto, aby se předvedl, 
tentokrát ne.

Harry došel k místu, kde stál jeho bratr a pak mu tiše řekl: „Ze začátku je z toho člověk pořádně 
zmatený. Já vím, Draco.”

„Jo,” řekl Draco a znovu se otočil, tentokrát pomalu. „Možná je to tím.” Chvíli vypadal úplně 
ztracený a pak, jako by to nemohl unést, znovu získal svůj namyšlený výraz. „A možná bych 
potřeboval trochu změnit prostředí. Už jsem unavený z toho, že se celý svět scvrkl na tyhle dvě 
místnosti a Devon. Můžeme už jít?”

„Hned. Harry, přijď zas brzy, a prosím nezapomeň, že kdybys potřeboval nějakou pomoc se 
svým projektem, jsem ti naprosto k dispozici.”

„S jakým projektem?” zeptal se Draco a přihmouřil oči.

Harry si nedokázal představit, proč by přání všeho dobra mělo být tajemstvím, ale Snape to tak 
evidentně cítil. „No...” 

„Zařazení se do jeho nové koleje,” řekl Snape s úsměvem. „Harry to stále ještě má v plánu, ale 
vzhledem k tomu, jak moc jsi dal najevo, že nesnášíš Zmijozel, nebyl jsem si jistý, že budeš tou 
vyhlídkou nadšen.”

Draco udělal obličej. „Pravděpodobně je to stále ještě dobrý nápad. Když už z žádného jiného 
důvodu, tak proto, že Harry je také Zmijozel.” Jeho hlas získal samolibý tón, když zdvihl na 
Harryho káravě prst. „Není dobré žít v popření, však víš. Lépe je faktům čelit.”

„Budu si to pamatovat,” řekl Harry hned, jak stáhl Dracovu ruku dolů.

„Ale buď opatrný,” varoval ho Draco a z jeho hlasu se náhle vytratil ten přezíravý tón. „A 
myslím to vážně, Harry. Bella a Erik jsou pravděpodobně jen vrcholky ledovce. Nevíš, komu 
věřit, a tak myslím, že nebudeš věřit nikomu. Ani jednomu Zmijozelovi. Tedy až na Severuse.”

„A tebe.”

Draco se na něj rychle podíval, ale předtím, než stačil odpovědět, ho Snape vzal za ruku a 
vystrčil ho ven. 

***

„Draco Snape,” řekl Ron u večeře a zavrtěl hlavou, zatímco se natahoval po dalším kousku 
dýňového koláče. „To je prostě divný.”

„Můžeš to přestat říkat?” zeptal se Harry znechuceně, protože Ron s tím začal dnes večer už po 
páté. Očima hledal Hermionu, ale vypadalo to, že se ještě nevrátila ze svého večerního 
opakování Věštění z čísel s Havraspárem. Obvykle byla docela dobrá v přivádění Rona k 
rozumu. „Je unavený tím, že ho lidé stále srovnávají s Luciusem.”

„Ale stejně je to divné. A to, že jste vy dva bratři, tedy opravdoví bratři...” 

„Jo, jenomže to už jsme dlouho. A už jsem ti to řekl. Jen je to teď oficiální.” Harry pokrčil rameny 
a okázale se věnoval svému jídlu. Nefungovalo to.

„Myslel jsem, že ses zbláznil a že možná přijdeš k rozumu. Ale tohle? To nezmizí!”

„Ne, to ne.” Harry s prásknutím odložil vidličku a díval se přes stůl na svého nejlepšího přítele. 
„Budeme se znovu hádat? Protože já už jsem vážně unavený z toho, že nikdy nejsi na mé 
straně, Rone.”

„Podívej, Harry. Prostě je toho jen trochu moc, to je všechno...” 
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„Věci jsou tak, jak jsou,” odsekl Harry. „Když se Severus stal mým tátou, překonal jsem to, že jsi 
se choval jako blbec, protože mi za to tvé přátelství stálo, ale vážně jsem doufal, že se 
tentokrát budeš chovat o něco dospěleji.”

„Jenže tentokrát je to Draco! Draco, zatracený Malfoy, Harry...” 

„Ne, je to Draco Snape a je to můj bratr!” Když mu došlo, že lapá po dechu, pokusil se Harry 
uklidnit. „Podívej, jak by ses cítil, kdybych se do tebe pořád trefoval kvůli Percymu?”

„Ale to je stěží to samé! Percy je možná trochu hlupák, ale rozhodně není jako... on.”

Harry se rozhodl, že by ničemu nepomohlo, kdyby začal vypočítávat všechny důvody, proč 
nesnáší Percyho Weasleyho. „Rone, já neříkám, že se s ním musíš kamarádit nebo něco 
takového. Jen se k němu prosím tě nechovej jako idiot! To je vše, oč tě žádám. Nezačínej si.”

„Jako bych to někdy dělal!”

Harry se opřel dopředu o lokty. „Jsi chudší než-li Weasley... takhle si představuješ nezačínání?”

„To je pravda,” řekl Ron a jeho hlas byl stejně samolibý jako předtím Dracův. „A patří mu to. Po 
všech těch letech, co si dělal legraci ze zaměstnání mého táty.”

„Už to není pravda. Právě zdědil další trezor plný peněz.”

„Skutečně? A koho zabil?”

To bylo tak blízko pravdě, že Harry zrudl.

Ron ztlumil hlas do tichého šepotu: „Do hajzlu, ty myslíš, že vážně někoho zabil?”

„Ne, jistě že ne,” vzdychl Harry. „Podívej, je to takové komplikované, nikdo nemá žádný důkaz a 
Draco s tím nemá nic společného, ale to dědictví vypadá trochu podezřele. Ne, že by to Draca 
trápilo. Způsob, kterým byl vychován, je opravdu příšerný. A když to říkám já, tak mi věř, že 
vím, o čem mluvím. Ale to je mimo téma hovoru. Budeš mě znovu trápit a budeš se mě 
pokoušet přesvědčit, abych se k němu otočil zády, stejně jako se Snapem? Protože to 
neudělám.”

Ron si odkašlal. „Harry, poslouchej. Chováš se trochu jako malé dítě o Vánocích, nemyslíš? Celá 
ta záležitost s bratrem je jako bys měl novou hračku. Zářivou a vzrušující. A ty si nemůžeš 
pomoct, protože když jsi vyrůstal, toužil jsi po rodině. Jenže ten lesk za chvíli zmizí a ty uvidíš, 
že Draco Snape se příliš neliší od Draca Malfoye.”

„Myslím, že mohu bezpečně říct, že záře je už dávno pryč,” řekl Harry při vzpomínce na 
Dracovo úděsné chování. „Ale mýlíš se, když si myslíš, že je to jen tím, že chci mít bratra. 
Pokud mohu říct, tak nejlepší věc na tom všem na tom je, že jsem se stal bratrem. A myslím, že 
nejsem špatný, vážně ne.”

Ron svou vidličkou rozpatlával hrachovou kaši po talíři a dělal pořádný nepořádek. „No jo, 
dobře. Chápu tě. Ale stejně nechápu, proč jsi mi vynadal. Ani jednou jsem se s ním nezačal 
hádat. Ne od té doby, co jsme byli... no však víš. A svědčil jsem pro něj při tom stupidním 
slyšení. Pro něj. Ale to už je pryč. A nepamatuji se, že by mi poděkoval.”

„Připomenu mu to opomenutí. Takže jsme v pohodě?”

„Jo, jsme v pohodě,” zamumlal Ron. „Nelíbí se mi to, ale jsme v pohodě.”

„Skvěle, zakřenil se Harry a popadl banán z tácu, který se právě objevil.

***

Pondělní ráno bylo jasné a čisté. Harry téměř nemohl uvěřit, že je to celý týden, co byl strachy 
bez sebe, že se má vrátit zpátky na vyučování. Věci teď vypadaly úplně normálně. Všichni si 
zvykli na to, že kouzlí v hadím jazyce. Tedy všichni až na profesora Arana, ale Harry cvičil sám, 
takže předvádění před třídou bylo jen plýtvání časem. I když Aranovy hodiny byly vždycky 
jenom plýtvání časem.
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Kouzelné formule a Přeměňování probíhaly dobře, a když si vzal na pomoc Salsu, zvládl Harry 
konečně Gantus Floramus a vykouzlil krásnou kytici pantoflíčků. Jen tak z legrace ji dal Hannah 
Abottové, která zjevně nevěděla, co si počít s květinami vytvořenými hadím jazykem. Ale 
nakonec si je vzala. Harry si říkal, že to už něco znamená.

Rozhodl se, že bude brát Salsu s sebou do hodin jen v případě, že by měl problémy mluvit 
hadím jazykem z jiných důvodů. Samozřejmě, že na Péči o magická zvířata se příliš mnoho 
kouzel neučí, ale Harryho napadlo, že když ji teď po obědě vezme s sebou, nebude muset 
později poslouchat, že na ni Hedvika divně koukala. Salsa si ještě pořád myslela, že ji chce 
Hedvika sníst, i když ji Harry vysvětloval, že nikdy předtím nic takového žádnému z Harryho 
mazlíčků neudělala.

Salsa odpověděla, že Harry nemůže s Hedvikou mluvit, aby si byl jistý a tak se pořád bála. A s 
třesoucím se tělíčkem opakovala, že Hedvika je prostě obrovská.

Škoda, že neumím mluvit také soví řečí, pomyslel si Harry v minulém týdnu více než jednou. 
Samozřejmě, že pořídil Salse další krabici. Jednu mu kdysi přinesl Dudley, ale ta byla k ničemu. 
Každý otvor, velký dost na to, aby se tamtudy protáhl had, byl také dost velký na to, aby tam 
Hedvika dosáhla svým pařátem. A ještě ke všemu, Hedvika nebyla jediný zástupce svého druhu 
bydlící v nebelvírské věži. Harryho napadlo, že by mohl dávat krabici i se Salsou někam dovnitř, 
třeba do stolu. Tak by jí chránil před kočkami a sovami. Ale zase se mu to nezdálo k hadovi fér. 
A tak teď pokaždé, když odcházel z ložnice, měl Salsu zastrčenou v kapse.

Možná bude mít Hagrid nějaký nápad, pomyslel si Harry, když opustil Velkou síň a zamířil ven 
na hodinu Péče o kouzelné tvory. Jak se ukázalo, měla nakonec tato hodina učinit jeho den 
zajímavým, ačkoli to nijak nesouviselo se Salsou, ale s Theodorem Nottem.

Zmijozelský chlapec opustil kliku svých spolužáků z koleje, a zatímco Hagrid mluvil, potloukal 
se blízko Harryho. Když pak poloobr přikázal, aby si vybrali partnera, udělal další krok nebo dva 
blíž.

„Myslím, že jsme spolu ještě nepracovali, Pottere,” řekl Nott ležérně tak blízko Harryho, že ten 
málem nadskočil. „Řekl bych, že už je na čase, zejména, když jsi teď ve Zmijozelu. Co ty na to?”

„Jo, v pořádku,” řekl Harry, i když mu to chvíli trvalo. Pár metrů od něj Ron strnul uprostřed 
kroku a zakabonil se. Harry na něj mávl, jako že může pracovat s Hermionou. Ron se zakabonil 
ještě víc, ale Harry neměl čas nad tím přemýšlet, protože se otočil zpátky k Nottovi. Potřeboval 
se plně soustředit. „Takže... hydří vajíčka. To se mi ulevilo. Trochu jsem se bál, že se budeme 
zabývat skutečnou hydrou.”

„Možná, že budeme, až se vylíhnou,” řekl Nott a zavrtěl hlavou, zatímco došli až k Hagridovi, 
který je rozdával. Vrátil se se dvěma a jedno nabídl Harrymu. „I když, zatím nikdo při těchto 
hodinách nezemřel, takže předpokládám, že nejsme ve skutečnosti v nebezpečí. Ačkoliv, Malfoy 
měl tenkrát na té ruce opravdu příšernou ránu. Jak se mu vůbec daří?”

Harry nedokázal říct, jestli to byl opravdový zájem, nebo nějaký druh návnady a rozhodně 
nezapomněl, že mluví nejen se členem zmijozelské koleje, ale navíc i se synem aktivního 
Smrtijeda. Když tohle všechno zvážil, neměl nejmenší nápad, jak odpovědět, ale říct něco 
musel. „Myslím, že docela dobře. A teď už je Snape a ne Malfoy,”

Nott převracel své vajíčko v rukách a poklepával na křehkou skořápku prstem. „Jo, četli jsme to 
v nedělním Věštci. Bella téměř omdlela.”

Když si Harry všiml, že se Hagrid blíží, bleskově začal poklepávat na vlastní vajíčko. Ujistil se, že 
malé zvířátko uvnitř na to reaguje poskakováním. Vážně to bylo docela zajímavé, ale nemohl 
plýtvat časem na přemýšlení o hydřím miminku, ne poté, co právě řekl Nott. Bella málem 
omdlela? 

„A proč?”

Nott se rozesmál. „Copak se Mal... teda Draco, nezmínil, že svědčila proti němu?”

Harry se rozhodl, že nejlepší strategie bude hrát hloupého. Možná, že se ho pak Nott pokusí 
přivést do obrazu a přitom by mohl zmínit něco, co bude pro Harryho doopravdy nové. A nebo 
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by mohl říct zmijozelský chlapec něco, co mohla být lež. V každém případě se do toho Harry 
pustil. „Moc mi o tom neřekl.”

Nott se na něj divně podíval, ale pak pokrčil rameny. „No jo, dobře. Bella řekla bystrozorům, že 
viděla Draca na schodech Sovince krátce po vraždě.”

„To je ale děvka!” zakřičel Harry a doufal, že vypadá rozzuřeně. Koneckonců, mělo to vypadat, 
že poprvé slyší o Bellině lži. „Draco byl celý den se mnou. Vyráběli jsme Ohlušující lektvar. Ale 
stejně, proč jí ta změna jména dělá starosti?” Harry položil vlastní návnadu a dodal. „Ledaže by 
to bylo proto, že veřejně pomluvila syna ředitele vlastní koleje. Předpokládám, že to by jí mohlo 
dělat starosti.”

Nott zkroutil rty do kyselého úsměšku. „Pottere, kdybychom si měli dělat starosti o pomlouvání 
syna ředitele vlastní koleje... no řekněme, že tvá adopce nás také moc nepotěšila. Ale konec 
konců, aspoň jsme se o ní nedozvěděli z novin. Snape přišel a řekl nám to.”

Harry chtěl znát každý detail, ale nechtěl vypadat příliš dychtivý. „To musel být zajímavý 
rozhovor.”

„On to nebyl zrovna rozhovor.”

Harry se chtěl zeptat, co to má znamenat, ale měl pocit, že přesně to si Nott přeje, a tak se 
raději držel zpátky. Po pár minutách druhý chlapec pokračoval. „On prostě přišel a oznámil nám 
to. Tedy nejprve nám něco řekl o Samhainu a poukázal na to, že snad i lidé, co si myslí, že ideje 
Pána zla jsou dobré, uznají, že vraždit děti nepatří mezi dobré tradice čistokrevné společnosti. 
Pak řekl, že adopce k ní patří a že ty jsi ho poctil tím, že jsi se stal jeho synem, a abychom si to 
kurva dobře pamatovali, pokud bychom se rozhodli nějak se do tebe navážet.“

Harry měl pocit, že má po tom komentáři o cti sevřený krk, ale po té poslední větě ten pocit 
zmizel. 

„Děláš si legraci. Snape by nikdy neřekl kurva.”

„Já ho parafrázuji, Pottere.” Nott si ho celého dobře prohlédl. „Je pravda, že jsi byl celý 
probodaný jehlami? Snape nám nic neřekl, i když o té záležitosti s očima jsme věděli.”

„Jo, je to pravda,” Harry si myslel, že už to překonal, takže si nebyl jistý, proč se najednou celý 
roztřásl. Přešlápl z nohy na nohu, kousal se do tváře a pokoušel se Samhain vyhnat ze své 
hlavy. „Takže, co se stalo poté, co vám to Snape řekl?”

Nott se zatvářil zatrpkle. „Nic. Jen se rozhlížel kolem dokola těma svýma černýma očima, jako 
by vyzýval kohokoli, aby se s ním pustil do hádky. Ale musel vědět, že si to nikdo netroufne. 
Kdo ze Zmijozelu se postaví svému nepříteli tváří tvář?”

„Takže Snape je váš nepřítel?”

Nott zalapal po dechu: „Pottere, co čekáš, že řeknu? Ve Zmijozelu je docela dost lidí, kteří 
nejsou šťastní, že zradil ideály, k jejichž následování jsme byli vychováváni.”

„Ty vaše ideály smrdí. Draco má dost rozumu, aby to viděl.” Harry přestal dřív, než začne 
přehánět. Nebyla to pravda, že by si Draco myslel, že celá ta záležitost se Smrtijedy je špatná, 
alespoň co Harry viděl. Draco jednoduše pochopil, že bude jednodušší nestát se otrokem tak, 
jak to Voldemort od svých následovníků chtěl. „Nicméně zpátky k Belle. Nevím, co má za 
problém, ale Draco rozhodně nemohl Pansy zabít.”

„Nikdy mi nepřišlo, že by k tomu měl důvod,” řekl Nott tišeji, než předtím. „Vím, že kvůli němu 
skončila u sv. Munga, ale když pak přišly Vánoce, poslal jí doopravdy krásný přívěšek. 
Ukazovala ho tak dlouho, až se nám z toho dělalo špatně. No a vevnitř byly obrázky jich dvou, 
takže jsem si říkal, že Draco asi tu záležitost s hadem překonal.” Nott vytáhl hůlku, zakouzlil 
Lumos tak, aby viděl hydru, vyvíjející se uvnitř vajíčka.

Pokud mohl Harry říct, poněkud odbočili od tématu, které se pokoušel sledovat. „Tak v čem je 
Bellin problém? Má nějaký důvod, proč jí to oznámení v novinách znepokojilo?”

„No jasně.” Nott otáčel hydří vajíčko a prohlížel si ho. „Ona řekla, že je to proto, že Draco zabil 
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Pansy a že ona je pravděpodobně další na jeho seznamu. Ale vzhledem k tomu, že já jsem si 
nikdy nemyslel, že Draco Pansy zabil, tak to prostě nesedí. Myslím si, že má strach, protože ví, 
že Draco asi jen tak nenechá být to, co udělala. Bude se chtít pomstít a co víc... on ví, jak to 
udělat.”

Harry o tom přemýšlel. „Ale proč tak riskovala, jestli se Draca bojí?”

Nott se na něj podíval nevěřícně. „Děláš si legraci, že jo? Nebo možná ne. Ještě pořád máš na 
odznaku i lva, takže předpokládám, že nepřemýšlíš stejně jako my. Bella si samozřejmě 
myslela, že Draco bude vyhozen. Podle mého názoru si tím musela být naprosto jistá, protože 
jinak by proti němu nemluvila. Když viděla jeho nové jméno a pochopila co to znamená, že 
bude žít tady, začalo jí to dělat starosti.”

„To dává smysl.” Harry se donutil znít lhostejně. „Ale Draco neudělá nic, aby jí zranil. Jsem si 
tím jist.”

„Podívej, vypadá to, že vy dva spolu v poslední době docela dobře vycházíte, ale pokud mi 
budeš říkat, že v sobě nemá něco opravdu zlého, budu se smát. Opravdu budu, Pottere.”

Harry si nemohl pomoct, aby nemyslel na Dubbyho a na to, jak s ním Draco praštil o kamennou 
zeď a měl zlomyslné potěšení z bolesti toho ubohého skřítka. Nebo Dracovo okamžité přijetí 
nového trezoru. Byly to krvavé peníze, pokud Harry mohl soudit. A jasně to říkalo, že přesto, že 
Draco se zavázal sloužit straně světla, nesdílí všechny jejich hodnoty. „Ne, to neříkám.”

Nott souhlasně přikývl a pak se podíval na Harryho vajíčko. „Ty nechceš vidět svou hydru?”

„Jo.” Harry odkládal své vlastní Lumos hlavně proto, že jeho verze v hadím jazyce, kterou 
konečně vymyslel, se ani trochu nepodobala normálnímu kouzlu, protože buď mu svítily prsty a 
nebo hůlkou srovnal se zemí celé okolí. Ale našel způsob, jak se s tímhle problémem vyrovnat. 
„Světluško,” řekl, zatímco se díval přímo na prsten, který mu přeměnil jeho otec. „Objev se na 
mé hůlce.”

Malý paprsek světla se objevil na konci jeho hůlky, nevycházelo to sice z ní, ale vypadalo to tak, 
jak mělo. Harry se usmál, když mu došlo, že se vážně nemusí rozpakovat. Nott nerozuměl 
hadímu jazyku a nevěděl, že musel požádat o pomoc kouzelnou světlušku. Nicméně, jak se 
Harry díval skrz průhlednou skořápku, trklo ho, že Nott vůbec nevypadal rozrušený z jeho 
hadího jazyka. Zmijozelský chlapec jen nahlas přemýšlel, jestli by to fungovalo na hydry. Harry 
řekl, že si myslí, že ne. Potom chlapci svá vejce vážili a měřili, jak měli přikázáno a moc toho až 
do konce své práce nenamluvili.

Byl téměř konec hodiny, když se Nott zeptal: „Jak se ti vede tenhle rok v Obraně?”

Harry pokrčil rameny. „Vždyť jsi to slyšel... vlastně ne, tys byl nemocný. Aran prostě nenávidí 
hadí jazyk. Řekl, že ho nesmím používat.”

„Ale...” Druhý chlapec v rozpacích sklopil oči. „Podívej, nic mi do toho není a možná je to 
hloupá otázka, ale říká se, že nemůžeš jinak kouzlit. Je to pravda?”

Další pokrčení rameny, tentokrát pečlivě bezstarostné. Harry si pomyslel, že to divně zní, ale 
bylo to výstižné. „Myslím, že není tajemství, že jsem na nějakou chvíli přišel o magii a vrátila se 
zpátky trochu pošramocená.”

„Skvěle. V tom případě je Aran zmrd.”

„Jo,” souhlasil Harry. Nervovalo ho souhlasit s Theodorem Nottem ve všem, ale snažil se nedat 
to najevo.

„Snape by to s ním vyřídil za dvě sekundy.”

„Podívej, jen proto, že tady můj táta pracuje, za ním nepoběžím s každou hloupostí.”

Nott zavrtěl hlavou. „To s tím nemá nic společného, Pottere,” řekl téměř opovržlivým tónem. 
„Nerozumíš mi. A není divu. Vždycky jsme si mysleli, že McGonagallová je trochu divný patron. 
Takže možná nevíš, co by měl ředitel koleje dělat. Slyšeli jsme, že ona ani nechodí do 
společenské místnosti. Nicméně Snape nás před ostatními učiteli chrání. Řekni mu o Aranovi a 
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on to dá do pořádku.”

„Ale já nechci žádné výsady.”

„Pottere, to není výsada. Snape by to udělal pro kohokoliv z nás. Teda až na Bellu a Erika.”

„Erik Vanvelzeer?” Harry nakrabatil čelo. „Snape zmiňoval, že si s ním chce promluvit. Myslíš, 
že to bude k něčemu?”

Nott se zamračil. „Nevím, ale zpátky k tvému problému. Nesmíš toho kreténa Arana nechat 
zvítězit. Snape nám řekl, že jsi také Zmijozel, díky té adopci, a Zmijozelové po sobě, Pottere, 
nenechávají nikoho šlapat.”

„Podívej, já si to s Aranem vyřídím sám,” odsekl Harry, trochu vyvedený tou radou. Ron a 
Hermiona si mysleli, že by měl jít za svým otcem a teď tu byl Nott, co si myslí to samé. Ačkoli 
on ho posílal za ředitelem koleje. I když se nedalo říct, co je Nottovým skutečným motivem. 
Možná chtěl jen vidět, jestli má na Harryho nějaký vliv, což samo o sobě byl dobrý důvod k 
tomu, nechat tu situaci s Aranem být.

A navíc nechtěl, aby si Draco myslel, že s ním Harry soutěží o Snapeův čas nebo pozornost. 
Bude nejlepší, když si od teď všechny své věci zařídí sám a pokud by Aran byl ještě 
nesnesitelnější, rozhodl se Harry, že o tom řekne McGonagallové. Koneckonců byl Nebelvírem 
už hodně dlouho a pokud by se do toho vložila McGonagallová, nevypadalo by to, že s pláčem 
utíkal za tatínkem.

To pomyšlení nesnášel.

Když hodina uplynula, Harry podal své věci Nottovi, aby je odnesl, a vydal se k Hagridovi, který 
stál opodál a pozoroval ho. Vytáhl Salsu z kapsy a položil ji do obrových rukou.

„Jé, ta je ale úžasná. Vopravdu je,” řekl Hagrid a zdvihl hádka nahoru a velkým prstem ho 
jemně hladil po hlavě. „A jak se ti líbí ta kouzelná krabice, co? Pěkná a teplá, že jo?”

Salsa syčela, že se jí ten obrovský muž opravdu líbí.

Harry se na ni usmál, ale dal si pozor, aby se díval jinam, než na svého hada předtím, než začal 
mluvit. „Ona tu krabici opravdu milovala, jenže Draco... on ji rozbil. Takže ji ted mám v dřevěné 
krabičce, ve které jsem ji sem přinesl. Jenže Salsa se bojí, že ji sežere ve věži nějaké jiné zvíře. 
Je opravdu maličká. Doufal jsem, že budeš mít nějaký nápad?”

„Repelentní kouzlo by mohlo být to pravý.” Hagrid dal dolů své velké ruce a podal Salsu zpátky 
Harrymu. „Koukni se po něm v knihovně. Nepamatuju si inkantaci, ale když při ní budeš myslet 
na svýho hada, budeš jí pak moc říct, že ona je jediný zvíře, které bude moct do její krabice.”

Harry se usmál. „To zní skvěle. A když už budu v tom, tak bych se možná mohl podívat po 
zahřívacím kouzlu.”

„Co se toho týče, řekl bych tvýmu tátovi,” řekl Hagrid a jeho vousy se zavlnily, jak otočil 
hlavou. „Jedno moc silný kouzlo a tvůj had ti moc nepoděkuje.”

Dobře, tohle znělo celkem ošidně. Harry to připsal na seznam věcí, o kterých si chce promluvit 
se Snapem hned, jak to bude vypadat, že je Draco schopný se s ním o něj dělit. „Díky, Hagride. 
Jednou jsi říkal, že možná budeš schopen říct, jestli je Salsa alespoň trochu magická.”

Hagrid se předklonil a prohlédl si hada zblízka. „Nejsem si úplně jistej, ale řekl bych, že je to 
prostě jen had.”

Harry přikývl, dal si Salsu zpátky do kapsy a pak se vrátil k studentům, kteří čekali, až je Hagrid 
propustí. Když Harry vyrazil zpátky k hradu, Nott šel vedle něj. Ron vypadal, že z toho nemá 
radost, ale byl příliš hodný na to, aby to otevřeně dal najevo. Vlekl se za nimi s hůlkou v 
pohotovosti.

Harry zachytil jeho pohled a pokrčil rameny, jako by chtěl říct, že ho Nott taky překvapil, ale že 
je zvědavý, co se může dozvědět.
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„Napadlo mě,” řekl, když už byli téměř uprostřed kopce, „když už se tady tak potloukáš s 
hadem na odznaku, možná bys nás měl lépe poznat. Co ty na to?”

Harry se rozhlédl. „Popravdě si nemyslím, že by mě ještě někdo další ve Zmijozelu chtěl poznat, 
a nejsem si vůbec jistý, proč ty to chceš.”

Nott ztišil hlas a odvlekl Harryho od ostatních studentů, ačkoli Zmijozelové se vždycky drželi 
pohromadě. „Dopisy,” zašeptal poté, co se bleskově rozhlédl do všech stran.

Harry promluvil stejně tiše: „Aha. Takže ty jsi jeden z těch studentů, kterým Draco psal?”

„Jo, on naznačil... ah, že jistý životní styl není zas až tak přitažlivý, jestli víš, co chci říct. 
Podívej, neočekávám, že budeš věřit jedinému slovu z toho, co říkám, zejména jestli ses poptal, 
určitě jsi zjistil, že jsem říkal o Dracovi, že se musel zbláznit. Musel jsem to udělat. Nebyl jsem 
si jistý, jestli jeho změna loajality je opravdová. Myslel jsem si, že by to mohla být nějaká 
komplikovaná intrika, kterou vymyslel jeho otec.”

„Jak mě dostat zpátky k Voldemortovi?”

Nott přikývl, a když uslyšel to jméno, poskočil mu ohryzek. „A také jak odhalit neloajální členy 
Zmijozelu. Ale po nějaké době si Pansy začala myslet, že Draco našel bezpečnou cestu ven. A 
teď je jasné, že jsem byl příliš podezřívavý. Vypadá to, že Draco je opravdu upřímný. Chci říct, 
vypadá to, že ty si myslíš totéž a po tom, co ti jeho otec udělal, předpokládám, že jsi pečlivý v 
hledání důkazů.”

„To bych řekl,” zamumlal Harry. „On je opravdu v pořádku.”

Nott přikývl tak mírně, že nikdo jiný, než Harry by si toho nevšiml. „Takže zpět ke Zmijozelu,” 
pokračoval nahlas. „Budeš vítán u našeho stolu. Popravdě, máš na to právo.”

Harry měl v plánu jíst se Zmijozely. Dříve nebo později. Ale ta nabídka ho stejně vyděsila. Ještě 
pořád nedokázal říct, jestli je Nott upřímný, nebo jestli je darebák. Za jiných okolností by celý 
tento rozhovor probral s Dracem a vyslechl si jeho názor. Ale v náladě, v jaké Draco v 
posledních dnech byl, by jen zavrčel, že všichni Zmijozelové se ho snaží dostat a Harry udělá 
nejlépe, když je nechá všechny chcípnout. A pak by si pravděpodobně začal dělat legraci z 
toho, že je Harry příliš hloupý na to, aby viděl spiknutí, i když ho má přímo před nosem.

„Budu o tom přemýšlet,” řekl Harry.

Nott znovu ztišil hlas. „Dobře. Ale poslouchej, ne všichni z toho budou nadšeni, takže by bylo 
nejlepší, až bys počkal na večer, kdy Snape bude sedět u učitelského stolu, a bude na tebe 
moci dohlédnout. Ne, že bych tím chtěl říct, že se o sebe nedokážeš postarat sám, ale z toho, 
co jsem slyšel, mi došlo, že ti to moc nejde. A i kdyby ano, nemáš představu, jak zákeřní 
dokážou zmijozelští být.”

Ale ano, dokážu, pomyslel si Harry, ale protože sám byl zákeřný víc než jen trochu, nahlas to 
ale neřekl. „Díky za radu,” dodal s úsměvem. „Musím teď dohnat své přátele, dobře? Ale budu o 
té večeři přemýšlet. A předpokládám, že se uvidíme zítra na Lektvarech. Nashle, Notte.”

Zmijozelský chlapec krátce přikývl.

Když Harry dohonil Rona a Hermionu, otočil se zpátky a uviděl Theodora Notta, jak ho stále 
sleduje. Podíval se Harrymu do očí s utrápeným výrazem a podivně váhavě mu zamával, tak, 
aby si všichni ostatní mysleli, že jen odhání včelu.
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„Vzhledem k tomu, že zmijozelští jsou zde dnes opět v normálním počtu,” oznámil Snape příští 
odpoledne, „budeme pokračovat v našem praktikování v kolejních párech. Připravte se a 
rozhodněte se, jak rozdělit Lávový lektvar, který jste vytvářeli minulé úterý.” Jeho černé oči 
projely místností a zastavily se u Hermioniny zdvižené ruky. „Ano, slečno Grangerová?” 

„Ale jak nás budete hodnotit, pane? Vždyť na každém lektvaru budou pracovat tři studenti.” 

„Pokud vám to dělá starosti, mohu váš oznámkovat hned.” 
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„Ne, pane,” řekla Hermiona a podívala se na Harryho, jako by čekala, že něco řekne. 

Jo, to tak.

„Takže?” Snape přešel místnost, hábit za ním vlál. „Utvořte dvojice!” 

Nott zachytil Harryho pohled a tak se Harry vydal jeho směrem. 

„Chvíli mi to dělalo starosti,” řekl zmijozelský chlapec potichu, když si začal připravovat 
pomůcky. „Protože ty jsi mezikolejní pár sám o sobě.” 

„Tak to mě nenapadlo,” téměř se rozesmál Harry. „Předpokládám, že jsem mohl koneckonců 
zůstat s Hermionou.” 

„Je dobře, že jste se o to nepokusil, pane Pottere,” řekl Snape tichým hlasem, zatímco mu 
potichu prošel za zády. 

Harry se podíval přes rameno a přikývl: „Ano, pane.” 

Nott se usmál pod vousy. „Je to trochu divné vidět vás dva vycházet.” 

Harry nevěděl, co na to říct, a tak jen odpověděl: „Dojdu do skladiště pro můj lektvar.” 

Ale když tam došel, Hermiona už z něj vycházela s jeho kotlíkem v rukách. „Polovinu toho 
potřebuju,” řekl Harry. 

Hermiona se zakabonila. „Nejsem si jistá kritickým množstvím. Nemyslím si, že by tento lektvar 
měl být dělen na dvě tak malé porce, ještě než bude dokončen.” 

Neřekla ne, a pravděpodobně mluvila nahlas jen proto, aby si to mohla promyslet - Harry si 
pomyslel, že to Hermiona dělá často - ale stejně ho ten komentář naštval. „Jenže já pracuji s 
Nottem a ten byl minulý týden nemocný, takže žádný jiný nemáme!” 

Hermiona přivřela oči. „Jo a já pracuji se Zabinim, kterému bylo taky špatně, jestli sis nevšiml?”

„Jemu nebylo jenom špatně; Snape říkal, že Nott byl jeden z nejhůře postižených!” Harry si 
nebyl jistý, proč to vlastně říká, zato věděl, že Hermiona, která tu stojí a svírá jeho kotlík oběma 
rukama, jako by byl její a ona bylo ochotna se kvůli němu prát, mu jde na nervy. 

V momentě, kdy domluvil, se Hermiona zatvářila podivně a Harrymu netrvalo dlouho, než mu 
došlo proč.

„Pane Pottere,” ozval se mu přímo za zády chladný hlas. „Během vyučování jste povinen mne 
respektovat. Domnívám se, že jsem to řekl jasně.” 

Harry, který byl právě pokárán, si prsty přejel přes svou jizvu, zpražil Hermionu pohledem a 
otočil se. „Ano, pane.” 

Snape se podíval někam za jeho záda a když promluvil, v jeho očích se zlověstně blýsklo. „Máte 
nějaký problém, slečno Grangerová?” 

„Ne, profesore.” 

„V tom případě vám radím, abyste se nepokoušela si nějaký udělat, a pustila se do práce!” 

Harry počkal, dokud Snape neodešel a pak řekl vztekle potichu. „Potřebuju z toho polovinu!” 

„Tady to máš a vem si, co chceš,” vrazila Hermiona kotlík Harrymu do rukou. „Dobře víš, že 
jsem neřekla, že se nerozdělím! Jen jsem si chtěla být jistá, že budu schopna ten lektvar v 
pořádku dokončit!” 

Harry se ušklíbl a šel pryč. Poté, co lektvar zahřál tak, aby byl tekutý, odlil polovinu do Nottova 
kotlíku, ten svůj podal zmijozelskému chlapci. „Můžeš to jít dát Hermioně?” 

Nott vypadal trochu znechuceně, možná si říkal, že to Harry mohl udělat sám. Ale nakonec to 
udělal a dokonce se zdržel na krátký rozhovor. To bylo docela zajímavé. 
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No jasně, řekl si Harry sám pro sebe. S mudlou by se nebavil. Jen něco říkal Zabinimu.

***

Poté, co byly jejich lektvary nalité do lahviček, zazátkované a úhledně seřazené na Snapeově 
stole a všichni byli sbaleni k odchodu, se Harry rozhodl promluvit si s otcem. Počkal, dokud 
všichni neodešli ze třídy, pak se vydal dopředu a svůj batoh hodil vedle sebe na zem.

„Pane profesore?” 

Pohled, kterým ho Snape obdařil, by Harry nazval káravým, ale Harry si nebyl vůbec jistý, proč 
tomu tak je, a tak mu to bylo k ničemu. „Ano, pane Pottere?” 

„Chci se vás na něco zeptat.” Harry sáhl do svého batůžku a vytáhl hromadu pomuchlaných 
poznámek a pergamenů. Položil je na stůl mezi nimi, začal je prohlížet a hledal ten, na který si 
napsal svou otázku. 

Když se mu nepodařilo nalézt ho hned, omluvně vzhlédl a uviděl otcovo obočí skutečně 
rozzlobeně zakaboněné. „Měl jsem pocit, že jsme se na tom už dohodli, Harry.” 

Harry se podíval směrem, kterým se díval Snape, a došlo mu, že se Snape upřeně dívá na napůl 
přeložený pergamen, který dala McGonagallová Harrymu, když oznamovala sobotu v 
Prasinkách. Povolení.

„Omlouvám se, pane.” Harry pergamen popadl a cpal ho zpátky do batohu tak zbrkle a zběsile, 
až se mu podařilo rozsypat své poznámky všude na Snapeově katedře. Polovina z nich skončila 
na zemi. Harry se spustil na všechny čtyři a sbíral je. „Promiňte,” řekl ještě jednou, když 
konečně vstal. 

Snape se na něj podíval pohoršeně a pak náhle mávl hůlkou a donutil dveře do chodby, aby se 
tiše zavřely. „Prosím tě, přestaň se nepřetržitě omlouvat a řekni mi, proč jsi tak nervózní.” 

Harry položil své poznámky zpátky na otcův stůl. „Nechtěl jsem, abyste si myslel, že vás znovu 
žádám o povolení jít do Prasinek, i když už jste jednou řekl ne. To je všechno.” 

Harry si pomyslel, že Snape nevypadá, jako by ho to přesvědčilo, jenže to byla pravda, takže 
Harryho nenapadlo, co dalšího říct.

„Dobře a na co ses mě tedy chtěl zeptat?” 

„Týká se to Dracova Přání všeho dobra.” Když se mu konečně podařilo najít v poznámkách ten 
správný pergamen, Harry zblízka zíral na svůj vlastní rukopis a pokoušel se vzpomenout, co to 
vlastně potřeboval. „Jo jasně. Kaktus. To je ono. Myslím, že představuje ochranu i panenství. Jak 
to mám udělat, aby to Draco interpretoval tím způsobem, kterým já chci? Protože se obávám, 
že přitom, jakou má teď náladu, bude mít pocit, že se pokouším říct něco o jeho milostném 
životě. A to by mu mohlo připomenout Pansy.” 

„Správný závěr,” Snape se díval na Harryho upřeně. „Po tom, co řekl Draco minule, je 
pravděpodobné, že bude ve tvém gestu dobré vůle hledat ta nejhorší možná vysvětlení.” 

Harry se zakabonil, ale pak se to pokusil celé zlehčit. „Jo a pak bude dělat kousavé poznámky o 
mé výchově. Však víš, něco o tom, jak se od těch z nás, co byli vychovaní u mudlů, nedá 
očekávat pochopení kouzelnické kultury.” 

„Přál by sis, abych ho pokáral za nějakou takovou hrubost?” 

Jo, pomyslel si Harry. Jedné jeho části by se to opravdu líbilo. Ale jeho druhá část, ta, která 
chtěla být dobrým bratrem, věděla, že to není dobrý nápad. Zavrtěl hlavu. „Děkuji, pane. Ale 
Draco opravdu potřebuje vědět, že je rovnocenný. Jako při té záležitosti s kapesným...“ 

Ačkoliv, když se nad tím tak zamyslel, Draco nechtěl, aby jejich kapesné bylo stejné, že? Chtěl 
alespoň tolik, co dostal Harry, což bylo něco jiného než chtít přesně to samé. 

Jako absolutní blb. 
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Snape si to evidentně myslel také. „To,” řekl soucitným tónem, „bylo odporné.” Harry těžko 
nemohl nesouhlasit, zejména, když bylo naprosto zjevné, že Snape měl už od začátku v úmyslu 
dávat Dracovi kapesné. Proč by jinak vyšel z místnosti ze čtyřiačtyřiceti galeony ve váčku? „Jo, 
bylo to od něj hrubé a rozmazlené. Ale chápeš, co chci říct? Když budeš kritizovat Draca 
pokaždé, když na mě zaútočí, bude mít pocit, že mě máš raději než jeho. A myslím, že by se 
choval ještě stokrát hůř.” 

Mistr lektvarů souhlasně přikývl. „Musím připustit, že souhlasím. Takže tedy kaktus. Zajímavá 
volba. Z jakého textu čerpáš?” 

Harry se znovu zblízka podíval do svých poznámek. „Myslím, že to byl Kouzelnický průvodce 
pro domov a rodinu.” 

„To je samozřejmě školácká práce,” protáhl Snape. 

To byla na něj docela zdrženlivá poznámka k důvěryhodnosti pramenů. „Co, to s tím kaktusem 
není pravda?” 

„Slušný text k tomuto tématu by zmínil, že jen kvetoucí kaktus je spojován s panenstvím. 
Pokud dáš Dracovi nějakou variantu bez květů, nemůže se splést a bude mu jasné, že mu 
přeješ ochranu.” 

Harry se ušklíbl a odložil své poznámky. „Ale stejně bude asi dělat, jako bych myslel něco 
hrozného.” 

„To je pravděpodobné.” Snape se odmlčel. „Vím, že trávit v poslední době čas s Dracem je 
poněkud nepříjemné, ale přesto bych byl rád, kdybys s námi dnes večer povečeřel. A možná 
bychom si pak mohli zahrát kouzelnické scrabble, pokud máš volno.” 

„Popravdě si myslím, že bych se měl raději smířit s Hermionou.” 

„Pak tedy jiný večer v tomto týdnu.” 

Harry vzdychl a pomyslel si, že by možná také bylo dobré, aby začal pracovat na tom eseji, 
který mu jeho otec uložil. Při všech svých normálních domácích úkolech, s průzkumem k Přání 
všeho dobra a hledání repelentního kouzla na Salsinu krabičku prostě neměl čas na něm 
pracovat. Popravdě neměl ani dost času na své domácí úkoly. Jenže sobota se rychle blížila a 
Harry chtěl mít ten esej hotový tak, jak slíbil, a navíc večeře byla zřejmě špatný nápad v 
každém případě. Možná, pokud Draco bude mít dost času být se svým novým otcem sám, 
přestane si myslet, že Harry představuje nebezpečí, a pak spolu znovu začnou všichni 
vycházet. 

Harry naházel knihy zpátky do tašky a zavrtěl hlavu: „Omlouvám se pane, ale mám moc 
práce.” 

„Ano, spoustu.” Snapeův tón byl poněkud zachmuřený, ale vypadalo to, že ten pocit rychle 
zaplašil. „Pokud vím, tvůj lexikon kouzel zatím neobsahuje kopírovací kouzlo, nebo už si to 
napravil?” 

„Ne pane, ale udělám to.” Harry to v duchu připsal na svůj rychle rostoucí seznam povinností, 
na které si bude muset najít čas. Ještěže naléhal na Ginny, aby zůstala chytačem. Stejně by 
nenašel čas na famfrpálový trénink. 

Ani na Brumbálovu armádu... někteří studenti ho žádali, aby znovu začali, ale Harry se rozhodl, 
že to není dobrý nápad. Nechtěl vypadat, jako že je nějaký expert, zejména ne teď, když jeho 
magie měla být slabá a porouchaná.

„Profesoři mi stále dávají úkoly, tak, aby Draco držel krok s ostatními, ale kopie tvých zápisků 
by byly užitečné. Kdybys měl problém provést to kouzlo, požádej o pomoc některého z tvých 
přátel.” Mistr lektvarů se mírně ušklíbl. „Domnívám se, že slečna Grangerová bude 
kompetentní.” 

„Jo, dobře,” řekl Harry mírně překvapený. Když přemýšlel nad tím, že Snape teď bude Draca 
vzdělávat sám, nenapadlo ho, že se Mistr lektvarů bude chovat, jako by jeho syn nikdy nebyl 
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vyloučen. Ačkoli to byl dobrý nápad. Mohlo by to pomoct pozvednout Dracovi náladu. „Pošlu 
vám dolů sovu každý večer hned, jak udělám kopii.” 

„Osobní doručení by bylo také přijatelné,” řekl Snape a v očích mu blýsklo.

„A poslouchat, že já tam můžu courat, zatímco on zkysl uvnitř?” 

„Hmm. To máš možná pravdu.” Otec se na něj drahnou chvíli jen díval. „Máš pocit, že ten Oční 
elixír nějakým způsobem funguje?” 

„Ne...“ 

„A používáš ho tak, jak jsem ti přikázal?” 

„Ano pane,” Harry se usmál a chystal se k odchodu, ale v tom si vzpomněl na něco, na co se 
mohl zeptat. Podíval se dozadu na zavřené dveře, pak vytáhl svou hůlku, držel ji tak, aby 
zakryl, že kouzlí bez ní a provedl pár průzkumných kouzel. Koutkem oka zahlédl, že se Snape 
tváří pochvalně. To bylo milé. 

Pokoj už byl hlídán, ale Harry, předtím, než se zeptal, přidal své vlastní Silencio, jen tak pro 
dobrý pocit. „Už jste ty a ředitel měli možnost promluvit si s Belladonou a Erikem?” 

Snapeovy oči zaplanuly: „Ano, jistě. Není to veřejná informace, ale tihle dva dostali 
Veritasérum, aniž by o tom věděli a...” 

„Bella není alergická?” 

„Dopředu jsem se ujistil, že není,” řekl Snape netrpělivě. 

„Ačkoli jsem ani na chvíli nevěřil, že je. Pan Vanvelzeer trval i během velmi příkrého výslechu 
na tom, že viděl Draca běžet v den vraždy dolů ze schodů Sovince.” 

Harry měl pocit, jako by ho někdo praštil do žaludku. „Ale... ale to přece není možné.” 

„Ty kluku pitomá,” řekl Snape tím láskyplným tónem, který měl Harry tak rád. „Samozřejmě, že 
to není možné. Tvůj bratr byl v bezvědomí.”

Tak jak dokázal Erik překonat sérum pravdy?” 

„Nedokázal.” zavrtěl Snape hlavu. „Harry, je to velmi jednoduché. Pan Vanvelzeer věřil, že říká 
pravdu.” 

„Takže... hypnóza?” 

„Daleko pravděpodobnější je paměťové kouzlo. Zejména, když uvážíme slečnu 
Uwannawichovu. Té se začaly během intenzivního výslechu vybavovat její vlastní vzpomínky. To 
je klasická známka neúspěšně zafixovaného paměťového kouzla. A také to mimochodem 
vysvětluje, proč byla tak zoufalá při myšlence na Veritasérum. Ať už její vzpomínky změnil 
kdokoliv, pochopil, že její mysl je daleko odolnější než u pana Vanvelzeera. Vložil jí tedy do 
hlavy přesvědčení, že je na sérum pravdy alergická v naději, že jí to uchrání předtím, aby na ni 
bylo použito.” 

Když nad tím Harry přemýšlel, zakabonil se. „Proč to prostě nevrátili zpátky... aha, protože 
pokud je její mysl odolná proti vměšování, pamatovala by si pěkný zmatek.” 

„Ano, až by byl pachatel v suchu, jak se říká.” 

Ta myšlenka Harryho ohromila. „Takže ona a Erik během slyšení nelhali! Oni opravdu věřili, že 
toho dne Draca viděli!” 

„Ano, ačkoli, jestli si pamatuješ, i při tom výslechu bylo svědectví slečny Uwannawichové 
daleko ostýchavější než pana Vanvelzeera. Evidentně to byl důkaz toho, že paměťové kouzlo 
bylo v jejím případě daleko méně spolehlivé.” 

Harry vzdychl. „Takže... Lucius je vybral náhodou? Nebyli součástí spiknutí?” 
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Snape pokrčil rameny. „To nedokáži říct. Nicméně svědectvím na sebe přivolali pozornost. 
Nepřipadá mi pravděpodobné, že by něco takového připravil Lucius pro skutečné vrahy. 
Předpokládám, že oni oba jsou oběti machinace, které zatím nerozumíme.” 

„Ale mohli by být součástí.” 

„To mohli,” souhlasil Snape.

„A budeme to schopni nějak vyřešit, pane?” zeptal se Harry malomyslně. „Chci, aby byl Draco 
očištěn. Opravdu očištěn a to se stane teprve tehdy, až bude chycen skutečný vrah. Do té doby 
je nevinný jen na papíře. Rada školy ho vyhodila za něco, co neudělal!” 

„Vyřešíme to,” slíbil Mistr lektvarů a podíval se na Harryho trpce. téměř rozzlobeně. Harry 
nechápal proč, ledaže to mělo co dělat s tím, že se Snapeovi nelíbilo, jak dlouho to trvalo. A 
nebo možná bylo opravdu těžké žít teď s Dracem, který se rozhodl být tak odporný, jak jen to je 
možné.

„Pozdravujte ode mne Draca,” napadlo Harryho říct. „A dobrou noc, pane.” 

Snape vzdychl a Harry si nebyl jistý proč. „Dobrou noc, Harry.” 

***

Trvalo to do čtvrtka, než Snape přišel na jídlo do Velké síně. Harry se po něm díval, ale nejen 
proto, že potřeboval svého otce tady, kdyby se chtěl pokusit o něco tak potencionálně 
nebezpečného, jako si sednout ke Zmijozelům. Zároveň si chtěl být jistý, že Draco stráví dost 
času se Snapem. A pokud se dalo soudit ze Snapeovi nepřítomnosti u jídla, zdálo se, že to tak 
je. 

Ve čtvrtek se tedy objevil u večeře. Brumbál se na něj rezervovaně usmál a jeho modré oči 
zazářily, jako by chápal, proč Snape chyběl, ale zároveň byl potěšen, že ho má zase jednou u 
učitelského stolu. Když si sedal, Mistr lektvarů upjatě přikývl. 

To všechno Harry uviděl z druhého konce síně, když vešel s Ronem a Hermionou po boku. 

Takže to přišlo. Jeho šance jíst se Zmijozelskými. Najednou neměl ani trochu chuť do jídla, ačkoli 
ještě před chvílí byl hladový. Ve skutečnosti jím projely vlny nevolnosti, ale byl rozhodnutý 
nenechat si to stát v cestě. 

„Musím se najíst s nimi,” řekl potichu svým přátelům.

„To nemusíš, Harry,” řekla Hermiona, zatímco si přendala těžký balík knih z jedné ruky do 
druhé.

„Musím, slíbil jsem to Dracovi. A navíc, Snape se díval a on je ten, kdo mi dal tento odznak, aby 
mi připomněl, že jsem také ve Zmijozelu.” 

„Tak prostě jdi,” řekl Ron a strčil do něj. „Tím, že budeš váhat, se to nestane.” Harry se otočil a 
udělal krok zpátky. 

„Co, tobě se ten nápad líbí? Vždy, když jsem mluvil s Nottem, vypadalo to, jako že tím nejsi 
příliš nadšený.” 

„Ne, nelíbí se mi to, ale pokouším se tu být pro tebe tak, jak jsi mě žádal, takže prostě jdi, 
hned!” 

„Aha.” Harry se usmál a cítil se o mnoho lépe. „Díky, Rone.” 

Hermiona chvíli váhala a pak se ho pokusila pohledem povzbudit. To se Harrymu líbilo, dokonce 
i poté, co zamumlala: „Podívej se, jestli by ses nedozvěděl něco o zmijozelské nemoci nebo o 
Belle a Erikovi.” 

Ron otočil oči v sloup. „Koho to zajímá?” 

„Podívej, Ronalde, pořád je tu volně pobíhající vrah a možná i víc než jeden. Někteří z nás by 
možný spali klidněji, kdybychom věděli, že viník byl chycen.” A s těmito slovy zamířila do Velké 
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síně.

„Někteří z nás by spali klidněji, kdyby byla zticha,” řekl Ron a díval se za ní.

„Ještě pořád si myslím, že vy dva byste se mohli smířit. Dříve, nebo později.” 

„Jo, jenže ona je tak sebestředná. Čtyři dny mi vyprávěla o tom, jak bych měl lépe přijímat tvou 
adopci, jako by ona nenapsala ten nejstupidnější dopis v historii. tedy vlastně dopisy.” Ron 
vypadal, že o tom hodlá spustit znovu celou svou oblíbenou tirádu, pak ale zavrtěl hlavu. „Jdi a 
posaď se vedle svého nového přítele Notta. Myslím, že na to čeká.” 

Harry si to nemyslel. Když se tím směrem podíval, uviděl Notta, jak si povídá s Crabbem, který 
seděl proti němu. „Není můj přítel.” 

„Jasně, ale bude. Už jsem to předtím viděl, s Malfoyem.” 

„Jeho jméno je Snape.” 

„Do háje, já mu tak nemůžu říkat. Hádám, že to nakonec přece jen bude muset být Draco,” 
zakřenil se Ron. 

Harry se rozesmál. „Zvykneš si na to.” 

„Možná. Vím, že jsi nervózní, ale teď už prostě jdi!” 

„Dobře.” Harry zachytil otcův pohled, pak prošel přes halu ke zmijozelskému stolu až k Nottovi, 
který přikývl a posunul se na stranu, aby mu udělal místo. 

Harry překročil lavici, rozhlédl se po nejbližších šesťácích a sedmácích a posadil se. „Ahoj.”

Krom rozmrzelých pohledů se mu nedostalo žádné odpovědi, ačkoli to vypadalo, že Nott má v 
těle alespoň tolik cti, aby mu bylo chování jeho kolegů z koleje nepříjemné. 

Rozhodnutý chovat se tak normálně, jak jen to bude možné, si Harry nandal pořádnou porci 
pečeného skopového a zelených fazolek a pak se posadil k jídlu, jako by se vůbec nic nedělo. 
Ticho okolo bylo tísnivé, protože i ostatní koleje ztichly, protože chtěli vidět, co udělají 
zmijozelští s tím, že se k nim Harry posadil. 

Když Harry upřel pohled na učitelský stůl, uviděl Snape, jak mluví s McGonagallovu, ačkoli jeho 
oči neustále bloumaly okolo Harryho a jeho společníků. Zepředu dozadu, tam a zase nazpět, 
tak ostražitě a metodicky, až se Harry otřásl. Viděl Snapea na Samhainu a předtím ho viděl v 
myslánce, na té příšerné schůzce Smrtijedů, ale nikdy předtím mu tak jasně nedošlo, jak 
obdivuhodný špion musel jeho otec být. 

Harry si nebyl jistý, jestli to bylo tím, že se zatřásl, ale po chvíli zjevného váhání si Nott odkašlal 
a řekl nahlas: „Takže, Pottere. Myslím, že jsi letos neviděl příliš mnoho zápasů, ale víceméně to 
vypadá, že famfrpálový pohár získá Havraspár.” 

„Draco a já jsme viděli jeden ze zápasů mezi Nebelvírem a Zmijozelem,” řekl Harry a všiml si, 
že Bella při vyslovení toho jména strnula. Nicméně Harryho ignorovala, otočila se na jednu ze 
svých kamarádek a začala jí rychle něco vyprávět.

„Jak se vede Dracovi?” řekl jiný hlas a Harry se otočil na druhou stranu, kde seděl Goyle. 

„No, nemyslím, že by to byla velká zábava být vyloučen za něco, cos neudělal, ale je v 
pořádku.” 

Goyle předtím, než odpověděl, snědl celé tři rolády. „Hodně mi pomáhal s učením.” 

To bylo překvapující. Harryho nikdy nenapadlo, že by Draco mohl někomu s něčím pomoct. Tedy 
dřív. Ale stejně. Musel být nějaký důvod, proč ho Grabbe a Goyle měli tak rádi. 

Draco jim říkal vlezdoprdelkové... 

Pravděpodobně proto, že věděl, že jejich loajalita snadno zmizí. Ať už to bylo jakkoli, pomyslel si 
Harry, že je to smutné. 
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„A jak se ti teď vede ve škole?” zeptal se Goylea. 

„Nestojí to za nic.” pokrčil rameny Goyle a vrátil se k jídlu. Harry nevěděl, co na to říct. Tedy 
dokud ho nenapadlo, že je to skvělá příležitost, jak pomluvit svou vlastní magii a přivést hovor 
na zmijozelskou nemoc. 

Chvíli si hrál vidličkou s fazolí, postrkoval ji v kruzích po svém talíři. „Jo, jak já ti rozumím. 
Vyučování je teď pro mě taky těžké.” Pak, jako by mu došlo, že prozradil mnoho, dodal: „Tedy, 
jak jsem dlouho chyběl, chci říct. Už jsi dohnal to, jak jsi byl minulý týden nemocný? A co to 
vlastně bylo? Má už někdo představu, co to způsobilo?” 

Goyl odpověděl, zatímco žvýkal své poslední sousto a připomněl tak Harrymu Rona. „Myslím, 
že nikdo neví, co to bylo. Ty puchýře, nebo co to bylo, opravdu bolely. Tak hrozně, že byl člověk 
rád, když omdlel... když jsem se vzbudil, bylo mi už o hodně lépe. Ale Nott se probudil s 
nářkem. Ten to měl o hodně horší.” 

„Fakt?” Harry se otočil na druhou stranu. 

Na krátkou chvíli vypadal Theodor Nott opravdu namíchnutě. Pak svůj výraz ovládl a věcně řekl: 
„Ano, někdy ti o tom budu vyprávět.” 

Na své přátele by Harry naléhal. Ale zmijozelská polovina mu říkala, aby to téma opustil, nebo 
ne opustil, ale nechal si ho v zásobě a čekal, jestli s tím Nott sám nezačne. 

Zbytek jídla proběhl celkem v přátelském tichu, prokládaný občasnými komentáři, které byly 
pečlivě vybrány tak, aby zněly neutrálně. Nikdo se neptal na Harryho práv jíst tady a nikdo 
neřekl, že tu není vítán. Ale Harry věděl, že to nic neznamená. Byli to Zmijozelové a jejich hlava 
koleje se dívá. Takže se budou pokoušet s Harrym vyjít. 

Pro teď.

***

„Buď jako ten druhý,” syčel Harry, zatímco držel svou neužitečnou hůlku jako zástěrku, když 
mířil prstem na čistý pergamen, se svou druhou ruku namířenou na své školní zápisky z dnešní 
hodiny Obrany.

Když se dveře do ložnice se zavrzáním otevřely, Harry se bleskově otočil připravený bránit se. 

Ale byl to jen Ron, který naklonil hlavu se straně. „Jsi v pohodě, kámo?” 

Harry se zatvářil trochu připitoměle, když schovával svou hůlku. „Jo, jen jsem byl do toho 
zabraný a tys mě vyděsil. Zkouším Duplicaro pro Draca a je to těžké to udělat.” Víc říkat 
nemusel. Ron tu byl v úterý večer, když Harry vymýšlel, jak to kouzlo udělat v hadím jazyce. 
Harry potřeboval obě své ruce, aby byl schopen udělat kopii správně, což znamenalo, že i když 
držel v jedné svou hůlku, chytrému pozorovateli by došlo, že kouzlí bez ní. Harry byl odsouzen 
dělat tohle kouzlo jen v soukromí. Což se ukázalo jako docela komplikované, když sdílíte ložnici 
s několika dalšími kluky. 

Ale byl rozhodnutý svého otce nezklamat. Když rezignoval na své soukromí, rozhodl se, že 
požádá Hermionu, aby mu ten večer pomohla. Snape měl pravdu. Ona byla jediný další 
Nebelvír, který si s tímhle kouzlem poradil. Popravdě lépe než Harry. „Je Hermiona dole ve 
společenské místnosti?” 

„Je ještě pořád se svými intelektuálskými kamarádíčky z Havraspáru,” zavrčel Ron. „Připravuje 
se na zítřejší test Věštění z čísel. Zjevně pro ni nikdo z nás není dost chytrý.” 

Harry se pokusil Rona povzbudit úsměvem. „Ale jdi ty, vždyť my ani na Věštění z čísel 
nechodíme! A navíc, vždyť ji znáš; ona je o trochu víc zkvízovaná, než by musela být...” 

Seamus se konečně navlékl do svého vršku od pyžama. „Trochu moc co?” 

„Zkvízovaná. Zděšená z testů.” 

Všichni tři kluci zírali na Harryho zmateně. „Je to kouzelnický slang.” Najednou mu v hlavě 
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vyrostlo podezření. „Nebo ne?” 

„Nikdy předtím jsem to neslyšel,” řekl Neville. Ron souhlasně přikývl. Harry si nemohl pomoct, 
ale vybuchl smíchy. 

„On podváděl, ten had.” A když viděl překvapený výraz svých přátel, Harry pokračoval. „Draco. 
Hráli jsme kouzelnické scrabble a domluvili jsme se, že je možné používat kouzelnický slang. 
Řekl, že quizzex má dvě z jenom proto, aby ho mohl položit na pole s trojnásobnou hodnotou 
písmena!” 

Seamus se rozchechtal. „To je šokující, Draco Malfoy podváděl. Už jsi poslal sovu na odbor 
hádanek?” 

„Draco Snape.” 

„Do háje Harry, my všichni víme, že je to tvůj bratr!” vybuchl náhle Ron. „Nemusíš to 
připomínat pokaždé, když někdo zmíní jeho jméno! Myslíš, že je pro nás snadné vědět, že 
zrovna on je tvůj bratr a smířit se s tím?” 

„A ty si myslíš, že je pro mě snadné žít vedle někoho, kdo má Luciusovy rysy? Promiň, že 
nechci poslouchat, jak ho nazýváte tím příšerným jménem.” 

„Co blbneš? Lucius Malfoy přece žádného ryse nemá! A myslím, že ani Draco by nic 
takového...“ Harry si byl jistý, že Ron neměl v úmyslu situaci zlehčit, ale přesně to se stalo. 

„Myslím rysy jako způsoby, ne rysy jako zvířata,” vysvětloval a otřásal jím smích. „Má to co 
společného s tím, co zdědíš po svých rodičích. No nic. Někdy si říkám, že tahle škola má 
opravdu zvláštní osnovy...” 

„To tedy nemá.” 

„To tedy má...“

Neville se vmísil před tím, než se z toho mohla stát opravdová hádka. „Jak mohl měl... chci říct 
Draco, udělat slovo se dvěma z? Copak v kouzelnickém scrabblu není jen jedno?” 

„Použil prázdnou kostičku...“ 

Z nějakého důvodu to připadalo Ronovi zábavné. „Použil prázdnou kostku, kterou potřeboval 
zrovna pro z ve slově, které ty jsi nikdy předtím neslyšel, pak položil to z na pole s trojnásobnou 
hodnotou písmena a tebe nenapadlo, že ten zmijozelský blbec lže?” S pusou od ucha k uchu se 
Ron zhroutil na postel a smál se na celé kolo.

„Napadlo mě to,” připustil kysele Harry. „Potěšilo by ho, kdybychom to slovo začali používat.” 

„Jako by potřeboval být ještě namyšlenější,” zanadával Ron. 

Harry raději neřekl, že si myslí, že uvnitř je Draco pořádně nejistý. „No dobře, tak tedy ne. Já 
teď jdu do společenské místnosti. Musím udělat ty kopie a prohlédnout ty další knihy o Přání 
všeho dobra, co mi vyhrabala Hermiona a pracovat na tom eseji, co mi uložil Severus a...“ 

„A máš v plánu taky spát?” 

Harry nad tím mávl rukou. „Asi budu vzhůru dlouho. Ještě potom, co Hermiona zkopíruje moje 
poznámky, abych je mohl poslat Dracovi.” 

Ron se zakabonil. „To může počkat do zítřka. Však víš.” 

„Ne, slíbil jsem otci, že mu budu posílat poznámky každý večer,” trval na svém Harry. Neville se 
na něj podíval se zájmem, ale Harry to ignoroval. Neville nemohl rozumět tomu, čím Snape 
prochází, když se Draco chová jaké rozmazlený zmetek. Harry dlužil svému otci všechnu pomoc 
a spolupráci, které byl schopen.

„No dobře,” zamumlala Ron a zavrtěl hlavu. „Zkopíroval bych ti ty poznámky sám, i když jsou 
pro Draca, ale moje poznámky jsou vždycky příšerně rozmazané.” 
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„To je v pořádku.” 

Harry vzdychl a zamířil dolů po schodech do společenské místnosti.

***

Měl už hotovu skoro polovinu své eseje, když konečně přišla Hermiona s náručí plnou knih. 
„Prosím tě, jak dlouho se učí havraspárští?” 

„No, pokud vidím, ty jsi taky ještě pořád vzhůru,” řekla Hermiona a zřítila se na gauč na druhé 
straně stolu. 

Harry vzdychl a posunul před ní svůj esej. „Řekni mi, jestli je ta poslední část jasná. Ten kousek 
o kouzelníku, který přidal magické vznášedlo na své koště a skončil uprostřed moře.” 

Hermiona si přečetla jeho esej od začátku do konce. „Vypadá to celkem v pořádku, ačkoli si 
nejsem jistá, jestli profesor Snape ocení tvé famfrpálové analogie.”

„Jo, zmínil to,” Harry si vzal svůj pergamen zpátky, přečetl větu nebo dvě a měl pocit, že zní k 
uzoufání podobně, jako ty z prací prváků, které ho nechával Snape opravit. Jen v nich nebyly 
gramatické chyby. „Možná bych měl začít znovu od začátku.” 

„Harry, je to v pořádku.” 

„Ale to musí být víc než v pořádku. Severus byl na mě hrozně naštvaný a já mu chci ukázat, že 
chápu proč!” 

„Harry...“ Hermiona zavrtěla hlavu. „No nic, však ty se s tím nějak srovnáš.” 

„Srovnám s čím?” 

„S tím, že máš tátu.” Odmlčela se, jako by pečlivě vážila slova, ale nakonec nic neřekla. Tedy 
alespoň ne o Harrym a o Snapeovi. Místo toho položila své knihy na stůl. „Jdu pozdě, protože mi 
jeden z Havraspárských řekl něco o Přání všeho dobra. Věděl jsi, že bys měl stejně pečlivě 
vybírat vázu jako rostliny?” 

Skvěle, další hledání. To přesně Harry potřeboval. Jakoby už nebylo dost složité najít přání, které 
by Draco nemohl pochopit špatně. „Ne, to jsem nevěděl.” 

Hermiona povýšeně přikývla, přestože se to sama dozvěděla teprve před chvílí. „Ať už vybereš 
cokoliv, mělo by to vystihovat novorozencova otce. V tomto případě Dracova.” 

„Tak proto bylo moje Přání v lahvičce od lektvaru,” řekl Harry, když si na to vzpomněl. „Nechci 
se opičit, takže co mi zbývá, malinkatý kotlíček?” 

„To by bylo úžasné!” 

No pro holky možná, pomyslel si Harry. „Ne Hermiono, to je pitomost.” 

„A co kdybys pod ním zakouzlil malinký plamen, který by nebyl ve skutečnosti horký...“ 
Hermiona se na něj podívala skrz své řasy. „Ne? Dobře. Pak je dobře, že jsem v knihovně našla 
tohle.” Posunula stoh knih přes stůl. „Rodinná historie. V každé z nich je něco o Snapeově 
krevní linii. Napadlo mě, že když tak trváš na tom, abychom tvému bratru říkali Draco Snape, 
mohlo by se jeho nové jméno stát takovým středem celého přání.” 

Harry zrudl, když si vzpomněl, jak Ron nahoře reagoval na tu záležitost se jménem.

„Ale k čemu mi bude dobrá historie rodiny?” stěžoval si. „tedy, pokud tam není nějaká váza 
spjatá s tím jménem.” 

„Je tu erb,” řekla Hermiona a prohlédla stoh knih, dokud nenašla tu, kterou hledala. Pak ji hodila 
Harrymu, aby se mohl podívat. „Tady.”

Erb rodiny Snapeů bylo napsáno v titulku. Pod tím byla ilustrace na celou stránku... Harry 
předpokládal, že to je erb, ale nepodobalo se to žádnému jinému erbu, co kdy viděl. A nejen 
proto, že se to hýbalo. Žádní koně, helmice nebo pera... popravdě nic na něm se nadalo 
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rozpoznat. Erb byl tvarovaný jako štít, ale nebyl na něm žádný znak nebo symbol. Dívat se na 
něj bylo jako dívat se do kaleidoskopu. Abstraktní tvary se stáčely dokola ve složitém vzoru, 
barvy procházely všemi odstíny zelené, šedé a modré, jen občas přerušeny dalšími barvami 
spektra. Bylo to hypnotizující a podivné. 

Ale docela se mu to líbilo.

„Nemyslím si, že by moje Duplicaro stačilo na něco takového,” zamumlal. Napadlo ho, že 
kouzlo bez hůlky by na to třeba bylo silné dost, ale hned ten nápad zaplašil. Po hledání 
informací, které potřeboval na ten svůj esej, věděl, že by to za to riziko nestálo.

„Myslím, že moje ano,” řekla Hermiona s úsměvem. Vytáhla z jiné knihy kus pergamenu a 
podala ho Harrymu.

„Hezké.” Harry si prohlížel kopii zblízka. „Místy je to trochu moc modré...“ 

„Zkoušela jsem to šestnáctkrát,” přiznala Hermiona. „A tenhle je nejlepší...“ 

„Proč si dáváš tak záležet s něčím, co je pro Draca?” 

„Je to pro tebe, ty troubo. Dřeš se na tom, odložil si školní práci, jen abys přišel na to, co mu 
přát.” 

„Jo, ukázalo se, že je to těžké.” 

„To bych řekla.” 

„On se najednou chová jako úplný pitomec.” 

Hermiona se rozhihňala. „Najednou? Kde jsi byl posledních šest let?” 

Harry na ni vyplázl jazyk. 

Hermiona si odhrnula vlasy z tváře. „A mimochodem, Padma se ptala, jak se máš, tím to celé 
začalo. Řekla jsem jí, že chystáš Přání všeho dobra a ona chtěla vědět, jaká váza bude 
reprezentovat Snapea. A když mi došlo, že bys to měl vědět, řekla jsem si, že se ti pokusím 
pomoct.” 

„A to jsi udělala,” ujistil ji Harry. „Snapeův rodinný erb. To je perfektní! To reprezentuje 
Severuse přesně tak, jak by mělo. Tedy aspoň doufám, že ano. Nedá se z toho vyčíst, jestli je to 
ta správná větev Snapeů. Myslím, že si Draco myslí, že trochu žárlím na to, že on se jmenuje po 
tátovi a já ne, a možná mi to pomůže ukázat mu, že mi to nevadí.” 

„A nevadí ti to?” 

„Samozřejmě že ne,” řekl Harry nepřítomně, myšlenkami u jiné věci. Možná, že jeho hledání 
přání bylo úplně špatně. Možná, že kdyby začal u jména Snape a u Dracovy potřeby být viděn 
jako někdo jiný než Malfoy... „Jsi úžasná!” vykřikl náhle. Popadl pergamen a přetrhl ho na půl. 

Hermiona se zamračila. „No, dobře, ale Harry, ten esej... nebyl tak špatný...“ 

„Ne, ne, to byly mé poznámky k Přání,” vysvětloval Harry. „Najednou mám daleko lepší nápad, 
jak se rozhodnout, a ani Draco si nebude moct stěžovat. Tedy doufám, ne jestli... no prostě 
nevím, jestli to bude fungovat, ale stejně to chci zkusit. Ale budu muset začít hledat znovu.” 

„Znovu!” 

„Jo, ale vyplatí se to. Hmm, tedy pokud budu mít ráno seznam a poprosím profesorku Prýtovou, 
aby mi ty kytky sehnala. Třeba existují expresní sovy nebo něco takového.” 

„Nač ten spěch?” 

„Chci to mít hotové do soboty, až půjdu na mé cvičení z Lektvarů,” vysvětloval Harry. „Hmm, 
ačkoli musím ještě dokončit jeden a půl dlouhý stopy esej a to nemluvím o tom, že musím 
dohnat další mé domácí úkoly...” 
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„A to nemluvíš o spánku,” řekla Hermiona, zatímco se zívnutím vstala.

„Jo, tak o tom mluvil i Ron,” řekl Harry. 

„Ron toho vůbec dost namluví, co?” Hermiona se zakabonila a začala si sbírat věci. „Neříkej 
mu, že jsem ti pomohla s přáním, pokud nechceš poslouchat spoustu řečí o tom, jak milá 
dokážu být najednou na Draca.” 

Harrymu poklesla čelist. „Ron si myslí, že jsi milá na Draca?” 

„Kdo ví, co on si vlastně myslí?” Hermiona s prásknutím zavřela knihu. „Kdo ví, jestli vůbec 
myslí?” 

„No... a jsi? Však víš, milá na...” 

„Harry Pottere!” Hermiona se na něj vztekle dívala. „Vím, že jsi ho přijal jako bratra a jsem 
opatrná, abych neříkala, co si doopravdy myslím! Už jsem dostala svou lekci o vměšování se do 
rodiny. Tvůj otec mi pořád ještě neodpustil. Ale co myslíš, jsem na Draca milá? Upřímně, 
Harry...” 

„Můžeš říct, co si o Dracovi myslíš,” řekl Harry. „Ale nechci slyšet nějaké narychlo stvořené 
teorie o mé potřebnosti a podobné hlouposti.” 

„Aha.” Hermionin výraz změkl. „Myslím si, že je šťastný, že jsi na jeho straně a že jsi desetkrát 
lepší člověk než on a že, jestli tě zraní, bude mít co do činění se mnou. A ano, také si myslím, 
že není tak zlý, jak býval, a ta záležitost s jeho otcem... to bylo příšerné.” 

Harry odolal pokušení trvat na tom, že Snape je Dracův otec. Věděl, co má Hermiona na mysli, 
a ta scéna nahoře na věži mu ukázala, že na to možná v téhle věci trochu moc tlačí. 

„A poté, co jsem to viděla,” pokračovala Hermiona, „bylo snazší pochopit, co z něj udělalo 
takového malého hnusného nenáviděného pitomce. Zmínila jsme to před Ronem, který trval na 
tom, že je to idiot. Ale prosím tě, neptej se mě, jestli jsem milá na Draca. Už jen z té myšlenky 
se mi dělá zle. I když vím, jak moc ti tenhle rok pomohl.” 

„To pomohl.” Harry si nalil sklenici vody z bezedného džbánu, který před časem přinesl Dobby 
„Budu muset začít znovu s těmi Přáními a dokončit esej. Kdybys zítra přenesla ten erb na 
nějakou sklenici, nebo vázu, byl bych vážně rád.” 

„A na jakou sklenici nebo vázu?” 

„Pravděpodobně na něco s hladkými stěnami, to je jedno.” 

Hermiona přikývla. „Mám zůstat vzhůru a pomoct ti s tím hledáním?” 

„Ne, máš ten test z Věštění, na který ses tak připravovala.” Harry jí gestem ruky dal najevo, 
aby už šla pryč a rychle mrkal, aby udržel oči otevřené. „Budu v pořádku. Ale mohla bys mi 
prosím zkopírovat moje poznámky? Už jsem to zkoušel dřív, ale...“ 

Hermiona udělala kopie, smotala je, převázala kouskem provázku a nechala je na kraji stolu, 
připravené pro Harryho sovu. Hedvika už to znala. Všechno, co Harry musel udělat, bylo tiše jí 
zavolat, aby vylétla oknem ložnice a přistála na okně společenské místnosti. „Pro Severuse,” 
vysvětlil jí a ona zahoukala, když si to zamířila pryč. 

Snape se k tomu pravděpodobně nedostane, dokud nepůjde do třídy, nebo snídat do Velké 
síně. Ale to bylo v pořádku, vzhledem k tomu, že mohl ze své třídy nebo kanceláře poslat 
poznámky Dracovi krbem. Jakmile byla Hedvika pryč, Harry vylovil z kapsy Salsu a podrbal ji na 
krku. 

Měla by teď být trochu spokojenější, když už našel repelentní kouzlo pro její krabici. Ačkoli to 
byla Hermiona, kdo to kouzlo ve skutečnosti provedl. Někdy, pomyslel si Harry, je tahle magie 
spjatá s hadím jazykem skutečně na obtíž. Naučit se nové kouzlo bylo mnohdy skutečné 
utrpení. A tento týden skutečně neměl čas vymýšlet kouzlo, které pravděpodobně udělá jen 
jednou. Ještěže taková chytrá čarodějka, jako je Hermiona, je jeho kamarádka. 
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Sedl si na podlahu, konferenční stolek mu sloužil jako stůl a začal hledat knihu, která má 
rostliny seřazené podle abecedy, místo toho, aby je měla podle magické náležitosti. Erb rodiny 
Snapeů stále připoutával jeho pozornost. Vážně je to docela hezké, pomyslel si Harry, když se 
díval na měnící se barvy a tvary. Popravdě to bylo tak fascinující, že bylo obtížné podívat se 
jinam. 

Nebo tedy dokud mu oči nepadly na iniciály H.S... tenká písmenka v pravém horním rohu 
emblému.

Je to erb té rodiny Snapeů, do které byl adoptován? Toť otázka. Protože se to chtěl dozvědět, 
začal číst.

Rod Snapeů je jeden z nejstarších a nejrespektovanějších v kouzelnické Británii. I když 
skutečný původ rodiny je neznámý. Jako nejstarší známý předek byl genealogickým kouzlem 
objeven obuvník, který údajně šil boty, které se prý nikdy neprošoupaly... 

Harry se zakřenil při představě, jak bude Draco reagovat, až se dozví, že by adoptován do 
rodiny ševců... jemu tahle historie připadala fascinující, i když vážně přemýšlel, jestli čte o těch 
správných Snapech. Harry předpokládal, že Severus by to věděl, ale neměl v plánu se ho 
zeptat. Možná jednou, až bude mít jeho otec náladu mluvit o své rodině... 

Proč jen nemůžou být Dějiny čar a kouzel zajímavé? 

Odpověď na to byla jednoduchá. Harryho nezajímaly bouře skřetů, ale tohle ano. A hodně. 

Přečetl si celý článek, který patřil k erbu, pak na chvíli odložil své domácí úkoly, esej i přání, 
otevřel další, ještě tlustší knihu a hledal v ni jméno Snape.

Tahle byla lepší, i když se v ní nemluvilo o rodinném erbu. Tahle kniha byla jedna z těch 
encyklopedií, co se sami upravují; Hermiona mu založila část Smo - Sni.

Snape, Severus, stálo tam. 

Potomek ševců, Severus Augustus Snape, momentálně zastává prestižní místo profesora 
Lektvarů na Škole čar a kouzel v Bradavicích. Vytvořil nebo významně pozměnil nejméně 
šestnáct lektvarů, které se dodnes používají, včetně některých přísně střežených britským 
Ministerstvem kouzel. Toto jsou jeho známé práce, je však podezření, že je jeho práce na poli 
lektvarů daleko širší, ale vzhledem k tomu, že Snape stále odmítá rozhovor s nakladateli této 
publikace, je těžké objasnit pravdu. 

Během obou Voldemortových válek měl Snape nezaslouženou pověst smrtijeda. Nicméně vyšlo 
na světlo, že jeho skutečná oddanost patří silám vzdorujícím Voldemortovi, především Albusi 
Percivalu Wulfricovi Brianu Brumbálovi. 6. listopadu 1996 se Snape stal nástrojem záchrany 
Harry Jamesem Pottera, čímž bylo odhaleno, že již dlouhá léta pracuje jako zvěd. Nedlouho 
poté Snape, který není ženatý, požádal Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin o povolení 
adopce Harryho Pottera. 21. března 1997 se také stal adoptivním otcem Draca Alaina Gervaise 
Walpurgise Malfoye (viz Malfoy, Lucius).

Harryho napadlo, že by Draco byl asi trochu zklamaný, když by viděl, že Harry má své vlastní 
heslo a on ne. Možná, že proto encyklopedie nezměnila jeho jména na Snape... no, to není 
důležité. Harry našel to, co potřeboval vědět. Erb patřil té správné větvi rodiny. 

Odstrčil knihu o historii rodin stranou, i když byl v pokušení číst ji celou noc, a přitáhl si 
Abecedního průvodce rostlinami a jejich vlastnostmi. Harry vzdychl a nalistoval si S. 

Za hodinu za dvě, pomyslel si, budu mít seznam těch rostlin. 

A potom se pokusí dohnat tři dny úkolů a věcí, co si měl přečíst, které pořád odkládal.

***

V pátek ráno při snídani Harry téměř spadl do své ovesné kaše. A není divu. Byl vzhůru skoro 
celou noc. Dokončit esej mu zabrala tolik času, že nebyl schopný dokončit své domácí úkoly, 
ačkoli se pokusil si alespoň v rychlosti přečíst doporučený článek z Lektvarů. To zas bude 
víkend, pomyslel si zoufale. Nejen, že přijde o Prasinky a stráví celý den s Dracem, který bude 
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pravděpodobně nesnesitelný, ale ještě bude muset strávit celou neděli nad úkoly. 

Nedalo se s tím nic dělat.

„Hele lidi, jděte na hodinu Formulí beze mě,” řekl Harry, popadl ovesný koláček a měl se k 
odchodu. „Profesorka Prýtová má ráno volnou hodinu, tak jí jdu požádat o rostliny, které 
potřebuju.” 

„Jsou výjimečné?” 

„Popravdě nevím,” řekl Harry Hermioně a vytáhl z kapsy seznam. „saturejka, netík, akát, platan 
a echinacea. Co myslíš?” 

„Myslím, že ti bude schopna dát všechno hned, až na ten platan.” 

„Chci to přání na zítra,” bručel Harry. „Když by se to nestihlo objednat sovu, tak bych možná 
mohl najít něco dalšího od P.” 

Ron se na něj překvapeně podíval. „Proč zrovna P? Aha... saturejka, netík... chápu. Proč to 
děláš?” 

„Pokouším se mu předvést, že mi jeho jméno nevadí. Draco je na to trochu přecitlivělý.” 

„Draco. Citlivý.” 

„Jo, je.” řekl Harry a pak potlačil impuls bránit svého bratra dál. „Nicméně, kdyby se po mě 
Kratiknot ptal, řekněte, že jsem šel s profesorkou Prýtovou probrat něco o rostlinách. Uvidíme 
se na obědě.” 

„Harry,” řekla Hermiona varovně. „Víš, že nesmíš jít nikam sám.” 

Harry na to ve skutečnosti nezapomněl, ale zdálo se mu to čím dál tím méně naléhavé. I když 
nechtěl dát Snapeovi další důvod, aby se na něj rozzlobil. „Dobře, tak pojď se mnou a vynechej 
Formule taky.” 

Hermiona vytřeštila oči. „Nemůžu zameškat vyučování!” 

Ron se na něj podíval tak, že by mu došlo, že plácá nesmysly, i kdyby to předtím nepochopil z 
Hermionina tónu. „Promiň,” zamumlal a sklopil hlavu. „Jsem unavený.” 

Hermiona se ho zeptala mateřským tónem. „Jak dlouho jsi byl vzhůru?” 

„No... celou noc...“ 

Vzdychla, ale řekla jenom: „Půjdu s tebou za profesorkou Prýtovou během oběda, co ty na to?” 

„To je příliš pozdě,” Harry nechtěl být protivný, ale vypadalo to, že mu Hermiona nerozumí. 
„Chci připravit Přání všeho dobra na zítra. Když to mít nebudu, bude si Draco myslet, že mu nic 
dobrého nepřeji...“ 

„On přece není takový pitomec, že...” 

„Jo. Tak to si ho neviděla v poslední době. A navíc, Hermiono, on měl to mé hotové v momentě, 
kdy nám přišlo oficiální stvrzení adopce! A při tom, jakou má teď náladu, by každé další zdržení 
považoval za urážku! Pokud vím, dokonce i Snape přemýšlel, proč už to nemám hotové! Takže 
nemůžu čekat až do oběda, když by se ukázalo, že je potřeba něco objednat. Musím jít za 
Prýtovou hned!” 

„Bojíš se víc, že zklameš svého bratra nebo otce?” zeptala se Hermiona a vytáhla obočí téměř 
až tam, kde jí začínaly vlasy.

„Já...“ Harry se nad tím chvíli zamyslel. „Popravdě si nejsem jistý.” 

„Já s tebou půjdu do skleníku,” navrhl Ron se zlomyslným výrazem v očích. Jakmile promluvil, 
Harrymu došlo, jaký k tomu měl důvod. „Někteří z nás si cení potřeby přítele víc než hodiny 
Formulí.” 
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„Možná, že to, co potřebuje, je být v hodině, místo toho, aby se coural po pozemcích, kde ho 
budeš chránit jenom ty!” 

Harry se rozhodl, že tuhle hádku nemůže vyhrát. „Rone, půjdeme?” 

Hermiona se ušklíbla a poněkud nakysle jim pokynula, aby už zmizeli. 

Harry a Ron byli už téměř ze dveří Velké síně, když se vedle nich objevil Nott. „Máš minutku, 
Pottere? Potřeboval bych s tebou mluvit.” Pak se odmlčel. „O samotě. Na konci chodby je pár 
volných tříd...“ 

Harry se instinktivně podíval k učitelskému stolu, i když si už dříve všiml, že Snape 
pravděpodobně snídá s Dracem. Což je v pořádku, dodal si sám pro sebe honem. Samozřejmě, 
že je to v pořádku. 

A co se týče toho o samotě... Harry mluvil s Nottem víceméně o samotě toho dne, co se vraceli 
z hodiny Péče o kouzelné tvory a stejně je při tom viděli jiní studenti, včetně Rona a Hermiony. 
Prázdná třída, to bylo něco trochu jiného.

„Ron a já máme teď docela napilno,” řekl Harry a cítil, jak se Ron vedle něj uvolnil. To se brzy 
změnilo, když Harry dodal. „Můžeš jít s námi, jestli chceš.” 

Nott se zamračil. „Musím být za deset minut na Přeměňování, ale... jo, dobře.” Vypadalo to, že 
pak už nic dalšího neřekne. Nebo možná jen čekal, až budou dost daleko od Velké síně.

Když došli na konec chodby, zastavili se. 

Harry se podíval na Rona a všiml se, že jeho přítel drží hůlku v ruce připravenou.

„Takže, o čem jsi se mnou chtěl mluvit?” 

Nott se podíval doleva a doprava, pak si prohlížel Rona, jako by něco zvažoval. „Ptal ses mě na 
tu zmijozelskou nemoc. Proč u mě probíhala hůř, než u ostatních. Pamatuješ?” 

Popravdě Harry se ptal na symptomy, ale nevyzvídal. Když se nad tím ale zamyslel, došlo mu, 
že jeho otázka mohla být pochopena i takhle. „Jo.” 

„Nemohl jsem ti nic říct. Ne, když mě odposlouchával celý stůl,” připustil Nott, ztišil hlas a 
vypadalo to, že se i scvrknul, jako by se pokoušel skrýt. „Ale myslím si, že bys to mě vědět, 
abys tom mohl říct svému otci. Bella způsobila tu nemoc. Oba. Bella i Erik.” 

Harry si pomyslel, že teď by se hodila trocha skepticismu a nedalo mu ani těžkou práci ho najít. 
„Bella a Erik, aha.” 

„Věci se mají takhle...” Nott se znovu pátravě rozhlédl. „Myslím, že to byl omyl. Myslím, že 
chtěli udělat něco jiného a nepovedlo se jim to.” 

„Jo? A co tedy chtěli udělat?” vmísil se Ron.

Nott se podíval na Rona tázavě. „Zabít mě, to je to.” 

„Ale proč by tě chtěli zabít?” 

„Protože,” šeptal Nott, „chtěli říct bystrozorům, že viděli Malfoye běžet dolů ze schodů ze 
Sovince. Jenže jestli je jistá alespoň jedna věc, tak to, že Draco má příliš dobrý smysl pro 
strategii, než aby se choval takhle. I kdyby zabil Pansy ze... ach jo, kdo ví, ze vzteku nebo ze 
žárlivosti, pořádně by si to potom promyslel a určitě by neudělal nic, aby vypadal provinile. A 
navíc říkám ti, nikdy jsem nevěřil, že měl nějaký důvod ji zabít...“ 

„Má to, o čem mluvíš nějakou pointu?” 

„Jo, Weasley, má,” stál si Nott tichým hlasem na svém. „Pochop to, byl jsem přesvědčen, že 
Bella a Erik lžou, a chtěl jsem vědět, co se doopravdy stalo. Chvíli jsem je sledoval, ale to k 
ničemu nevedlo. A tak jsem se jich na to zeptal přímo. Tedy ve skutečnosti jsem jim řekl, že 
jsem se potloukal u paty věže Sovince a že jsem Draca neviděl a netrvalo dlouho a udělalo se 
mi špatně. Chápeš?” 
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Ne, Harry nechápal a z jeho výrazu to muselo být jasně čitelné.

„Prokleli mě! Nějakým novým hrůzným kouzlem, o kterém zatím ještě nikdo neslyšel. Myslím si, 
že pracují pro Luciuse Malfoye a dostali ho od něj! Ale začarovali ho společně, abych dostal 
dvojitou dávku v naději, že mě zabijí, ale místo toho se ta síla navíc rozšířila na celou 
společenskou místnost, takže se dostala i do ložnic a nakonec prokleli i sami sebe. Ale musel 
jsem to být já, kdo byl jejich cíl. Nebo proč by mi jinak bylo daleko hůř, než těm ostatním? Nebo 
si myslíš, že je to náhoda, že ti ostatní studenti, kterým bylo stejně špatně jako mě, byli zrovna 
ti, kteří stáli vedle mě, jen pár minut poté, co jsem konfrontoval Bellu a Erika? Můj dohad je, že 
Lucius Malfoy jim dal to kouzlo, aby zneškodnili každého, kdo by mohl odporovat jejich 
svědectví na tom slyšení!” 

„Ale je to jen dohad?” 

„No, znovu jsem se jich nevyptával, jestli je to to, na co se mě ptáš!”

Ron se zhluboka nadechl a udělal pohrdavý zvuk. „Jestli chtěli zneškodnit svědky, pak odvedli 
skutečně mizernou práci. Zmijozelu se přece udělalo špatně až v ten den, kdy slyšení 
proběhlo.” 

„Jo,” řekl Nott tím samým zdvořilým tónem, který používala Hermiona, když si myslela, že je 
někdo úplný pitomec. „Protože to nezakouzlili správně! Zvorali to! Rozšířili to na celý Zmijozel, 
místo, aby trefili čas nebo něco takového.” 

„A ty mi to říkáš proč?” 

Nott na Harryho chvíli zíral a pak se drsně rozesmál. „No do háje. Copak jsem tě včera špatně 
pochopil? Zdálo se mi, že tě ta nemoc dost zajímá a snažíš se to nedat najevo. Takže jsem měl 
pocit, že bys měl vědět, jak si to vysvětluju já.” 

Když Nott udělal krok směrem k Harrymu, Harry o krok ustoupil. Cožpak byl opravdu tak 
průhledný? „Proč se zajímáš o to, co chci a co ne?” 

„Protože,” zašeptal Nott a udělal další krok blíž, „mi tohle léto bude sedmnáct! Víš, co to 
znamená, Pottere? V mé rodině to znamená jediné...“ Vyhrnul si levý rukáv na levé ruce. 

Bylo čisté... ale Harry stejně uskočil. Nott stál příliš blízko na to, aby to bylo příjemné.

„A proč by ti to mělo vadit?” zeptal se Ron drsným šepotem a vstoupil mezi Notta a Harryho. 
„Zdálo se mi, že ti to připadá, jako skvělý nápad!” 

„Jo, zdálo se mi to okouzlující a fascinující. To víš, kouzlo zakázaného.” Nott ustoupil. „Ale teď už 
mi to zase tak hezky nezní. Je to otroctví. Můžeš být mučen jen tak. Kdo by k čertu tohle chtěl?” 

„No, jenom všichni studenti v té tvé zasrané koleji!” 

„Weasley, všechno, co víš o mé koleji, by se vešlo na čajovou lžičku!” Nott se přes Rona podíval 
na Harryho. „Možná bys byl překvapený, kolik z nás by se teď raději vyhnulo službě Pánu zla, 
když jsme od Draca slyšeli, co se děje na schůzkách. Řekni to svému otci, Pottere.” 

Nott chvíli váhal, pak se otočil zády a zamířil zpátky k hradu.

„Říkal jsem ti, že nejsme doopravdy přátelé,” řekl Harry. Ještě pořád byl nervózní z toho, jak 
blízko k němu Nott přišel. „Chce mě použít. Jen ještě nevím, jestli k něčemu dobrému, jako je 
útěk od Voldemorta, nebo jestli je zatím něco jiného...” 

„V tom je něco jiného,” řekl Ron. „Draco nám řekl, co se děje na schůzkách. Co to má k čertu 
znamenat?” 

Harry polkl. Tón té otázky se mu nelíbil. „No, Draco byl na té schůzce o Samhainu.” 

Ron strčil ruce do kapes. „Skvěle. Tvůj úžasný bratr se díval, jak ti vydloubávají oči. To je prostě 
báječné. A tebe nikdy nenapadlo, že bys mi to měl říct?” 

„To je Dracova osobní záležitost. A navíc... já jsem rád, že tam byl. Protože to ho přivedlo na 
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naši stranu, Rone. Viděl, že Lucius je Voldemortův otrok a pochopil, že je odsouzený k tomu 
samému, pokud s tím něco neudělá. A proto je možné, že Nott mluví pravdu. Draco strávil 
několik posledních měsíců pokusy přesvědčit své kolegy z koleje, že to, do čeho se hrnou, není 
tak skvělé, jak si myslí.” 

Z Ronových očí ještě pořád sršel vztek, ale pokusil se přikývnout. „Takže si myslíš, že má 
pravdu? O Belle, Erikovi a zmijozelské místnosti? Ale počkej, to doopravdy nedává smysl. Říkal 
jsi, že tvůj otec objevil, že svědčili kvůli zfalšovaným vzpomínkám. Takže oni ve skutečnosti 
nepracovali pro Luciuse Malfoye... tedy alespoň ne vědomě.” 

„Máš pravdu; nedává to smysl.” Harry pokrčil rameny. „Ale Nott řekl, že je to jen jeho dohad. 
Jestli si myslí, že ho Bella a Erik prokleli, tak to stejně o něčem vypovídá.” 

„Co?” 

„No, to ještě nevím.” usmál se Harry. „A díky, žes ho donutil ustoupit. V posledních dnech se 
cítím trochu... já nevím. Tak trochu nervózní.“

„Jo, všiml jsem si. Začalo to v momentě, kdy byl Draco adoptován.” Ron se na něj podíval 
významně. „Možná z toho nemáš zas až takovou radost, jak se nám snažíš namluvit.” 

„Možná by ses ty mohl přestat chovat jako Hermiona.” 

„Sklapni, Harry.” 

Harry se rozesmál a prohlásil, že by měli jít do skleníku, nebo přijdou ještě o další hodinu, ne 
jenom o Formule.

***

„Protože jsme minulé úterý ukončili práci s Lávovým lektvarem,” řekl Snape to odpoledne, když 
majestátně v kráčel do třídy, „budeme dnes pokračovat ve studiu kouzelných lektvarů vařením 
Valdenhoferova zostřujícího doušku, který reprezentuje lektvary třídy Senseo. Protože jste 
studenti šestého ročníku, což jak doufám znamená, že jste překročili akademickou úroveň 
pitomých prváků, předpokládám, že jste si všichni přečetli, co jsem vám předepsal na poslední 
hodině. Jestli to někdo neudělal, důrazně mu doporučuji, aby teď opustil třídu a hned to 
napravil.” 

Harry zalapal po dechu. On přečetl vše, samozřejmě, ale moc si z toho nepamatoval. 
Samozřejmě, toto byl jeden z těch dnů, kdy byl Snape ve svém jízlivém rozpoložení. V černých 
očích dravčí lesk a jak jimi přejížděl po třídě... jako by jen čekal, jestli se najde nějaký ubohý, 
nešťastný student, který není připravený. 

Harry opět polkl a doufal, že ho nevyvolá.

„Pane Zabini,” vypálil Mistr lektvarů, „co je hlavním účinkem tohoto lektvaru?” 

„Uhm, zlepšit ostrost,” řekl Zabini, avšak když se učitel zamračil, rychle dodal, „myslím tím 
vnímání. Způsobí zlepšení...“ 

Snape navázal na tuto odpověď: „A Waldenhoferův příspěvek do třídy Senseo spočívá v čem, 
pane Pottere...?

Harry rychle přemýšlel. Smysly. Vnímání. Zabini už zmínil zrak, takž vystřelil naslepo: „Jeho 
lektvar zlepšuje sluch, pane profesore.” 

Snape neřekl správně, ale to on by stěží řekl. Věděli jste, jestli to byla správná odpověď podle 
toho, jak se pohnul... nebo tak nějak.

„A důvod, proč lektvary třídy Senseo vyžadují kouzla, pane Notte?” 

Harry si úlevou oddechl, ale byl opatrný, aby to nebylo vidět.

Po několika dalších dotazech a odpovědích to vypadalo, že je Snape spokojen a že studenti 
mohou začít vařit. Mávl volně rukou proti tabuli a instrukce se objevily. „Všimněte si, dámy a 
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pánové, že lektvar vyžaduje ne méně než čtyři různá kouzla. Barva, viskozita a magická aura 
vašeho lektvaru musí být perfektní před použitím každého z nich, takže dodržujte postup 
přesně, jak to je napsáno.” 

Mistr lektvarů se trochu pousmál. „Jelikož vy všichni máte dostatečné zkušenosti v oblasti 
kouzelných lektvarů, budete dnes odpoledne vařit samostatně. Nicméně předpokládám, že 
každý z vás mě zavolá, abych zkontroloval jeho lektvar před použitím dvou kritických kouzel.” 
Podíval se na ně svrchu. „Věřím, že všichni víte, která myslím. Můžete začít.” 

Skvělé, pomyslel si Harry. Individuální práce. Doufal v Hermioninu pomoc, která by ho udržela 
vzhůru a ve správném směru. Ona a nebo alespoň Nott, kdyby Snape míchal koleje. Teď si s tím 
musí poradit sám. Začal sledovat spolužáky, před tím, než začal svařením, protože opravdu 
nevěděl, která dvě kouzla jsou kritická. Kdyby se zeptal, Snape by to jistě zaslechl a věděl by, 
že se dost neučil.

Jo, lepší bude blafovat... 

Zpočátku to šlo dobře. Rozdrtil kořeny divoké mrkve na jemnou kaši... ačkoliv, nebylo to tak, že 
mrkev je dobrá na oči? Harry se skoro zahihňal, což ho varovalo. Byl příliš vyčerpané, aby mohl 
vařit, a už vůbec ne sám, ale neměl na výběr. Nemohl jít za otcem a říct mu, jak špatný student 
byl tento týden. 

Tak se Harry dal do boje. 

Připravil nějaké další přísady, přidával je, jenom když viděl, že to dělá Hermiona, když se 
pohybovala nad svým kotlíkem. Vhodila semena anýzu a zamíchala třikrát ve směru 
hodinových ručiček, pak opatrně zvedla míchací tyčinku z bublající kapaliny a nechala 
dopadnout několik posledních medově zbarvených kapek zpět do kotlíku. Nepokračovala dalším 
krokem, kterým mělo být ztlumení ohně, ale zvedla ruku. 

Harry sledoval instrukce. Neplýtvat - nechybět, což byl Snapeův bizarní způsob, jak udržet váš 
lektvar kompletně ve vašem kotlíku, bylo první kouzlo. Což znamenalo, že bylo třeba 
rozlousknout jen to další kritické.

„Trochu řídké,” řekl Snape a poklepal na kotlík nehtem palce a sledoval, jak kapalina reaguje. 
Jak mohl něco takového říci, když lektvar před Harrym byl v plném varu. Pravděpodobně to 
mělo co dělat s vůní, určitě to vypadalo, že nabírá výpary do velkého nosu, když posuzoval 
Hermioninu práci. „Přidejte jedno semeno anýzu, slečno Grangerová.” 

Poté, co ho Hermiona vhodila, Snape poklepal na kotlík znovu. „Odpovídající. Můžete 
pokračovat.” Odvrátil se a temné oči sledovaly, jak pokročili další studenti.

Harry si pomyslel, že jeho lektvar je asi také příliš řídký a tak vhodil další semeno anýzu, než 
zvedl ruku. 

Snape pokývl, že ho vidí, ale nejprve se podíval k Parvati, které se hlásila déle. Pak přišel, 
připlachtil neslyšně a jednou ostře klepl na Harryho kotlík. „Je tam trochu moc anýzu,” 
okomentoval to.

Harrymu zamrzl mozek. Ne že by předpokládal, že lektvar bude perfektní, samozřejmě... kdy 
byl?... ale nemohl si vzpomenout, čím vyvážit přebytek anýzu. Chtělo se mu položit si hlavu na 
stůl. Proč, ach jo, proč si myslel, že je skvělý nápad vhodit do toho hnusu další semeno?

„Zneutralizujte ten přebytek, pane Pottere,” doporučil mu klidně Snape a upřel na něj 
soustředěný pohled temných očí.

„Ano, pane.” Uzavřel mysl, aby otec nemohl vidět víc, než by Harry chtěl. Natáhl ruku pro 
nastrouhaný zázvor, který prve nepoužil. Snape přikývl a šel dál. 

Fuj, to bylo o chlup. 

Harry opatrně zmenšil kousky zázvoru a posypal jimi povrch lektvaru, nechávajíc směs vřít. 
Poklepal trochu na bok kotlíku a pomyslel si, že to vypadá dobře. Podle návodu zhasl oheň a 
zadíval se na tabuli. 

173 Kapitola 80. LEKTVARY



Použijte přiměřené zmrazovací kouzlo, četl, a udržujte lektvar polozmrazený, dokud okraje 
nezešednou. 

Zmrazovací kouzlo. 

Ach jo, četl to... asi v 5 ráno... že by mohlo být požadováno. Ostatní tři kouzla mu šla lépe. A ve 
skutečnosti, standardní zmrazovací kouzlo by mu nemělo dát tolik práce, ale toto speciálně 
sloužilo ke změně viskózní kapaliny v jakousi břečku. Pomyslel si, že by to chtělo vyzkoušet 
verzi s hadím jazykem předem, ale Salsa usnula, a on byl k smrti unavený a ještě musel přečíst 
spoustu kapitol. 

Myslel, že se k tomu vrátí a opravdu to měl udělat. 

Tak a co teď. 

Harry se obrátil kotci zády a sáhl do kapsy, Salsa se mu propletla mezi prsty, takže ji mohl 
vytáhnout. Snape pravděpodobně uslyší hadí jazyk, ale pomyslí si, že Harry pronesl 
požadované kouzlo, ne že se pokouší zjistit, jak to k sakru provést.

„Sssalssso,” zašeptal a dal si ji k obličeji, aby mohl mluvit co nejtišeji, „potřebuji led...“ K čertu, 
jak by měl říct břečka a jak zmrznout. Tak jo, zkusíme to znovu. „Chci, aby moje hůlka vytvořila 
cosssi jako jemný led. Jako ssskoro zmrzlý, ale ne úplně. Máš nějaký nápad?” 

Salsin jazyk se míhal u Harryho tváře. „Jako mokrý sssníh?” 

„Ano, mokrý sssníh,” řekl Harry. „To je ono. Díky, Ssssalssso.” 

Harry ukázal hůlkou na kotlík, ale držel ji tak, aby standardní zmrazovací kouzlo neprošlo. Pak, 
prsty nasměrované, upřel oči na prsten a řekl: „Buď jako mokrý sníh.” 

Nic. Když položil ruku na kotlík, ani trochu nezchladl. Takže použije metodu pokusů a omylů, 
jako pro nové kouzlo. „Staň se mokrým sněhem.” Ne. Možná by měl očarovat kotlík a ne 
lektvar, to někdy pomůže. „Udělej, aby to, co je v tobě, bylo jako padající mokrý sníh.” 

Tohle řekl, když se pokoušel říct rozbředlý mokrý sníh. 

Cítil chvění, které proběhlo jeho hůlkou místo prsty a uvědomil si, že změnil úhel, když pro 
změnu promluvil na kotlík. Ouvej... kouzlení s hůlkou. 

Vypadalo to, že to bude v pořádku. Žádné jiskry nevytryskly z konce jeho hůlky, žádná 
katastrofa nehrozila. Nic neočekávaného. Pouze jeho lektvar se začal měnit tak, jak to mělo být. 
obsah kotlíku dostával namodralý odstín a tmavl a tmavl, až téměř zčernal. Harry upíral oči na 
lektvar a čekal až okraje zešednou. 

A pak... 

Ach ne... 

Lektvar zůstal rozbředlý, Harry to sledoval, ale věděl, že musí najít způsob jak ho zchladit tak, 
aby z něj nebyl tvrdý led. Musí, protože žádný jiný kotlík nezačal tiše praskat, obsah nějak 
tlumil zvuk. 

Rozbředlý mokrý sníh, to je jako by požádal, aby se to rozlilo po lavici. To by samo o sobě 
nebylo tak strašné, ale lavice byla ještě pokryta ingrediencemi, které sekal, krájel a drtil. Tak 
jak byl unavený, věděl Harry, že nehodě nezabrání. Ukázal hůlkou na zbytky, teď už ji držel 
opatrně, aby použil magii bez hůlky a rychle zasyčel svoji verzi pro Evanesco. 

Ale jeho lektvar nezmizel, dál vytékal směrem k nastrouhanému zázvoru. 

Zdálo se, že vše probíhá pomalu, jenže. 

Harry natáhl ruku, aby shrnul přísady mimo dosah lektvaru. 

Salsa, která mu volně visela ze zápěstí, zasyčela, když se dostala do blízkosti ledové břečky. 

Harry vyjekl, instinktivně přitiskl ruku zpět k hrudníku a druhou rukou při tom smetl přísady na 
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zem. 

Snape něco vykřikl. Harry vnímal zvuk, ale ne slova, zachvátila ho panika. Protože v tom 
okamžiku začal lektvar mířit směrem ze stolu na zem a pak by mohlo dojít k explozi nebo k 
něčemu horšímu... 

Zaklínadlo mu proletělo kolem uší, skoro ho popálilo, zároveň ho rozpoznal. „Evanesco!” 

Snape se pokoušel předejít neštěstí, než bude příliš pozdě. Ale kouzlo selhalo, Harry věděl proč. 
Byl to důsledek toho, že on kouzlil v hadím jazyce a kouzlil s hůlkou. Snape nevěděl, že Harry 
použil hůlku... skutečně použil. „Helare!” Snape doufal, že tato inkantace zmrazí tekoucí lektvar 
a zamezí jeho roztékání.

„Pane,” začal Harry, ale Snape ho překřičel.

„Ven!” vykřikl náhle. „Všichni ven!” 

Studenti upustili míchací tyčky a naběračky a utíkali ze dveří, právě když okraj lektvaru dosáhl 
konce desky stolu a začal vytvářet kapky. Jako by se chvíli nemohl rozhodnout, protahoval se, 
když se snažil odtrhnout od lektvaru na stole. v tom momentě Harryho panika překonala jeho 
vyčerpání a on věděl, co má udělat. Zvedl hůlku a namířil na ten konec, kouzlo provedené s 
hůlkou může zrušit zase jen kouzlo provedené s hůlkou. Před tím byl příliš vyčerpaný, aby 
myslel na to, že kouzlem provedeným bez hůlky nemůže zrušit hůlkovou magii.

„Harry, ven!” vykřikl Snape, popadl ho za ruku a mrštil sním ke dveřím. Mistr lektvarů se 
postavil mezi svého syna a možné nebezpečí. „Evanesco!” vykřikl Snape znova, tentokrát mířil 
hůlkou na přísady rozsypané po zemi, místo na lektvar. 

Zázvor a mrkev a anýz zmizely v momentě, kdy první kapka lektvaru dopadla na zem a 
podivně zaprskala. 

Pak dopadl na zem velký šplíchanec a z podlahy se začalo kouřit, žula se pod tím rozpouštěla, 
prudký náraz magie rozvlnil lektvar, místnost se trochu otřásla, jak se objevil kráter tam, kde 
před tím byly pevné kameny. Snape zvedl obočí a ustoupil o krok zpět, pak to vypadalo, že 
došel k nějakému řešení. Jeho hůlka se míhala sem a tam, začal pronášet zaklínadla, aby pokryl 
zbývající podlahu mramorem. Když na něj lektvar dorazil, zastavil svůj pomalý pohyb vpřed a 
zbyly z něj jen černé kapky. 

Harry si uvědomil, jakou to způsobil spoušť. Harry přešlapoval u dveří, rty stisknuté, když mu do 
cesty vstoupil Snape. Mistr lektvarů ho minul a oznámil studentům v hale: „Hodina je zrušena.” 
Ale pak se obrátil k Harrymu, obočí stažené do vzteklé linky. „Pro tebe zcela určitě ne. Pojď se 
mnou!” 
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Snape postrčil Harryho do třídy a okamžitě zabezpečil dveře. „Když jsem řekl všichni ven, tak 
jsem měl na mysli i tebe!”

Harry zděšeně couvl: „Ano, pane”

„Musel jsem to zopakovat jen pro tebe, a to se už nikdy nesmí stát!” zuřil Snape. „Nikdy, Harry! 
Co kdyby ta situace byla závažnější? Když si pomyslím, co všechno se mohlo stát!”

„Ale pane profesore, já jsem chtěl právě zabránit tomu, aby se stalo něco horšího.”

Snape si ho měřil pohledem, zhluboka se nadechl, začal si mnout kořen nosu a pak zavrtěl 
hlavou. „Dobře,” připustil stroze, „chápu, ale přesto, Harry...” s povzdechem se vydal ke kráteru 
uprostřed třídy a Harry ho těsně následoval. „Vzhledem k tomu, že to vypadá, že jsi jediný, kdo 
nás může zbavit toho příšerného lektvaru...” 

Harry cítil, jak se jeho tělo mírně napjalo nervozitou z možnosti, že by se zase něco pokazilo a 
pronesl kouzlo v hadím jazyce: „Zmiz odsud.” Dopadlo to dobře, pravděpodobně proto, že si dal 
dobrý pozor, aby držel hůlku stejně, jako v momentě, kdy se mu stala ta nehoda.

Snapeův výraz opět potemněl: „Možná bys mi mohl vysvětlit, proč jsi použil během vyučování 
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hůlku!”

Jeho tón byl znatelně klidnější než před chvílí, ale místo toho, aby to Harryho uklidnilo, 
znervózněl ještě víc. „Nechtěl jsem to udělat, vážně. Jen jsem měl problém zakouzlit to kouzlo, 
zkusil jsem to několika různými způsoby a nakonec jsem byl nepozorný a držel hůlku špatně. 
Ale jen trochu, neprošla jí skoro žádná magie, teda myslím...” 

Snape se několikrát zhluboka nadechl, jako by se pokoušel sám sebe uklidnit, pak položil 
Harrymu ruku na rameno a poklepal mu na něj. „V pořádku, Harry. Vypadá to, že potřebuješ víc 
cvičit, abys měl větší kontrolu nad svým kouzlením bez hůlky, ale nestalo se nic zas tak 
hrozného.”

Nic tak hrozného? Jen se úplně znemožnil před otcem, na kterého tak moc chtěl udělat dojem.

Harry polkl zbytek paniky a zeptal se: „Takže už se na mě nezlobíte, pane?”

„Ne, i když doufám, že se jednoho dne budu moct rozzlobit, aniž by ses začal dusit, Harry.” 
Snape sundal ruku ze synových ramen a udělal krok zpět. „Nicméně, neřekl bych, že jsem byl 
rozzlobený, spíše bych stav své mysli popsal jako znepokojený.”

Dýchat se najednou zdálo o tolik snazší. „Tak to jsem rád. Protože, když jste mi řekl, abych šel 
zpátky, znělo to rozzuřeně.”

„Radost jsem zrovna neměl,” řekl Snape pochmurně a opovržlivě mávl rukou směrem k 
tuhnoucímu lektvaru rozlitému po lavici a podlaze. „Ale došlo mi, že jsi jediný, kdo může tu 
situaci napravit. Ovšem před třídou jsem to stěží mohl říct, že?”

Takže Snape sice byl naštvaný, ale taky to trochu přibarvil, aby si spolužáci mysleli, že musí 
zůstat, protože je v maléru? Harry si pomyslel, že to je zatraceně zmijozelské. „Aha,” řekl, a 
cítil, že se jeho tep vrací k normálu. „Ale nedojde stejně ostatním studentům, že se tu stalo 
něco divného? Všichni přece viděli, že vaše kouzlo selhalo. A... je mi to moc líto, pane.”

Snapeovy rty se zkroutily v úsměšku. „Řeknou si, že je to stejné jako v případě, kdy pan Crabbe 
zkazil svůj lektvar. Pokud si pamatuješ, nešel odčarovat, dokud z něj nevyprchala všechna 
magie. Očarované lektvary jsou dobře známé jako velmi vrtošivé.”

„Ale vy jste kontroloval můj lektvar...” 

„Ale ne tvoje kouzlo. Mohl jsi pronést jakoukoliv inkantaci. Tvoji spolužáci si alespoň uvědomí, 
jak je pro tebe těžké provést kterékoliv kouzlo správně. Tato nehoda jen pomůže šířit pověst o 
tvé neschopnosti.”

„Jo, skvěle.” Harry překřížil ruce na hrudníku. Být centrem pozornosti kvůli porouchané magii se 
neukázalo o nic zábavnější, než být oslavován jako vítěz toho odporného turnaje. Ale nedalo se 
s tím nic dělat, a tak se na to Harry pokoušel zapomenout. Jenže na ten svíravý pocit v hrudníku 
se zapomenout nedalo. Chtělo se mu prostě jen vlézt do postele, přetáhnout si deku přes hlavu 
a předstírat, že zvoral něco v jiné hodině, a ne přímo před svým otcem. Postel zněla v každém 
případě lákavě. „Takže jestli jsme už hotovi, šel bych...” 

Snape se na něj zamračil. „Myslíš, že už nemáme o čem mluvit?”

„Co? Máte na mysli můj trest?” Harry se schoulil sám do sebe. „Asi bych měl raději říct mým 
přátelům, aby šli.”

Snape zdvihl obočí. „Aha, samozřejmě...” Zamířil ke dveřím, trhnutím je otevřel, a spatřil Rona 
a Hermionu, jak přecházejí po chodbě. „Potřebujete něco, slečno Grangerová? Pane Weasley?”

„Jen čekáme na Harryho,” vysvětloval Ron.

„Ach tak. Vypadá to, že stráví nějaký čas se mnou. Dohlédnu na to, aby se bezpečně vrátil do 
vaší společenské místnosti. Takže můžete jít,” odháněl je gestem ruky.

„Ale my jsme ho měli doprovodit na večeři...” 

„Slečno Grangerová, jsem si naprosto vědom toho, že můj syn potřebuje jíst každý večer,” řekl 
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Snape poněkud nabroušeně. „Máte ještě nějaké další námitky k tomu, aby Harry strávil nějaký 
čas se mnou?”

„Já nic nenamítám, pane...” 

„Skvěle.” Snape jí práskl dveřmi před nosem, ale ještě než se dveře zavřely, uviděl Harry 
Hermionu, jak na něj zamávala, aby mu dodala odvahu. 

Když se Snape otočil, vypadal zachmuřeně. „Co si myslí, že ti udělám, stáhnu tě z kůže?”

„Jen čekali, abych mohl jít s nimi. Tak jak jsme se dohodli v Devonu, pane.”

Přes Snapeův obličej přelétl stín, což Harryho překvapilo, protože on na Devon vzpomínal 
docela v dobrém.

„Hm. Dobrá, vraťme se k té tvé nehodě. Jak víš, náhody jsou velmi výjimečné,” řekl Snape 
tónem, o kterém si Harry pomyslel, že je velmi učitelský. „Proč jsi si nebyl jistý, jak provést to 
kouzlo, když jsem vám dal za úkol přečíst článek, díky kterému jsi se ho mohl dopředu naučit?”

Harry nedokázal odpovědět, a tak jen zkroušeně svěsil hlavu.

Snape vzdychl. „Harry, odpověz mi. Udělal jsi svůj domácí úkol?”

„Ano...” 

Na Snapeově tváři se rozhostil vědoucí výraz. „Vím něco málo o tvých studijních zvyklostech. 
Pochopil jsi, že jsou v tom článku obsaženy velmi důležité informace? Věnoval jsi mu úplnou a 
naprostou pozornost?”

Harry s očima pořád upřenýma na svoje nohy zavrtěl hlavou. „Pokoušel jsem se, vážně. Jenže 
už bylo hrozně pozdě a měl jsem problém se soustředit. Některým věcem jsem nerozuměl, a... 
a to čemu nerozumím, si většinou nezapamutuju.”

„Rozumím dobře, že to bylo minulou noc? Jak dlouho jsi byl vzhůru?”

Harry zrudl a přál si, aby nemusel v tomhle hovoru pokračovat. „No, začal jsem s tím tak nějak 
kolem čtvrté ráno...” 

„Ve čtyři ráno,” zopakoval Snape zlověstným tónem. „Začal jsi ve čtyři ráno. Chápu. A máš 
nějaký konkrétní důvod, proč jsi se nepokusil přečíst si ten článek v nějakou normálnější dobu?”

„Neměl jsem čas!” zakňoural Harry, otočil se a nepřítomně civěl na tabuli. „Pokoušel jsem se ho 
přečíst, ale mám ten esej, co jste mi ho uložil navíc, pak to Přání a kopírovací kouzlo, co jste mi 
řekl, že se mám naučit, a to nemluvím o hledání kouzla, které by chránilo Salsu před tím, že ji 
někdo sežere, a o tom, že mi teď, když nemohu kouzlit v latině, všechny domácí úkoly trvají 
dvakrát tak dlouho a...” Harry polkl a přinutil se zmlknout.

„Chápu,” řekl velmi pomalu Snape. „A kdo ti dovolil zůstat vzhůru až do čtyř do rána, abys to 
všechno stihl?”

„Víte, my si ve věži tak trochu děláme, co chceme...” 

„Budu si muset s Minervou promluvit,” vybuchl Snape, „o její velmi laxní kontrole.”

Harry by býval mohl říct, že Snape také nechodí ukládat Zmijozely každý večer... ale neodvážil 
se.

„Tak,” pokračoval Snape, „spal jsi vůbec minulou noc?”

„Ne, pane...” 

„Přestaň už konečně s tím ano, pane, ne, pane!” přikázal náhle Snape a znělo to vztekle. „Já ti 
také neříkám pane Pottere, nebo ano?”

Harry se kousl do rtu. „Ne, ale vy jste učitel, můžete mi při vyučování říkat, jak chcete.”

„My nejsme na vyučování!” vzdychl Snape a vynaložil velké úsilí, aby se uklidnil. „Harry, my 
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oba se musíme přizpůsobit. Nemít tě doma je pro mě daleko těžší, než jsem předpokládal.” 
Zdvihl ruku, aby zastavil Harryho, který chtěl promluvit. „Nicméně, jsi tam, kde máš být, takže 
to nechme stranou. Ale co se týče vyučování... Harry, jsme sice ve třídě, ale nejsme na 
vyučování, to začne teprve tehdy, až tu budou ostatní a vyučování bude v plném proudu.”

„Aha.” Harry se cítil trochu jako pitomec, ale pak si na něco vzpomněl. „Ale ty jsi mi říkal pane 
Pottere, když jsem se tě vyptával na ten kaktus!”

„Jen jednou, a byla to nápověda.”

„Aha, promiň, to jsem nepochopil.”

Snape se posadil do svého křesla a chvíli si třel spánky. „Jak už jsem řekl, tohle je období 
přizpůsobování. A jsem si jist, že to překonáme.”

Harryho napadlo, že ten muž vypadá unaveně. Opravdu unaveně. A najednou se cítil desetkrát 
hůř než předtím. Snapeovy večery byly pravděpodobně otřesné, když musel snášet Dracovo 
dětinské chování, a on teď udělal peklo i z jeho dne. „Promiň...” 

„Jestli to dnes večer řekneš ještě jednou, budu vážně potřebovat Lektvar na uklidnění žaludku.”

Tak to bylo přesně to, čeho chtěl dosáhnout; teď bylo jeho otci kvůli němu vážně zle. „A chceš 
něco, třeba trochu vody, nebo...?”

„Ne.” Snape ukázal na křeslo, které stálo téměř u něj. „Chci, aby ses tady posadil a probral se 
mnou pár věcí.” Počkal, dokud se Harry neposadil. „Pokud jsi věděl, že jsi si ten článek 
nepřečetl pořádně, proč jsi nevyužil mojí nabídky a neudělal to při hodině?”

„No...” 

„Harry,” pokračoval Snape vážným tónem, „když mi nebudeš říkat pravdu...” 

Odadoptuješ mě?

Harry málem vsedě nadskočil. Odkud se k čertu vynořila tahle pitomá myšlenka?

„... bude pro nás daleko složitější překonat naše problémy,” dokončil Snape. „Takže mi, prosím, 
řekni, proč jsi neodešel ze třídy přečíst si ten článek, když jsem tu možnost dal?”

Harry polkl a dodával si odvahu. Snape nerad slyšel kritiku jeho učitelských schopností, že ano? 
Ale na druhou stranu, chtěl slyšet pravdu. „No, ty míváš tendenci... nemilosrdně zesměšnit 
každého, kdo přijde do tvojí hodiny nepřipravený. A pak jsem taky nechtěl, aby sis o mě myslel, 
že jsem...” 

„Co jsi nechtěl, abych si o tobě myslel?”

„No, to, co jsi řekl. Blbeček z prváku. Nebo něco ještě horšího.” Když Snape nic neřekl, Harry 
pokračoval. „Podívej, já jsem tě jen nechtěl zklamat! Jestli by někdo měl udělat dobře domácí 
úkol, který jsi zadal, tak já!”

Snape se opřel dozadu a spojil prsty. „A to proč?”

Harry se také opřel dozadu, ale stejně cítil, jak je jeho celé tělo napjaté. „Do háje, já nevím. 
Protože jsem tvůj syn?”

„A co to s tím má společného? I kdybys byl můj biologický syn, nepředpokládal bych 
automaticky, že zdědíš moje zaujetí a schopnosti pro výrobu lektvarů.”

„Ne, já jsem chtěl říct...” Harry se frustrovaně pokoušel dát dohromady, co vlastně chtěl říct. 
Nebylo to snadné. Měl pocit, jako by v něm emoce jen vřely, ale pokaždé, když se jich pokusil 
dotknout, zmizely pod hladinou. „Já jsem si myslel... hele, já možná tvůj předmět nemám příliš 
v lásce, ale opravdu si tě vážím a hrozně moc ti dlužím, a když ti teď Draco dělá potíže, myslel 
jsem si, že mohu udělat alespoň jedno, nezdvihnout ruku a neoznámit, že jsem stejně mizerný 
syn...” 

Harry náhle umlkl, poněkud zděšený sám sebou. Neměl v úmyslu říct, že je Draco mizerný syn.
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Nicméně Snapea zaujala jiná myšlenka. „Nejsi mi nic dlužen,” oznámil a znovu sepjal prsty. 
„Chci, abys mě respektoval, ale nechci, abys to dělal z vděčnosti. Uč se vařit lektvary, protože 
je to vědomost, která se ti jednoho dne bude hodit, a ne, protože tvůj otec je Mistr lektvarů.” 
Snape počkal, než Harrymu úplně dojde, co mu právě řekl, a dodal: „Je to jasné?”

Harry se usmál. „Jo, myslím, že jo. Díky.”

Najednou se Snape znovu zatvářil přísně. „A teď, zpět k mému zklamání. Možná bys mi mohl 
vysvětlit, proč jsi dnes ráno nebyl na hodině Formulí?

Harrymu poklesla čelist. „Ty o tom víš?”

„To je jedna z nevýhod toho, že je tvůj otec členem učitelského sboru.” Snape rozhodil ruce. 
„Máš nějaké vysvětlení? Madam Pomfreyová říkala, že tě neviděla.”

„Ty jsi si myslel, že se mi něco stalo?”

„Samozřejmě, že mě to napadlo! Vynechávat hodiny ti není podobné...” Snapeův hlas ztvrdl, „a 
je mi jedno, jak těžké je pro tebe momentálně učit se nová kouzla, nebudeš to řešit tím, že 
nebudeš chodit do hodin.”

„Tak to nebylo,” Harry se zavrtěl v křesle. „Jen jsem si potřeboval promluvit s profesorkou 
Prýtovou o tom Přání. Chci ho mít hotové, až přijdu zítra do sklepení.”

„Aha.” zavrčel Snape. „Takže ty máš v plánu poctít nás svou přítomností?”

„Co?” Harry překvapeně zamrkal. „Vždyť to víš už dlouho. Nešel jsem přece kvůli tomu do 
Prasinek, pamatuješ?”

„Protože jsem ti to přikázal.”

„Nejen proto,” mručel Harry, „taky kvůli tomu Přání.”

„Takže kvůli Přání jsi vynechal hodinu.”

„Jo, a pak jsem taky pracoval na tom eseji, jak už jsem řekl, mám toho celé tři stopy...” 

„A proto jsi byl tak dlouho vzhůru a proto jsi nezačal na svém domácím úkolu pracovat dříve 
než ve čtyři hodiny ráno.”

„Jo a taky kvůli tomu Přání, ale stejně bych byl vzhůru dlouho, protože jsem čekal na Hermionu, 
aby mi pomohla zkopírovat ty zápisky pro Draca, jak jsi chtěl...” 

„Harry,”přerušil ho Snape, „vypadá to, že tvoje potřeba zachraňovat lidi, si našla nový způsob, 
jak se projevit. Vypadá to, že se přetvořila v potřebu dělat lidem radost.”

Ve sklepení najednou bylo nesnesitelné vedro. „Ne, to ne, jen jsem chtěl, abys na mě byl hrdý.”

„Harry, já na tebe jsem hrdý!” Snapeovi došlo, že křičí, a tak ztišil hlas. „Není potřeba, aby sis 
kupoval mojí lásku eseji, poznámkami, Přáním, a určitě ne tím, že budeš předstírat, že jsi udělal 
svůj domácí úkol, když to není pravda. Řekl jsem ti přece, že nemusíš být dokonalý, nebo ne?”

„Jo, ale já jsem si jen myslel, že když se teď Draco chová jako pitomec...” 

Snape se pousmál. „Aha, tak teď už tomu rozumím. Ty soupeříš s Dracem.”

„Ne, to ne...” 

„Ale samozřejmě, že ano. On se snaží sám sobě dokázat, že ho opustíme, a ty se snažíš 
dokázat, že dokážeš být tak dobrý, jak je on špatný.” Snape se natáhl dopředu a vzal obě 
Harryho ruce do svých. „Chápu, že jsou tyto impulsy naprosto normální, takže tomu 
nepřikládám nijak zvláštní význam. Ale nemusíš to dělat, nemusíš bdít celou noc, kvůli věcem, 
které mohou být vykonány v jinou dobu.”

Harry se díval dolů na svoje boty. Nebo se o to tedy pokoušel. To, co ve skutečnosti viděl, byly 
jeho ruce skryté v otcových silných dlaních. „Já... já jsem jen nechtěl, abys zase řekl, že 
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nemyslím na nikoho jiného než na sebe.”

Snapeovo sevření trochu zesílilo, bylo to uklidňující. „To si o tobě nemyslím. Vím, že to říkám 
dost často...“

„Řekl jsi to minulý pátek,” zamumlal Harry a podíval se otci do očí.

„V pátek... ale to byl přece Draco právě vyloučen, Harry!”

„Já vím.” Harry se pousmál. „Já vím, že jsi nebyl zrovna v nejlepší náladě, a že bych si neměl to, 
co jsi říkal, brát až tak k srdci. Jenže mně došlo, že jsem byl sobecký, a že teď jde především o 
Draca.”

„Když tedy smýšlíš takhle, proč jsi za námi nepřišel ani jednou na návštěvu?” Snape se 
dostával znovu do ráže. „Harry, já vím, že se k tobě Draco choval v neděli odporně, ale myslel 
jsem, že tomu rozumíš. Snaží se tě odehnat, protože se bojí toho, co se mu už jednou stalo. A já 
bych řekl, že takto ho ty utvrzuješ v jeho strachu, , že bude zapuzen.”

Harryho úsměv pohasl. „Ale tak to nebylo.” Znovu se zavrtěl v křesle. „Nedržel jsem se 
stranou, protože byl tak hrubý. Sociální pracovnice říkala, že Draco teď bude potřebovat 
spoustu času s tebou o samotě. A já jsem se vám ho pokoušel dát.”

Stisk Snapeových rukou ještě zesílil, pak Harryho pustil a opřel se s povzdechnutím dozadu. 
„Aha, sociální pracovnice. Jsem překvapený, že bereš její rady tak vážně, poté co uvěřila té 
absurdní historce s ragby.”

„Přemýšlel jsem o tom, ale v tom, že se Draco bude chovat trochu jako pitomec, měla pravdu.” 
Harryho duše pookřála, když si všiml, že při té frázi Snape trochu povytáhl obočí. „A když dal 
tak jasně najevo, že nechce, abych šel s vámi do Prasinek, říkal jsem si, že potřebuje čas se 
svým novým tátou.”

„To je docela rozumný závěr.” Snape vstal a podíval se dolu na Harryho. „Domnívám se, že 
částečně máš pravdu; Draco teď stojí o moji plnou pozornost. Ale také tě chce vidět. A tenhle 
jeho vnitřní konflikt ho nepochybně povede k tomu, že až přijdeš na návštěvu, bude se k tobě 
chovat poněkud nepřátelsky.” Na konci byl Snapeův pohled pátravý: „Přijdeš, že ano?”

„Jo,” Harry vstal a protáhl se. „Co kdybych přišel na večeři?”

„Popravdě jsem Dracovi řekl, že už mám na dnešní večeři plány. Říkal jsem si, že je na čase, 
abychom si my dva promluvili.”

„Aha, takže i kdybych nezničil podlahu...” 

„Ano,” pokynul mu Snape. „Najíme se v mé kanceláři a ty mi povyprávíš, jaký jsi měl týden.”

„Ale jestli ví, že jsi se mnou tady nahoře, nebude se cítit hrozně opuštěný?”

Mistr lektvarů pokrčil rameny, jako že se s tím nedá nic dělat. „Draco není jediný, kdo potřebuje 
trávit čas se svým otcem. Bude se prostě muset dělit.”

Harry se zakřenil. „Znáš Draca, má i dobré vlastnosti. Ale nemyslím, že by mezi ně patřila 
schopnost dělit se.”

„Pak je na čase, aby se to naučil.”

Harry pochopil, že to bylo Snapeovo poslední slovo k této věci, zahřálo ho to u srdce a 
následoval otce do jeho kanceláře.

***

Jíst na tomhle místě byla nová zkušenost. A ne že by z ní Harry byl nadšený. Ve sklenicích, 
kterými byly naplněny všechny police, se vznášela spousta otřesných věcí. Zapáchajících, 
znetvořených věcí. A některé z nich vypadaly, že jsou naživu. Jsou naživu a trpí.

Harrymu brzy došlo, že musí svůj pohled zaměřit na svůj podnos s jídlem a na otce. To 
pomáhalo.
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A možnost být se Snapem za to stála.

Nad pečeným kuřetem s americkými brambory probrali Harryho týden. Harry měl hodně co 
vyprávět, ačkoli vynechal Ronovo a Hermionino neustálé hašteření. Stejně bylo o čem mluvit, a 
tak se k Nottově historce a zmijozelské nemoci dostali až při pudinku. „Myslíš, tati, že to tak 
mohlo být? Mohli se to pokusit Bella a Erik zamaskovat jako náhodu, aby Nott nemohl říct, že 
byl ten den odpoledne u schodiště do Sovince?”

Snape se před tím, než odpověděl, pořádně napil vína. „Za prvé, nevěřím příliš panu Nottovi, že 
by tak kategoricky bránil Draca před obviněním z vraždy. Byli sice svým způsobem spojenci, ale 
nikdy nebyli blízcí přátelé. A navíc v souladu s jeho historkou, pokud je přesvědčený, že slečna 
Uwannawichová a pan Vanvelzeer byli ke svědectví navedeni Luciusem Malfoyem, nevěřím, že 
by se pokusil překazit jeho plány.”

Při vzpomínce na Samhain si tím byl Harry jistý. „A psal Draco Nottovi? Je alespoň tohle 
pravda?”

„Ano. Nicméně jeho historka má jednu zásadní chybu. My víme, že vzhledem k tomu, že bylo 
použito paměťové kouzlo, slečna Uwannawichová a pan Vanvelzeer svému svědectví věří. 
Možná, že by se mohli cítit uraženi tím, že je oba nazval lháři, ale pochybuji, že by jim připadalo 
nezbytné ho kvůli tomu proklít. Tak by se choval jen ten, kdo spolupracoval vědomě.”

„To je pravda...” Harry se rýpal ve svém zákusku znovu a znovu. „Jenže to může znamenat jen 
to, že se plete, ne že lže. Neříkal, že si je jistý, že ho Belladonna a Erik prokleli. Jen, že si myslí, 
že to udělali.”

„Ale přesto ti radím, abys panu Nottovi příliš nedůvěřoval.”

„Ne, to ne,” ujistil Harry svého otce. „Ale uvidíš mě s ním spolupracovat při hodinách a nebo 
sedět u zmijozelského stolu. Dokud si bude myslet, že mu důvěřuji, bude mluvit. A třeba by mu 
mohlo uklouznout něco užitečného.”

„To sotva. Strávil v mé koleji šest let.”

„Jo, a já jsem šestým rokem v Nebelvíru, takže to zkusím.”

Snape se usmál. „Předpokládal jsem, že ano. A co se týče jídla u zmijozelského stolu, myslím si, 
že je čas oficiálně tě představit mé koleji.”

Harry měl pocit, že už jen při pomyšlení na to ho bolí hlava. „To snad skutečně není nutné, viď?” 
pokusil se slaboduše zažertovat. „Jsem si naprosto jistý, že vědí, kdo jsem.”

Snape se nesmál. „Samozřejmě, že to je nezbytné. Už jednou jsem jim dal jasně najevo, že jsi 
pod mojí ochranou...” 

„Jo, Nott mi to řekl. Vidíš, občas mu uklouzne něco, co potřebuji vědět.”

„Není divu, že stojíš o jeho společnost.” Snape si znovu usrkl vína a pak odložil svou sklenici. 
„Nicméně, až tam budeš se mnou, bude ta zpráva pro ně ještě čitelnější a ty tu budeš o to 
bezpečnější. Předpokládám, že bychom to mohli udělat zítra večer, až dokončíme tvoje cvičení 
z Lektvarů.”

„Dobře.” Pravděpodobně to je ten nejlepší čas, protože studenti stráví den v Prasinkách. Všichni 
budou v dobré náladě. Harry se krátce zamyslel nad tím, jestli si to Snape uvědomil, pak se 
málem sám sobě nahlas zasmál. Ale co je to za nápad? Samozřejmě, že to Snape věděl! „No, 
když už mluvíme o lektvarech, ještě jsi mi neřekl, jak mě potrestáš.”

Snape poklepal svou hůlkou o stůl a nechal zmizet všechno nádobí, až na Harryho pohár. „Ne, 
neřekl. Předpokládám, že celý den, který strávíš se mnou vařením lektvarů, by mohl být 
dostačující. Než skončíme, budeš schopen vytvořit odpovídající Waldenholferův zostřující 
doušek a několik dalších lektvarů a elixírů, které jsi v tomto roce nestihl. Řekněme zítra.”

Harry se tlumeně zasmál: „Ale já bych přece zítra stejně přišel!”

„Ano, ale kdo z tvých přátel to ví?” Snape zdvihl obočí. „Alespoň si budeš mít na co stěžovat. 
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Musím si zachovat tvář.”

„Nechci mít žádné výhody z toho, že jsem tvůj syn.” Harry si nebyl jistý, na co si vlastně 
stěžuje. Nechtělo se mu drhnout kotlíky, ale zrovna tak nechtěl být něčím odlišný od ostatních 
studentů. Byl už unavený z toho být jiný.

„Klidně můžeš zůstat déle a krájet tlustočervy, pokud chceš.” Snape si ho prohlížel, jako by byl 
zvědavý na jeho reakci. „Ne? Takže proč se prostě nedohodnem na tom, že jestli ještě jednou 
ztratíš v mé hodině kontrolu nad svoji magií, uložím ti normální školní trest. Unese tvůj 
nebelvírský smysl pro čest takovýhle kompromis?”

Harry si pomyslel, že je to na Snapea překvapivě rozumné řešení, ale něco mu ještě pořád 
dělalo starosti. „Předpokládejme, že udělám svůj úkol správně a přijdu na hodinu připravený, 
ale stejně budu mít problémy kouzlit v hadím jazyce? To přece nebude moje chyba. Za to bych 
přece neměl být trestán.”

Snape se zatvářil vztekle. „Mám od tebe očekávat méně jen proto, že je tvoje magie teď 
problematická?”

Na to šlo těžko říct ano, ale Harry se přesto cítil trochu rozmrzele.

„Mám snad očekávat méně od studentů, jejichž magie je slabá od přirozenosti? Nebo mám 
trvat na tom, aby překonali svoje potíže, přestože to znamená, že musí vynaložit desetinásobné 
úsilí než ostatní studenti?”

„No jo, dobře.” Harry ustoupil, cítil se sytý a pohladil si trochu žaludek. „Máš pravdu. Budu 
pracovat, ať k tomu bude potřeba cokoli.”

„Téměř vždy je k tomu potřeba pořádně se vyspat,” poukázal Snape.

„Já už budu hodný,” slíbil Harry se zívnutím. „A když už tak mluvíme o spánku, doprovodíš mě 
zpátky? Půjdu brzy spát, abych to dohnal.”

„Popravdě s tebou chci probrat ještě jednu věc. Prosím tě, až zítra přijdeš dolů, neměň nic na 
stavu svého pokoje.”

Harry zamrkal. „O čem to mluvíš?”

Snape najednou vypadal tak nervózně, jak ho Harry ještě neviděl. „O Dracovi,” oznámil stručně. 
„Dá se s ním vycházet daleko hůř, než jsem čekal a přiznávám, že už si s ním nevím rady.”

Jejda, to znělo vážně špatně. „Takže ty jsi můj pokoj nějak změnil?”

Snape se krátce posměšně zasmál. „Ne, samozřejmě, že ne. Jen jsem řekl domácím skřítkům, 
aby se, dokud jim nedám jiné instrukce, nestarali o tvůj pokoj. Dokud Draco nesplní svůj trest a 
neudělá školní úlohy, nebudou mu poskytovány čistící a úklidové služby, které je zvyklý 
využívat.”

Harry položil svou lžíci. „On odmítá psát trest a udělat si úkoly? Takže já jsem málem vypustil 
duši, když jsem pořizoval ty kopie, a on se ani neobtěžoval je použít?”

Snape vytáhl svou hůlku a poněkud vzteklým mávnutím nechal zmizet Harryho dezert. „Trvá na 
tom, že vzhledem k tomu, že byl vyloučen, nemusí už dělat úkoly. Pokouším se mu jeho 
představy vyvrátit.”

„A ten trest?”

„Pohádali jsme se o tom a nejednou.” Když se Snape podíval na Harryho, byla v jeho tmavých 
očích jasně patrná frustrace. „Nechci, aby to vypadalo, jako že mu ještě v něčem ustoupím.”

Harry natáhl ruku, propletl své prsty s otcovými a mírně je stiskl, tak, jak to Snape mnohokrát 
udělal jemu. Dobře věděl, že jeden dotek někdy dokáže nahradit hory ujišťování.

Jeho otec ho to naučil.

„Děkuji, Harry,” řekl Snape tichým hlasem.
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Harry se usmál, ale ne proto, že by měl z něčeho radost. Spíš tím chtěl otce povzbudit. „Takže 
ty jsi řekl domácím skřítkům, aby nechali Draca uklízet si svůj pokoj, a on je tvrdohlavý a udělal 
z něj chlívek, že jo?”

„Bylo tam čistěji, když jsi tam tenkrát měl ty husy a ovci.”

Harrym to při vzpomínce na ten nepořádek, co tam tehdy ta zvířata zanechala, trhlo. „Slibuju, 
že ten pokoj nebudu uklízet. A co ještě jsi zkusil? Myslím, aby ses vypořádal s Dracem.”

Snape vymanil své ruce z Harryho sevření a začal vypočítávat na prstech. „Všechny jeho knihy, 
až na učebnice jsou začarované tak, aby nešly otevřít. Letaxové spojení do kuchyně funguje jen 
v době jídla a krb je samozřejmě zabezpečen tak, aby se jím nikam nedostal. Když se začal 
bavit tím, že se sprchoval třeba i desetkrát denně, omezil jsem teplou vodu.”

„Takže jsi ho uzemnil.” Když na něj Snape zíral, Harry zamumlal: „Mudlovský slang. Nenapadá 
mě, co dalšího navrhnout...” 

„Nepředpokládám, že to budeš řešit,” ujistil ho Snape a vstal. „Jen jsem chtěl, abys pochopil, že 
tvůj pokoj musí uklidit sám. A nebo začít pracovat na své školní práci a pak se vrátí skřítkové.”

„On přijde k rozumu,” slíbil Harry, také vstal a došel k otci, aby ho povzbudil objetím. Další věc, 
kterou se naučil od Snapea.

„To pro Merlina doufám,” zaúpěl Snape. „Ale moje vlasy možná v té době už budou stejně šedé 
jako Albusovy.”

***

„Drž mi palce,” řekl Harry, když postával za otcovými dveřmi, oblečený ve společenském 
hábitu a se skleničkou plnou květin v ruce.

„S Dracem, nebo se Zmijozelskými?”

„Asi s obojím,” řekl Harry Ronovi. Ukázal mu Přání. „Vypadá dobře?”

Ron si chvíli prohlížel erb. „Páni, dokonce se pohybuje.”

„Jo, a na skle to vypadá ještě lépe než na pergamenu.”

Harry si dal pozor, aby se při skrytém komplimentu nepodíval na Hermionu, ale ona se stejně 
začervenala. A Ron to viděl.

„Žádný zázrak, že to vypadá tak skvěle, vždyť to přenesla naše Miss Duplicaro.” Otočil se na 
Hermionu a zavrčel: „Takže ty teď pomáháš Dracovi, jo?”

„Pomohla jsem Harrymu!”

„Jo, jasně.”

Hermiona si dupla. „Ronalde Weasley, ty jsi ale idiot!”

„A ty jsi vážně směšná, ty...” 

„Vy oba máte pravdu,” ozval se další hlas ze dveří, které se tiše otevřely, Dracův hlas.

Harry bleskově schoval Přání do záhybů svého pláště a otočil se. „Ahoj, Draco.”

„Ty si pamatuješ moje jméno?” Draco se otočil na patě a odkráčel.

Když se Harry otočil zpátky ke svým přátelům, uviděl Hermionu, jak si soucitně kouše ret. 
Zatímco Ron byl rudý vzteky. No, aspoň zapomněli na svou vzájemnou nevraživost. Tedy aspoň 
na chvilku. „Neměl by s tebou takhle mluvit...” začal Ron.

„Jo, jako kdyby Fred a Georgie na tebe nikdy nebyli protivní,” odsekl Harry.

Ron ztišil svůj hlas do drsného šepotu: „Kdyby ses mě zeptal, tak on si všechnu tu tvou péči 
nezaslouží!”
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„Jo, ale nikdo se tě nezeptal,” byla Hermionina úsečná odpověď.

„Hermiono, sklapni!” zaječel na ní Ron.

„Půjdu vám za sekundanta,” volal Draco z hlubin Snapeova bytu.

Ron se obrátil na Hermionu s výrazem já-jsem-ti-to-říkal.

Hermiona to ignorovala. „Užij si hezký den, Harry, a uvidíme se později.”

„Jo, později,” zopakoval Ron, ale neměl se k odchodu. „Poslouchej, Harry, myslím, že se snažíš 
ukázat dobrou vůli, ale pokud jde o bratrství, vím, o čem mluvím. Nenech si ho přerůst přes 
hlavu. Musíš ho srovnat, jak jen to půjde.”

„Budu si to pamatovat.” Když Ron zmizel v chodbě, Harry vešel dovnitř a zavřel dveře, Přání 
bezpečně schované. Svůj školní batoh si pověsil na věšák, který vždy používal na své věci. 
„Kde je Severus?”

Draco se na něj podíval z gauče, kam sebou, zjevně uražen, prásknul. Jednu nohu měl nahoře a 
druhou na podlaze. „Pryč.”

„Pryč? Věděl, že přijdu....”

„Hele, Pottere...” Draco se náhle odmlčel a zařval do zdi. „To je dalších deset bodů ze Zmijozelu, 
nezapomeň!” a pak náhle pokračoval svým tiše opovržlivým hlasem. „My jsme si už mockrát 
mysleli, že přijdeš, ale ne, ty jsi nedokázal opustit tu úžasnou mudlovskou šmejdku a 
Vlezlýho...” 

„Sklapni!” okřikl ho Harry. Všechna jeho trpělivost byla pryč. Dokázal unést všechny hrubosti, 
kterých byl Draco schopen, pokud byly namířeny proti němu, ale nechtěl poslouchat, jak někdo 
uráží jeho přátele.

Draco vyskočil z gauče se vzteklým pohledem. „Jo, a kdo mě tu k tomu asi tak donutí?”

Harry zaťal ruce v pěst a pochopení pro Dracovu zjevnou žárlivost v něm bojovalo se vztekem 
za to, že použil to hrozné slovo. „Já a tentokrát tě nebudu šetřit,” zachraptěl.

„A jak to uděláš? Použiješ na mě své děsivé temné síly? Už se bojím, Pottere...”

Harry udělal několik kroků směrem ke svému bratrovi. „Jestli ještě jednou použiješ to hrozné 
slovo, srazím tě na podlahu a rozbiju ti hubu. To přísahám,” další krok dopředu, „a jestli jsi tak 
dostatečně nebelvírský, abys na mě znovu vytáhl hůlku, možná ti ji nacpu do nosu!” Další krok 
a teď byl tak blízko, že by se mohl Draca dotknout, „ale já na tebe svou hůlku nevytáhnu.”

„To mi teda do hajzlu řekni proč?”

Harry se natáhl a mírně Draca postrčil, tak aby si kecnul zpátky na gauč. „Protože tě mám rád, 
ty skopová hlavo.”

Draco se bleskově posadil a tváře mu zrůžověly, zatímco mrmlal: „Ty nebojuješ fér.”

Harry se zahihňal a posadil se také. Bylo trochu těžké udržet Přání ukryté, ale zvládl to. „Myslel 
jsem, že to budeš obdivovat, to víš, jsem Zmijozel.”

„Jsi trochu mimo, ale s tím se dá počítat, když nemáš čas přijít sem častěji, než jednou za 
týden,” odsekl Draco. „Tys tu novinku neslyšel? Nenávidím Zmijozel.”

Harry pominul tu část o tom, že nepřišel na návštěvu. „Ale no tak, to přece není pravda... 
poslouchej. Goyle se mě ptal, jak se ti daří. Vypadá to, že mu schází tvá pomoc s domácími 
úkoly.”

Draco byl čím dál víc červenější. „Nepomáhal jsem mu, Harry. Takové věci já nedělám. Jen jsem 
ho nechával opisovat.”

„Zvláštní, když jsi začal učit mě, říkal jsem si, že jsi v tom docela dobrý. Teda poté, co jsem si 
přestal myslet, že mě zabiješ. Ani jednou jsi mi nenabídl, že mě necháš jen opisovat.”
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„Jo, protože jinak by Severus zabil mě.”

„A jak by se to asi dozvěděl...” 

„Ty jsi takový malý dobráček, že bys za ním určitě běžel a řekl mu to.”

„To teda nejsem!”

„Ale jsi. Předpokládám, že už máš hotový ten esej, co jsi dostal navíc, že jo?”

Teď to byl Harry, kdo zrudnul. „Jak víš, že mi uložil ten esej?”

„Co? Myslíš, že je to jen tvůj otec? Se mnou taky mluví. Tedy ne, že by tady dole za celý týden 
byl někdo jiný, s kým bych mohl promluvit!” Draco přivřel oči. „Takže co? Je tvůj esej hotový? 
Pochlub se.”

„Ano!”

„Jo, věděl jsem to!”

„Proč se nestaráš o svoje vlastní úkoly, místo toho, aby ses vztekal, že jsem já udělal ten svůj?” 
ječel Harry.

„Aha, takže on ti o tom řek?”

„Co, myslíš si, že je to jen tvůj otec? Se mnou taky mluví!”

Draco těžce oddechoval, jeho hrudník se zvedal nahoru a dolů. Jako by nemohl unést Harryho 
blízkost, přesunul se nasupeně do křesla a ruce založil na hrudníku. „Proč jsi takhle oblečený? 
To je vzhledem k tomu, že jsi přišel vařit, trochu idiotské.”

Harry si náhle přál, aby si býval byl neoblékl společenský hábit a aby se býval byl vykašlal na 
Dracovo Přání.

„Aha...” Dracův výraz se náhle rozjasnil. Jako by se zatím celou návštěvu nechoval jako úplný 
blbec, začal vyzvídat. „Takže ty jsi přišel sem dolů, ve společenském hábitu a ptal ses hned po 
Severusovi. A Jednu ruku máš pořád schovanou... Jen tak přemýšlím. Jestli pak ty nemáš pro 
někoho Přání všeho dobra?”

Harry byl příliš rozzlobený na to, aby změnil náladu tak snadno, jako Draco. „Možná jen nechci, 
abys viděl ruku, o kterou jsem přišel včera během Lektvarů.”

Draco zbledl. „Severus mi nic neřekl... no jasně, Harry. To dává smysl. Společenský hábit se 
báječně hodí k pahýlu,” zasmál se krátce.

„Jo, ale podlahu jsem vážně rozpustil.”

„To není možné!”

„Ale je.” Harry se opřel dozadu a vzdychl. „Magie s hůlkou, jen trochu. Nehoda.”

„No skvěle, klidně nech toho kostlivce vylézt ze skříně, Harry! Jen ať všichni znají tvá tajemství! 
Není tak, že bys je měl ukrývat, potřebuješ je, abys přežil!”

Konečně měl Dracův sarkasmus nějaký normálnější obsah. Byl to projev péče, jen ještě 
nevěděl, jak to říct bez závoje zloby. „Nikdo nevěděl, co se stalo.” Vysvětloval Harry a najednou 
se cítil hrozně unavený. „Tedy až na Severuse. A příště budu opatrnější.”

„To bys měl, nebo ti nacpu já tvou hůlku do nosu!”

Harry si pomyslel, že je to legrační, když se mu ta výhrůžka takhle vrátila zpátky, ale nesmál 
se, protože mu to připomnělo, proč vlastně tahle hádka vznikla. „Neříkej Hermioně už nikdy tak 
ošklivě.”

Draco neřekl, že nebude. Ale také ani neřekl, že bude. A to už možná něco znamenalo. 

***
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„Dobré ráno, Harry,” řekl Snape, když vyšel z krbu. Podíval se doprava a jeho oči ulpěly na 
hromadě čistých pergamenů položených na jídelním stole. Harry si pomyslel, že to 
povzdechnutí spíš viděl, než slyšel.

„Sice už mám na dnešní dopoledne plný diář,” pronesl Draco, „ale teď, když se Harry konečně 
uráčil nás navštívit, můj duch snad pookřál natolik, abych byl schopen vtěsnat jednu, nebo dvě 
věty do mého rušného dne.”

Harry vstal a přál si, aby Draco mlčel. Byl dost nervózní i bez jeho sarkastických komentářů. 
Vypadalo to, že všechno, co v posledních dnech četl, se mu v hlavě pomotalo a on si teď nebyl 
schopen vzpomenout, co má udělat, nebo říct. Tedy dokud si nevzpomněl, jak Draco před 
měsíci dělal totéž.

Harry věděl, že Snape je dojatý.

To mu pomohlo uklidnit se.

Harry přešel místnost k otci a vytáhl Přání všeho dobra z kapsy svého hábitu. Když byl dost 
blízko u Snapea, usmál se a vzal Snapea za obě ruce a neobratně držel sklenici naplněnou 
květinami mezi nimi. Teď už mu zbývalo jen podívat se otci do očí. A tam našel všechnu hrdost 
a důvěru, kterou potřeboval. „Severusi... v tento posvátný den se tvé štěstí dovršilo. Nechť je 
vašich společných let mnoho a ať přetékají tím, co já dnes přeji tobě a tomu, kdo k tobě náleží.”

Snape přikývl na znamení díků a pak se podíval dolů na přání. A pak najednou sevřel Harryho 
ruce silněji, ale ne tak, jako když se pokoušel svému synu dodat odvahu. Harryho napadlo, že 
tohle sevření vypovídá spíš o zděšení.

„Kde jsi našel tuhle vázu?”

Tak tohle byla nejspíš odpověď na otázku, jestli Snape zná rodinný erb. „Je to jen sklenička..., 
ale Hermiona pro mě našla ten erb v knize o historii rodin.”

Snape znovu přikývl, v jeho temných očích probíhala nějaká bouře. A nebyl to vztek, ale Harry 
stejně měl pocit, že udělal něco, čím se toho muže hrozně dotkl.

Ale ať už to bylo cokoliv, zjevně to mohlo počkat, protože Snape se vrátil zpátky k obřadu. Dotkl 
se každé rostliny koncem prstů, jemně pohladil každý list a květinu a pak tiše odpověděl: 
„Výborně zvoleno, Harry.”

Harry si nemohl pomoct, ale další část obřadu mu vháněla krev do tváří. Ale muselo to tak být, 
takže se do toho pustil. Balancoval s Přáním na jedné dlani a volnou ruku použil k tomu, aby 
zdvihl Snapeovu ruku ke svým rtům a jemně ho políbil na konečky prstů. Pak se natáhl, stoupl 
si na špičky a políbil ho na tvář.

Ale Harry nebyl tak vysoký. Snape se musel sklonit, aby to mohl provést.

Draco vstal, ale byl celou dobu naprosto zticha. Toho si ale Harry všiml, až když poodešel od 
jejich otce. To byla milá změna. Když podal Přání Dracovi, vypadal druhý chlapec, jako že se 
rozpláče. Harry se pokoušel předstírat, že si toho nevšiml, mírně se mu uklonil a pak ustoupil 
dozadu.

Draco se dlouze nadechl, jednou nebo dvakrát polkl a řekl: „Děkuji ti, Harry.

„Není zač.”

„Některá ta přání jsou docela dobrá,” a pak se stejně jako Snape dotkl každé rostliny. 
„Saturejka, netík, akát, platan a echinacea...”

Hm, a kdo se předvádí? měl Harry chuť se zeptat.

Draco měl obřad zjevně příliš v úctě na to, aby ho kazil. Ale teď byly formality u konce a jeho 
nekonečně příšerná nálada byl zpět v plném lesku. „Harry, musím říct, že akát je poněkud 
obhroublé přání, nemyslíš?”

Harry zavrtěl hlavou, rozhodnutý nenechat se zatáhnout do hádky. To ale neznamenalo, že 
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nemůže říct, co si myslí. Po rozhovoru se Snapem... a také možná po tom, co mu řekl Ron v 
hale, byl rozhodnutý, nedržet se zrovna zpátky. „Akát je pro tebe naprosto dokonalé přání,” řekl 
svému bratru poněkud kysele. „Ty se opravdu potřebuješ naučit ovládat svůj vztek. Sám dobře 
víš, jaké máš potíže se sebeovládáním.”

Draco se na něj téměř neznatelně usmál. „A saturejka je milá, ale pravděpodobně zbytečná. Já 
už mám dost peněz. Nebo tedy budu mít, až si ti chamtiví skřeti strhnou všechny ty poplatky, 
nebo co to vlastně dělají s tím mým zablokovaným kontem.”

„To je přání lásky.”

„Aha.” Dracovi se v očích zablýsklo a to nikdy nebylo dobré Znamení. „Víš, Harry, když zvolíš 
nejednoznačné rostliny, tvé přání může být špatně interpretováno. Kdybys vyrůstal v 
normálním prostředí, věděl bys to.”

„A kdybys ty byl vychován skutečně slušnými lidmi, místo těch co dávají přednost škrobené 
zdvořilosti...” Harry se odmlčel a mávl rukou, aby Draco pokračoval.

„Tak dál; netík, to je ochrana a echinacea pro větší sílu kouzel... to jsou hezká přání, i když 
trochu obyčejná,” protahoval Draco. „Ale tohle je neobvyklé, a pro mě naprosto perfektní. 
Platan na odpuzování hadů.” Draco se smál, tohle poslední přání se mu zjevně tak líbilo, že na 
něm nebyl schopen nalézt žádnou chybu.

„Jsou to skutečně velmi dobře vybraná přání, Harry,” ozval se ze svého místa u krbu Snape.

„Ano, velmi dobrý první pokus,” dodal Draco tak namyšleným tónem, že by ho Harry nejraději 
praštil. „Ale jen pět přaní, to je skoro urážka. Kdybych nevěděl, jak ignoruješ kouzelnickou 
kulturu, mohl bych se urazit, že mi nepřeješ víc.”

Harry už měl toho stírání dost. „Pět je přesně tolik, kolik jsem chtěl,” vysvětloval, a pokoušel se 
nesmát. Draco možná věděl všechno o rostlinách a jejich využití, ale Harryho skryté překvapení 
mu uniklo, že ano? „Protože všechna ta přání znamenají něco dalšího. Má to něco společného s 
prvními písmeny.”

Draco se díval na Harryho podezřívavě, pak jeho oči znovu sklouzly zpět k rostlinám. „Akát, 
saturejka, platan, echinacea, netík, zamumlal a bylo zjevné, že o tom přemýšlí. „Aha, to je od 
tebe ale docela sprosté, ne?“ Vybuchl najednou. „Já si tedy myslím, že jsem docela výřečný, 
díky moc! Jak se sem opovažuješ vlézt s Přáním, které jednoznačně naznačuje, že neumím ani 
mluvit pořádně!”

„Co?”

„Aspen,” zavrčel Draco. „Tvoje ubohá, pitomá sbírka kytek znamená aspen! Což, jak každý 
vzdělaný kouzelník ví, znamená anglicky osika a je to přání pro výřečnost...” 

Harry si v hlavě přeházel písmenka. „Aha. Ne, dá se to sice přečíst takhle, ale i jinak!”

Když nad tím Draco přemýšlel, žhnuly mu oči. Harry naprosto přesně postřehl ten okamžik, kdy 
mu to konečně došlo, světlo v těch stříbrných očích se najednou úplně změnilo. „Aha,” řekl a 
jeho hlas byl najednou tak tichý, že ho téměř nebylo slyšet. „Snape.”

„Jo.” Harry se usmál a pak i Draco. A tentokrát to byl opravdový smích, ne ten příšerný 
sarkastický, který předváděl před chvílí.

„Přišel jsi s opravdu pěkným Přáním. Přál bych si... abych nebyl tak...” Odkašlal si, odvrátil oči 
od Harryho a díval se místo toho do krbu. „Myslím, že máš pravdu a měl bych se naučit svůj 
vztek ovládat. Já vážně nevím, proč jsem tak vzteklý, vážně. Teda vím, proč nenávidím 
Zmijozely, ale nevím proč jsem polovinu času tak naštvaný na tebe.”

„Polovinu času?” jemně ho popíchl Harry.

„Většinu času,” přiznal Draco a zamrkal. „Já... no víš, příliš tomu nepomohlo to, že jsi si užíval 
celý týden zábavu se svými přáteli a já trčím tady dole.”

Harry byl dost chytrý na to, aby prozradil, že se držel zpátky dobrovolně. „Budu za tebou odteď 
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chodit častěji,” dodal smířlivě. „Teď, když už je Přání hotové. Musel jsem ho udělat dvakrát, 
teprve až když jsem ho měl hotové, mě napadlo skrýt do přání akronym tvého nového jména.”

Draco se usmál znova. Ještě pořád to byl upřimný smích, i když trochu unavený. Jako by byl 
Draco nevyspalý... a nebo ještě spíš, jako by nespal několik posledních dní. „To bylo opravdu 
chytré.”

„Hodí se to k tomu erbu,” řekl Harry, a podíval se na svého otce. Z jeho temných očích se 
nedalo nic vyčíst, ale ta reakce na to, když poprvé viděl erb, byla nepopíratelná. Když Draco 
zdvihl přání, aby si prohlédl vázičku zblízka, Harry pokračoval: „Erb Snapeovy rodiny.”

„Vážné?” Draco si prohlížel měnící se barvy. „Myslím, že je více větví rodiny Snapeů.” Pro 
jednou prostě jen sděloval informaci a nepředváděl, jak moc toho Harry neví. „Jsi si jistý, že 
patří k naší rodině?”

Naše rodina. To bylo milé.

„Naprosto jistý,” oznámil Harry. „Dal jsem si dohromady fakta z několika knih a vypadá to, že to 
tak je.”

Harry k tomu už nic neřekl, ale Draco nebyl zrovna pověstný svou citlivostí. „Severusi, znáš 
to?”

Snapeovy rty se zkřivily, když přišel blíž, vzal si od Draca vázičku a prstem objel obrys erbu. 
Chvíli se na něj díval, zjevně ztracený ve svých myšlenkách a pak pomalu odpověděl: „Ano, 
znám.”

„No a?” Dracův hlas se chvěl vzrušením, téměř jako o Vánocích. Harryho napadlo, že je pro 
Draca zřejmě důležité zbavit se všech kořenů rodiny Malfoyových. Daleko víc, než by býval řekl. 
Daleko, daleko víc.

Snape se na Harryho podíval zatrpkle, jako by ho podezříval z nějaké intriky a podal Přání zpět 
Dracovi. „Ty inicály v rohu patří mému otci,” oznámil. „Kazisvět Snape. To on ten erb 
namaloval.“

„Teda...” Draco zářil nadšením. „Není divu, že je to tak moderní. Trochu to připomíná Jacksona 
Pollocka, jen to není tak skvrnité. Jsem tím nadšen, Severusi.”

„Kdo je Jackson Pollock?“

„Mudlovský abstraktní malíř,” odpověděl Draco nepřítomně a dál si prohlížel erb. Musel zachytit 
Harryho udivený pohled, protože se trochu zakřenil. „Vždyť víš, jak mám rád operu, Harry. Takže 
ti snad už došlo, že některé mudlovské věci dokážu ocenit.” Jeho úsměv teď byl otevřeně 
zlomyslný, „Lucius by samozřejmě byl zděšený.”

„Harry,” přerušil je Snape, „domnívám se, že je čas, abychom začali.”

Vypadalo to, že Draco náladu v místnosti vůbec nepostřehl. „Severusi, myslím, že je tvůj otec 
velmi talentovaný. Živí se uměním?”

Ta otázka byla naprosto nevinná a přesto Snapeova už takhle bledá tvář zesinala ještě o něco 
víc. „Ano, a teď když dovolíš, Harry se potřebuje převléknout do něčeho vhodnějšího na výrobu 
lektvarů...” 

„Není mnoho kouzelnických umělců,” řekl Draco a v jeho hlase bylo slyšet obdiv. Bylo to 
samozřejmě daleko lepší než ta jeho věčná neomalenost, ale Harry si přál, aby si všiml jak 
nepříjemný je ten rozhovor pro jejich otce. „Dělá i sochy, nebo jen maluje? A mohl bych se s 
ním, prosím tě, někdy setkat?”

Draco jen málokdy o něco prosil, škoda, že to přišlo v takovýhle okamžik, kdy byl Snape tak 
zraněn. „Ano, dělal i sochy,” zachraptěl Mistr lektvarů, „ale setkat se s ním nemůžeš, protože je 
to už dávno, co zemřel.”

„Portrét,” řekl Draco a téměř poskakoval nadšením, „musíš mít někde jeden schovaný...” 

188 Kapitola 81. KAZISVĚT



„Proč myslíš, že musím?”

„Protože byl malíř!”

„On byl purista,” oznámil mu Snape a jeho hlas byl naprosto ledový, „a ne jen jako umělec. 
Nikdy by nemrhal svým talentem na figurativní umění.” S těmi slovy Snape vyrazil poněkud 
strnule do laboratoře.

Draco vypadal sklíčeně, a nejen proto, že si nebude smět popovídat o umění s Kazisvětem 
Snapem. „Co jsem řekl?”

Dveře do laboratoře se s prásknutím zavřely.

„Copak jsi úplný pitomec?” šeptal Harry. „On nechce mluvit o svém otci, stejně tak jako ty 
nemáš rád historky o Luciovi a stejně jako já nerad vzpomínám na Dursleyovy!”

Draco byl opravdu zaskočený. „To jsem nevěděl!”

„Tak už si to, prosím tě, pro příště pamatuj. A jestli si to chceš u něj vyžehlit, tak se přestaň 
chovat jako rozmazlený spratek a pusť se do svého trestu a školních úkolů!”

Draco zavřel oči a krátce přikývl. „Dobře, udělám to. A asi bych se už měl nějak zbavit téhle... 
nálady. A Harry? Měl bys vědět, že je v našem pokoji trochu nepořádek.”

„Když splníš svoje povinnosti, nemusí to tak být.”

„Aha, tohle ti taky řekl.”

Harry pokrčil rameny a vyrazil ke dveřím jejich ložnice. Už měl ruku téměř na klice, když Draco 
náhle řekl chvějícím se hlasem. „Harry... chci ti říct, že si vážím toho, kolik práce jsi si dal s tím 
Přáním všeho dobra. Opravdu se mi líbí, jak je to celé spjaté s mým jménem, .” Draco se plaše 
usmál, „a odhánění hadů... to je prostě absolutně dokonalé.”

„No, ale se Salsou se prostě budeš muset vyrovnat.” Harry se zamračil a pokračoval: „Nechápu, 
proč nemáš rád Salsu. Není dost velká na to, aby mohla někomu ublížit a Hagrid mi řekl, že 
není jedovatá, a navíc ona přece nekouše. Nemůže tě zranit...” 

„Ty jsi byl díky ní zraněn docela otřesně.”

Harry nad tím chvíli přemýšlel. „To nebyla její chyba. A navíc... bylo to sice hrozné, ale nakonec 
mi to přineslo jedinou věc, po které jsem tak dlouho toužil.”

Harry se šel převléknout ze svého společenského hábitu a usmíval se u toho.

*** 

Ukázalo se, že nepořádku je o něco víc než trochu. Harryho úsměv povadl, když zíral na 
oblečení a další věci povalující se po zemi. A ty ručníky... díky vlhkosti sklepení to vypadalo, že 
některé z nich už začínají plesnivět. Harry znechuceně nakrčil nos, prošel kolem nepořádku a 
šel si do kufru hledat pracovní hábit.

Věci v kufru nebyly tak, jak je tam zanechal. Nevypadalo to, že by něco chybělo, ale Harrymu 
se stejně nelíbil pocit, že se někdo prohraboval jeho věcmi.

„Draco!” Když blonďatý kluk strčil hlavu do dveří, Harry práskl víkem kufru, a hábit si hodil přes 
rameno. „Proč jsi se hrabal v mých věcech?”

Draco zdvihl nos, jako by tu něco páchlo. Možná ty ručníky, pomyslel si Harry.

„Díky za to, že mě obviňuješ bez důkazů,” zavrčel druhý chlapec, „ale to se tady stává často. 
Byl to Severus, kdo prohlížel tvoje věci!”

Harry si prohlížel svého bratra a pátral po jakékoli známce klamu. Draco nikdy nebyl dobrý lhář, 
takže kdyby teď lhal, bylo by to poznat. Ale jediné, co mohl Harry z bratrova obličeje vyčíst, byl 
vztek, uraženost a touha začít znovu nadávat. I když Harrymu nebylo úplně jasné proč, protože 
on si přece nemyslel, že mu Draco něco ukradl.
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„Proč by mi Severus lezl do věcí?”

Draco strčil ruce do kapes u kalhot a ze všech sil zpražil Harryho pohledem.

„Dobře, promiň!”zvolal Harry. „Neměl jsem tak rychle dělat závěry.”

„Ne, to jsi tedy neměl,” zněla Dracova mrazivá odpověď. „Tvoji omluvu nepřijímám. Táhni k 
čertu, Pottere.” Pak vyrazil z místnosti a ještě než je s prásknutím zavřel, zaječel: „A to je 
dalších deset bodů ze zkurveného Zmijozelu!”

***

Harry nebyl nijak nadšený, že mu Snape prohlížel věci, ale rozhodl se raději, vzhledem k tomu, 
že jeho otec není zrovna v nejlepší náladě, neptat. Draco to pravděpodobně stejně řekl jen 
proto, aby Harry viděl otce ve špatném světle. Proč by mu jinak neodpověděl na otázku?

Protože jsi ho možná urazil?

Harry přemítal, že na tom něco bude, ale stejně si pořád říkal, že Draco určitě to nedorozumění 
nafoukne a použije ho jako záminku, proč nepracovat na svém opisování.

Když Harry vyšel ze svého pokoje, uviděl ke svému překvapení Draca, jak sedí za kuchyňským 
stolem s brkem v ruce a horlivě pracuje. Přání všeho dobra si postavil doprostřed stolu a jak tak 
psal, sem tam se na něj podíval.

„Je mi to vážně líto,” řekl Harry znovu.

Draco se na něj podíval a ty stříbrné oči něco tajily. „Jo, mně taky,” řekl krátce. „Jdi prostě vařit, 
Harry.”

*** 

Waldenhoferův zostřující doušek nebyl zas tak složitý, když měl po ruce Snapea. Podruhé, když 
Snape jen seděl opodál na židli, to bylo o něco složitější, ale stejně se to Harrymu docela 
podařilo. 

Škráb, škráb, škráb... to bylo jediné, co slyšeli, když si oba dali lok právě dokončeného lektvaru.

„Draco tvrdě pracuje na svém trestu,” zašeptal Harry. Legrační bylo, že mu to znělo, jakoby 
mluvil svým normálním hlasem.

Snape si dal prst na ústa a poslouchal, ačkoli ho Harry podezříval, že stěží potřebuje lektvar k 
tomu, aby slyšel zvuk brku skřípajícího po pergamenu.

Škráb, škráb, škráb.

Snape přikývl a vrásky kolem jeho očí se uvolnily, pak podal Harrymu antidotum a pokynul mu, 
aby se napil. Když se jejich smysly vrátili k normálu, zeptal se potichu: „Co jsi řekl svému 
bratru?”

Harry mírně pokrčil rameny a začal svůj lektvar stáčet do lahviček. Pak se snažil co 
nejvěcnějším tónem odpovědět: „Nic moc. Došlo mu, že to trochu zvoral, když se tolik vyptával 
na tvého otce, a tak jsem mu řekl, že to může napravit tím, že se přestane chovat jako 
pitomec.” Když zdvihl oči ke Snapeovi, vypadalo to, že je s odpovědí docela spokojen. To mu 
pravděpodobně dodalo odvahu pokračovat. „Co se týče toho erbu, pane...” 

Pane. Harry se náhle odmlčel a sám nad sebou zavrtěl hlavou. „No alespoň vždycky poznáš, 
kdy jsem nervózní.”

„Byl bych raději, kdybys nebyl,” Snape obratnými prsty vhazoval vosk do malého kotlíku a 
rozpouštěl ho, aby Harry mohl zazátkovat svoje lahvičky. „Chceš se zeptat na něco, co se týká 
toho erbu?”

„Ne, jen jsem chtěl, abys věděl, že jsem netušil, že iniciály K.S. patří tvému otci. Nikdy bych ten 
erb nepoužil, kdybych věděl, že ti... přinese ošklivé vzpomínky.”
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Snape krátce přikývl. „Vypadá to, že jsi kopírovací kouzlo zvládl opravdu dobře.”

Harry se rozesmál. „Hermiona.”

„Aha.”

Chvíli pracovali v tichu, dokončili plnění lektvarů do lahviček a uklidili nepořádek, který zbyl po 
Harryho vaření. Snape pak Harrymu přikázal, aby uvařil lektvar, který ostatní dělali už dříve ve 
školním roce. Tenhle byl z Harryho hlediska v podstatě k ničemu. Tedy mohl by se hodit, pokud 
by měl potíže s bradavicemi, ale vzhledem k tomu, že je neměl... 

„Kde jsi byl dnes ráno?” zeptal se, zatímco odpočítával správný počet žabích očí a otřásl se, 
když musel každé rozmáčknout.

„Albus se se mnou chtěl setkat.”

„Kvůli mně?”

Snape vzal Harryho ruku do své a ukázal mu, jak pracovat s těrkou, aby dosáhl s žabíma očima 
co nejlepšího výsledku. „Ne všechno se týká tebe, Harry.”

„Tak proč?”

„Ve skutečnosti se pokouším upravit Vlčí zhoubu.” Snape dal svou ruku pryč a díval se, jak 
Harry pokračuje v práci. „Albus chtěl vědět, jak se mi to daří.”

„V čem ji chceš upravit?”

„Aby úplně odstraňovala transformaci.”

Harry rozhodil ruce v nadšeném gestu, těrka sklouzla stranou stranou a žabí oči vylétly do 
vzduchu. „No to by bylo fantastické!”

„Nebuď tak nadšený. Zatím se mi to příliš nevede,” poinformoval ho Snape suše.

„Ale stejně v tom pokračuj. Potřebuješ nějak pomoct? Budu s nadšením škvařit sádlo, drtit 
brouky nebo cokoli.”

„Chápu, jediná možnost, jak tě nadchnout pro lektvary, je vize pomoci pro Lupina.”

„Hm...” Harry se na otce poněkud připitoměle usmál. Pak ho něco napadlo. „Už na tom nějakou 
dobu pracuješ, že jo. A příliš se nesnažíš udržet to pod pokličkou. Proto jsi se proměnil 
mnoholičným lektvarem v Remuse, i když byl jeho čas! Chtěl jsi, aby se začaly šířit řeči, že Řád 
pracuje na Vlčí zhoubě!”

„To je vážně dobrý úsudek.” Snapeův hlas zněl ohromeně. To bylo příjemné

„Vždyť víš, že mi celou dobu přišlo divné, že jsi se mnou byl jako Remus, i když byl úplněk. Pak 
jsem si prostě jen řekl, že je to nějaká intrika. Asi by mi to došlo dřív, kdybych nebyl tak 
zaměstnaný dalšími... věcmi.”

„Měl jsi letos opravdu rušný rok, že?”

„Jo, takové jsou všechny,” zamumlal Harry.

„Myslím, že ne tolik jako tenhle,” pousmál se Snape. „Předpokládám, že když už jsi odhalil 
většinu z toho plánu, můžeš znát i zbytek. Řád chce vzbudit dojem, že se pracuje na nějakém 
lektvaru a že je testován, tak aby vlkodlaci nebyli pokoušeni Voldemortovou nabídkou lidské 
kořisti. Nicméně by byla taktická chyba dát vzniknout předpokladu, že je lektvar hotový, když 
by ve skutečnosti nebyl, a tak jsem byl velmi opatrný, abych nebyl viděn mimo Zobí ulici, když 
úplněk vrcholil.

„A funguje to? Ten plán?”

„Částečně. Lupin verbuje vlkodlaky, když je hotov se svými ostatními povinnostmi. A hlásil 
obojí, úspěch i zklamání.” Snape se zamračil, „Ne všichni vlkodlaci touží po normálním životě. 
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Ale doufám, že ti, kteří ano, budou s námi.”

„Kdy budeš mít tu novou Vlčí zhoubu hotovou?” zeptal se Harry, zatímco házel žabí oči do oleje, 
který mu bublal v kotlíku.

Snape vzdychl. „Je dost dobře možné, že nikdy. Ostatní lektvary mohou být testovány tak 
často, jak je potřeba, ale s jedinou možností v měsíci?”

Harry přemýšlel, jak to je, když je Remus pryč... „Ale na kom to testuješ? Asi nemůžeš posílat 
lektvar Remusovi po sově, když zvážíme...” 

„Ne. Albus kontaktoval další své známe, kteří jsou ve stejné situaci, jako tvůj přítel. Pro ně je 
bezpečnější, když nejsou viděni, jak si dopisují přímo se mnou, a nebo samozřejmě s nějakým 
jiným členem Řádu.”

„Dobře, kdybys potřeboval nějakou pomoc, něco krájet, míchat, nebo tak něco...” 

„Jistě, Harry,” prohlásil Snape. „Povedu to v patrnosti.”

Harry se s úsměvem pokusil soustředit na výrobu bradavice odstraňujícího lektvaru.

***

Snape a Harry pracovali až do tří, pak si udělali pauzu na oběd. Draco se zjevně už najedl a ani 
se neobtěžoval po sobě uklidit, stůl byl plný špinavého nádobí. Snape s povzdychnutím nechal 
všechno, až na Přání všeho dobra, zmizet. Harry byl zvědavý, kolik toho Draco napsal, a tak se 
rozhlížel po tom stohu pergamenů, který tu viděl před tím. Chtělo se mu jít se po nich podívat, 
ale vzhledem k tomu, že před chvílí vynadal - a jak se ukázalo nespravedlivě - Dracovi za 
slídění, raději od toho upustil.

Po obědě vařili další lektvar, tentokrát takový, který posílí člověku nohy.

Daleko lepši než odstraňovač bradavic, pomyslel si Harry. Tenhle by mohl být užitečný, pokud 
by člověk potřeboval přejít řeku nebo vylézt do příkrého srázu.

Když znovu vyšli na večeři, byl Draco za stolem. Když je uviděl přicházet, popadl poházené 
pergameny a zmizel s nimi v ložnici, jako by se styděl, že byl přistižen při práci. No, koneckonců 
musel znovu a znovu psát, že už se nebude chovat jako Nebelvír, takže mu z toho mohlo být 
trochu trapně. Ale hned se vrátil a povečeřel s nimi a to bylo dobré.

Ještě lepší bylo, že během jídla neřekl žádnou neomalenost.

I když to možná mohlo být tím, že vlastně neřekl skoro nic. Zdálo se, že je Draco poněkud 
napjatý, ale Harry postřehl Snapeovu narážku a do hovoru ho nenutil.

Po večeři se všechno pokazilo.

„Tady,” řekl Harry a vytáhl ze svého školního batohu esej.

Snape svitek rozroloval a začal ho se zájmem číst. „Vypadá to, že jsi pochopil, jakému 
nebezpečí jsi se vystavil,” prohlásil, když skončil.

Harry přikývl. „Ano. Nepředpokládám, že bys chtěl slyšet, že je mi to líto... ale je.”

„Jediné, co chci, je, abys příště prokázal lepší úsudek.” Snape se zahleděl na Draca, který seděl 
na gauči. „A teď bych chtěl vidět i tvoji práci.”

Draco vstal a pokrčil rameny. „Jasně. Ale je to jen ten trest. Do školy jsem nic nedělal.” Zpátky 
se vrátil s hromadou pomuchlaných pergamenů a práskl s nimi na stůl.

Snape se jich dotkl prstem a pak vytáhl svou hůlku.

Draco strnule ustoupil, ruce hluboko vražené do kapes u kalhot.

Mistr lektvarů tiše pronesl inkantaci a zachmuřil se. „Harry, asi jsem ti měl včera večer říct, 
abys nepůjčoval svému bratru žádný pergamen, pokud ti neřeknu jinak.”
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Harry se zakabonil. „Já mu žádný nepůjčil...” 

„Pak si ho, obávám se, půjčil sám.”

Harrymu to bylo docela jedno, sice by bylo lepší, kdyby se Draco zeptal, než si vezme něco z 
jeho batohu, ale stejně... „Co se děje, tati?”

Snape se jen mračil, a byl to Draco, kdo odpověděl.

„Děje se to, že táta je úplně stejný, jako ty, Harry! Nevěří mi ani dobrý den; všechny 
pergameny, které našel očaroval tak, abych nemohl podvádět! A přitom dřív jsem podváděl 
pořád a nikdy mu to nevadilo. Ve skutečnosti se mu to líbilo. Velmi zmijozelské...” 

„Zmijozelské je to, když tě nechytí, jinak je to pitomé,” řekl Harry.

„To je mi jasné, že ty myslíš takhle,” zaječel Draco. „Tak jsem to kopíroval, no a co! Stejně je to 
tvoje chyba!”

„Jak to, že je to moje chyba?” řval na něj Harry zpátky.

„Nechtěl jsem ti sebrat ten zatracený pergamen, vážně ne! Začal jsem na tom mém trestu 
pracovat poctivě!” křičel Draco. Ze Snapeovy tváře mohl Harry vyčíst, že Draco překročil 
všechny hranice. „Jenže pak jsi mě obvinil, že jsem ti prohrabal kufr a přitom to byl Severus, 
když hledal pergameny! A tak jsem se rozhodl, že když mě oba obviňujete ze slídění, tak s tím 
začnu. Ale chtěl jsem si zkopírovat jen ten erb!” S těmi slovy vytáhl z kapsy roli pergamenů a 
namířil ji jako nějakou zbraň.

Harry uviděl několik verzí černobíle provedeného erbu, některé z nich se trhaně pohybovaly. No 
alespoň teď věděli, kde se vzal ten zvuk brku škrábajícího o pergamen.

„Já za to nemůžu, že tys podváděl,” vytkl mu Harry, ale tentokrát nekřičel. „Právě jsi přiznal, že 
podvádíš vždycky.”

„Je to tvoje chyba! Jsi Nebelvír, takže jsem si říkal, že se ti nebude příliš líbit, když ti něco 
ukradnu a taky jsem to neudělal. Ale, když už jsi si myslel, že jsem to udělal...” 

„A proč jsem si to asi tak myslel? Nemohlo by to být tím, že jsi mi už něco ukradl? Třeba 
neviditelný plášť?”

„Já jsem si ho půjčil, Pottere! Jejda, promiň! To je dalších deset bodů ze Zmijozelu...” 

„Přestaň,” promluvil konečně Snape a vstal ze svého místa u stolu. „Velmi dobře víš, že tě 
počítadla neposlouchají.”

„Ale tebe ano...” 

„A také moc dobře víš,” přerušil ho hlasitě Snape, „že nebudu podporovat tvoji dětinskou zlost 
na tvoji kolej! A teď co se týče braní věcí, Draco. Harry i já jsme měli důvod domnívat se, že jsi 
si jeho věc půjčil bez dovolení, protože jsi měl pocit, že je to naléhavé! Nepoužívej to jako 
žalostně průhledný pokus, jak se vyhnout zodpovědnosti.”

„No, jako by to byl takový problém...” 

Harry nemohl uvěřit vlastním uším. Všechna dobrá vůle, kterou k Dracovi měl – včetně jeho 
rozhodnutí nezvyšovat hlas – právě zmizela. „To byl problém,” zařval a přihrnul se až tam, kde 
se jeho bratr opíral o zeď, „byl to obrovský problém! Použil jsi můj plášť, aby ses mohl vyplížit 
ven, a nakonec jsi byl obviněn z vraždy. Kvůli tomu, žes ho ukradl, tě vyloučili ze školy! A kvůli 
tobě mi ho táta vzal a přitom patřil mému otci!”

Harry ke svému zděšení zjistil, že mu z očí začínají stékat slzy a že si nepřeje nic víc, než uhodit 
Draca rovnou do obličeje. Jenže Draco teď vypadal stejně hrozně, jako se Harry cítil. No, možná, 
že chtěl praštit prostě cokoliv. Třeba zeď...

Harry zaťal obě ruce v pěst.

„Ale já se bavím o tom trestu,” řekl Draco potichu a z každé slabiky bylo slyšet zděšení. „Do 
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háje, Harry, o trestu.”

Harry se otočil a lapal po dechu, měl pocit, jako by měl hrudník ve svěráku. Narazil do Snapea, 
který si stoupl mezi tím za něj. Otec ho pevně objal a rukama ho začal hladit po zádech. „To je v 
pořádku, Harry. Plášť tvého otce je v pořádku a nepoškozený.”

„Jo, ale tys mi ho vzal,” křičel Harry a vztek v něm rostl a rostl, až měl pocit, že tím tlakem 
vybuchne. Draco byl zapomenut. Harry vší silou odstrkoval svého otce, ale Snape ho nepustil. 
„Všechno jsi mi vzal. Skoro nic mi po něm nezbylo a tys mi to všechno vzal! Říkal jsi, že jsi mu 
odpustil!”

„Ale Harry...” šeptal mu Snape do vlasů. „Jsou to jen dvě věci a měl jsem dobrý důvod...” 

„Jsou to tři věci!” Harry se pokoušel uklidnit, opravdu pokoušel, ale ten příšerný pocit uvnitř něj 
stále vřel a on nevěděl, jak zastavit. Chtěl, ale něco ho strašně bolelo. „Sebral jsi mi i tátovo 
zrcátko!”

Ruce na zádech ho začaly poplácávat. „Myslel jsem, že to bylo Blackovo?”

„Ne! Sirius mi dal to, které používal můj otec!”

Za zády se mu tiše ozval Draco. „Promiň mi to, Harry...” 

Něco z bratrova hlasu – z hlasu, který ho v posledních dnech tolikrát urazil – dostalo Harryho 
vztek zpod kontroly. Snapeovo sevření se uvolnilo, takže se mu Harry vyškubl, otočil se a zdvihl 
sevřené pěsti.

Hlas uvnitř jeho hlavy řval a domáhal se, aby svůj vztek proměnil v násilí, ale jiná část jeho já si 
nepřála uhodit bratra. A tak si jeho vztek našel jinou cestu.

Místností náhle prošel poryv ledového větru a obklopilo je syčení, jako by se kolem nich obtáčel 
velký vzdušný had. Dracovi tou silou zavlála ofina, protože jemu byl nejblíž. A pak ta síla, ať už 
to bylo cokoliv, prošla zdí, asi palec od jeho hlavy. Když do ní narazila, znělo to jako zahřmění.

Draco uskočil a s pusou dokořán si prohlížel žulovou zeď, která byla teď pokrytá jemnou vrstvou 
praskajícího ledu.

„Co to k čertu bylo?”

No, alespoň něco způsobila náhodná magie. Harry už se necítil vzteklý, ale jen vyčerpaný. „To 
jsem byl já, jak jsem se pokoušel tě nepraštit.”

„Aha...” Draco polkl a natáhl jeden prst, aby se dotkl ledové zdi.

„Možná by sis měl příště, než začneš svého bratra provokovat, uvědomit, že je náchylný k 
uvolňování temných sil, když ho dostatečně rozzuříš,” napomenul ho Snape. „Nejsi zraněný?”

Draco se po sobě podíval, jak se zkoumal. „Ne, ať už to bylo cokoliv, nezranilo mě to.”

„Harry?”

Harry se cítil otřesený, zejména proto, že si myslel, že má své síly pod lepší kontrolou, ale 
přikývl.

„Dobrá.” Mistr lektvarů se na chvíli odmlčel a zjevně zvažoval své možnosti. Pak promluvil. 
„Draco. Domnívám se, že jsem měl dost trpělivosti s tvou tvrdohlavostí. Pokud jsi se teď rozhodl 
najít si neočarované pergameny tak, abys mohl ve svém trestu podvádět, mohu udělat jen 
jedinou věc.”

Snape natáhl ruku dlaní nahoru. „Okamžitě mi vrať hůlku mého dědečka.”

Teď to byl Draco, kdo vypadal otřeseně. „Já... omlouvám se, Severusi. Já nevím, co to do mě 
vjelo, vážně ne, já ten trest udělám...” 

„Ano, uděláš,” řekl Snape a jeho hlas byl klidný jako jezero za bezvětrného dne. „To, co 
neuděláš, je magie. Neuděláš žádnou magii, nebo nebudeš moci kouzlit, dokud nesplníš svůj 
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trest a neuděláš školní úkoly. A teď mi vrať dědečkovu hůlku.”

Draco ji pomalu vytáhl z kapsy a držel v natažené ruce, ale Snape si ji nevzal. Počkal si, dokud 
se Draco nenatáhl a nepoložil mu ji do dlaně.

Pak ji bez meškání schoval do kapsy svého hábitu.

Harry si pomyslel, že Draco vypadá, jako by měl omdlít. Z Harryho úhlu pohledu to bylo 
teatrální a přehnané, jenže Draco přece vždycky měl magii. Lucius ho začal učit, ignorujíc 
ministerská pravidla o magii nezletilých kouzelníků, a když mu vzali hůlku, věděl, že má další.

Ale teď... teď vypadal naprosto ztracený.

„To je v pořádku,” řekl Harry a bylo mu jeho bratra doopravdy líto. Ne, že by se zlobil na 
Snapea, který zkoušel nejprve mírnější tresty. „Není to tak hrozné, jak si myslíš. Vzpomeň si, 
jako dlouho jsem byl bez magie já... a koneckonců, ty můžeš pořád používat krb a podobně... k 
tomu hůlku nepotřebuješ...”

Draco se na něj podíval, jeho pohled byl prázdný a apatický. „Jenže já nejsem jako ty, Harry.”

Harry očekával, že Draco dodá, já jsem čistokrevný, já jsem doopravdický kouzelník a ty jsi  
prostě jen kluk s matkou narozenou v mudlovské rodině.

Ale to Draco neměl v plánu.

„Ty jsi statečný,” zašeptal a vypadal tak ztraceně a zlomeně, jak ho Harry ještě nikdy neviděl. 
„Ty ses postavil... jemu a já nedokážu ani vyslovit jeho jméno.” Jeho hlas začal být nepřirozeně 
vysoký, téměř hysterický. „Já jsem se dokonce nedokázal postavit ani mému otci, abych mu 
řekl, že tomu šílenci nechci sloužit. Jediné, co jsem dokázal, bylo vplížit se k němu a ukrást tvou 
hůlku!” A pak spustil o překot: „Přinesl jsem zpátky jeho hůlku, Severusi. Jeho hůlku a ty víš, jak 
důležitá jeho hůlka je. Musíš mi vrátit tu moji.”

Prudce se natáhl a pokusil se sáhnout do Snapeova hábitu.

Snape udělal krok zpět, takže Draco ztratil rovnováhu. Když se opět narovnal, díval se vztekle.

Na Snapea i na Harryho.

Mistr lektvarů promluvil tím samým klidným hlasem. „Dostaneš svou hůlku zpátky, až se 
začneš chovat jako slušný mladý kouzelník.”

„Co je do hajzlu slušného na opisování?” zavrčel Draco.

„Už se o tom s tebou nemíním hádat. Jdi do svého pokoje.”

Na dlouhou chvíli to vypadalo, že bude Draco vzdorovat, ale nakonec se beze slova otočil a 
odešel. Dveře od ložnice zavřel potichu. Nepráskl s nimi. Ale Harryho napadlo, že ten zvuk je 
úplně stejně zlověstný.

„No, já jsem tady dole žil bez magie,” řekl, „a je to docela těžké. Nebude schopný si rozsvítit a 
zhasnout. No, záchod sice spláchne, ale..”

Snape zdvihl obočí a zakouzlil Silencio. „Myslíš, že jsem byl příliš tvrdý?”

„No, asi ne... to bylo od něj docela hloupé, najít způsob, jak podvádět, a bez hůlky už se mu to 
znova nepovede, ale... nenechával jsi ho podvádět, jak říkal?”

„Ne v něčem tak závažném jako učení, pokud mohu říci,” opovržlivě si odfrkl Snape. „Určitě 
poukazuje na pány Crabbeho a Goyla. Draco jim dával opisovat domácí úlohy.”

„Ale nezastavil jsi ho...“

„Ne, protože ti dva jsou tak slabí, že to opisování je jediný způsob, jak je něco naučit. V každém 
ročníku je vždy jeden nebo dva takoví studenti. Každopádně, Harry, musíš mě nechat, abych 
zacházel s Dracem podle svého. Nebyl jsi tady dole celý týden, to se mi zdá svým způsobem 
drsnější, než to jak s ním zacházím já.”
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„Budu chodit častěji...“

„Ano, udělej to. Ale přes to jeho výchova je moje zodpovědnost, ne tvoje. Nezapomeň na to. A 
nepomáhej mu svojí magií. Musí se obejít bez ní, dokud se nerozhodne, jak se má chovat.”

Harry se cítil trochu nesvůj. „Draco používal magii pro mě, když já vůbec nemohl. Opravdu mi 
pomáhal a stěží mu to bylo vždycky příjemné.”

„Ano, kdyby byl Draco nemocný, nebo přišel o svoji magii, budu pro, abys ho podporoval. Ale 
ne, když je trestán.”

„Jo... dobře. Ale co ta světla?”

„Začaruji tam Tempus,” uznal Snape. „A jak jsi připomněl, bude tam mít i toaletu. Harry, bude v 
pořádku.”

„Bude nešťastný.”

Snape se zatvářil neústupně. „Ano, proto to dělám. Ale dost o tom. Ty jsi v pořádku? Zdá se mi, 
že nevypadáš dobře.”

„Jen trochu nejsem ve své kůži,” připustil Harry. „Myslím, že je to kvůli té náhodné magii. Skoro 
jsem ji uvolnil, když jsem viděl Luciuse Malfoye při tom jednání o vyloučení, ale to mě stěží 
mohlo překvapit.”

Snapeovy temné oči ho pozorně sledovaly. „To opravdu není překvapující. Spíš příznačné. Jinou 
věc zvažuji víc. Zdá se mi, že když tvoje temné síly opět vytryskly při tvém hněvu, mohlo by to 
znamenat, že by neměly být tak dlouho potlačovány. Myslím, že bys měl každý týden používat 
kouzla s hůlkou.”

„Můžeme třeba někdy večer odejít do Devonu.”

„Ano. Každopádně za týden tam budeme. Při jarních prázdninách.”

„To bude fajn.” Harry si nemohl pomoci, ale zadíval se na dveře ložnice, i když se obával, že 
Draco prázdniny zničí nevrlostí, záchvaty vzteku a urážkami.

 Snape s úšklebkem přikývl, aby dal najevo, že porozuměl. „Teď, další věc. Musím se omluvit 
tvému otci,” řekl naléhavě, oči upřené na Harryho. „Opravdu. Nemohl jsem si zamilovat syna 
Jamese Pottera a jeho nenávidět. Je součástí tebe.”

Harry se roztřeseně nadechl. „To je hrozné nedorozumění. Nešlo o mě, ale o Draca.”

„Aha. Ano. Věřím, že Lucius není jeho součástí. Byli bychom hloupí, kdybychom si to mysleli. Je 
to něco, co on se musí snažit překonat.”

Harry se zamračil. „Hm, taky si myslím. A chápu, že on není jako jeho otec. Trvá to chvíli, než to 
člověk pochopí, ale... stejně si myslím, že jsi našel způsob, jak milovat syna Luciuse Malfoye a 
jeho nenávidět.”

„Protože Lucius tě zranil, Harry. Tebe i Draca, vás oba. James... zraňoval jenom mě a ve 
skutečnosti, jenom moji hrdost.” Snape se trochu předklonil a mluvil jemněji. „A co víc, Harry, 
James se pro tebe obětoval. Teď to dokážu ocenit. Lucius si nezaslouží, aby ho kdokoliv nazýval 
otcem.”

„Rozumím,” povzdechl si Harry, cítil se dost špatně, že tak vybuchl. Proč brečel a ječel o tom 
plášti? Snape pro něj znamenal daleko víc, než všechny věci, o které přišel. „A ty moje věci... 
víš, ta mapa a tak, netrápí mě to.”

Jeho otec přejel pohledem po vodě pokrývající podlahu, jak tál Harrym vyčarovaný led. „Dnešní 
události ukazují něco jiného.”

„Dobře, v každém případě jsem byl naštvaný. Je to... pro mě těžké.”

„Pojď se mnou do kanceláře na trochu vína,” navrhl Snape. „Dosud máme v plánu navštívit 
Zmijozel, takže taková malá podpora by mohla být užitečná.”
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„Ale to víno můžeme vypít tady, ne?” 

Snape se na něj výmluvně podíval.

„Aha,” zamumlal Harry, napadlo ho, že otec mu potřebuje něco říct tam, kde je Draco neuslyší. 
ačkoliv, mnoho smyslu to nedávalo, když dveře ložnice byly chráněné kouzly... Harry pokrčil 
rameny a pustil to z hlavy. V kanceláři si sedl do svého oblíbeného křesla a trochu si zamnul 
oči. „Opravdu půjdeme na návštěvu do Zmijozelu? Mám pocit, že to bude... na nic.”

„Je vhodná doba,” mumlal Snape, sedící v protějším křesle. Natáhl ruce, aby se dotkl Harryho 
rukou: „Možná to nezní přesvědčivě, ale je to pravda. Nikdy jsem neměl v úmyslu vzít ti i tu 
poslední věc, co máš po Jamesovi.”

Harry si ztěžka povzdechl. „To je v pořádku...” 

„Ne, nemyslím si, teď to vidím tvýma očima. Ta mapa, tu má teď Albus, to víš, a my se stále 
usilovně pokoušíme rozkrýt, jak nás mohla oklamat.”

„Já vím.”

„To zrcátko je také problematické. Způsob, kterým jsi ho použil, ho změnil. Teď uvolňuje magii 
tak moc, takže si myslím, že bude nutné pronést inaktivující kouzlo, pokud ho mám pro tebe 
uchovat.”

„Udržíš ho v bezpečí,” řekl Harry a přikývl. „Rozumím. Já vím, že to zní, jako bych nerozuměl, 
ale já...” 

„Obávám se, žes mě nepochopil.” Snape stiskl jeho ruce, než ho pustil. „Zrcadlo je v takovém 
stavu, že by to mohl být skutečně hazard, inaktivující kouzlo musí být monitorováno. Ale 
nicméně...” Snape se natáhl za něj, vyndal knihu z přihrádky a lehce na ni poklepal, šeptajíc 
kouzlo. Když ji otevřel, nebyl uvnitř papír.

Dutá kniha ukrývala Harryho neviditelný plášť.

Snape ho vytáhl, roztřepal a rozložil Harrymu přes kolena. Když se Harry podíval dolů, vypadalo 
to, jako by neměl nohy. Musel se usmát.

„Nemusel jsi mi ho ukazovat,” řekl, zvedl jemnou látku a nechal ji klouzat mezi prsty. „Věřím ti. 
Věděl jsem, že se o něj dobře staráš.”

Snape potřásl hlavou. „Harry, já opravdu neumím dělat taková gesta... já se pokouším vrátit ti 
ho zpět.”

Ohromený Harry upustil plášť, pak se rychle sehnul a popadl ho. „Opravdu?”

„Ano.”

Se smíchem přitiskl Harry plášť k sobě. „Já... já si myslel, že bys neuvěřil, že nebudu... víš, celé 
hodiny tady slídit.“

„Nemohu nepřiznat, že by mě to nenapadlo,” přiznal Snape. „A ty víš, že jsem nikdy 
nesouhlasil s tím, že ti ho Albus dal. Ale když jsem ti ho vzal, bylo to rozhodně spíš pro to, že by 
ho Draco mohl opět použít a způsobit ještě větší problémy.”

„Ten pohřeb,” přikývl Harry.

„Ano. A teď cítím, že by si ho mohl zase 'vypůjčit' na nějakou zmijozelskou lumpárnu. Tak jsem 
si řekl, že bude lepší, když ho schováš ve věži, než aby byl tady.”

„On teď ani nemůže opustit pokoje,” připomenul Harry otci. „Na otevření dveří potřebuje 
kouzlo.”

„No... ty, samozřejmě, by sis byl vědom těch omezení. Nicméně, já bych dal bych přednost 
nepodceňování Dracovy vynalézavosti.”

Pravděpodobně je třeba projevit dobrou vůli, pomyslel si Harry. „Dobře, určitě ho schovám ve 

197 Kapitola 81. KAZISVĚT



věži. A, tati? Děkuju.”

Snape přikývl. „Nezklam moji důvěru.”

„Nezklamu.”

„Věřím ti,” řekl Snape překvapenému Harrymu.

„Proč?”

„Zrovna nedávno jsi napsal logický esej o riziku magie.” Snape si přivolal lahev vína a začal ho 
nalévat do sklenic, které se náhle objevily. „Bylo tam sice trochu moc analogií s famfrpálem, ale 
vcelku... ano, byl dobrý.”

Podal Harrymu sklenici do poloviny zaplněnou něčím tmavým a po ovoci vonícím a zvedl svoji k 
přípitku: „Na Zmijozel.”

Společenská místnost, pomyslel si Harry, strach mu zkroutil žaludek. „Myslím, že bych raději 
dostal Doušek odvahy...”

„Ne, to ne,” káral ho Snape, když cinkl svoji sklenkou o tu Harryho, když ten seděl ztuhle. 
„Draco měl kdysi pravdu. Máš v sobě dost odvahy. Ne nadarmo máš na odznaku lva.”

Harry pomyslel na svůj odznak s hadem a lvem a přikývl.

Naklonil sklenici ke rtům a vypil víno do poslední kapky.

Kapitola 82. DRACOVA POMSTA

Teď nebo nikdy, řekl si Harry, když se se Snapem ocitl před portrétem tmavovlasého, poněkud 
nebezpečně vyhlížejícího čaroděje. Napadlo ho, že je to Salazar Zmijozel osobně.

„Mohli jsme se sem přenést krbem,” řekl Snape, „ale napadlo mě, že bys měl znát hesla.”

„A máš v plánu mi ho sdělit?” zeptal se portrét otráveně.

Snape vypadal, že ho to trochu nadzdvihlo. „Brazílie.” Krátce se podíval na Harryho. „Chtěl 
jsem, aby Albusovi došlo, že to myslím s odchodem do exilu vážně.“

Obraz kouzelníka jim poněkud sarkasticky pokynul a dveře, na kterých byl namalován, se tiše 
otevřely.

O tři chodby a dva další portréty později - Harry věděl, že jsou zmijozelští paranoidní, ale tohle 
bylo směšné - vešli do zmijozelské společenské místnosti. Když tenkrát před lety, Harry s 
Ronem vyslýchali Draca kvůli Zmijizelovu dědici, určitě to nebylo tak komplikované. Ale Draco 
přece říkal, že chodby se čas od času mění.

Není divu, že Snape zmínil letax. Těžko by se mu chtělo absolvovat takovýhle pochod pokaždé, 
když by chtěl zkontrolovat svoji kolej. A navíc, co se týče Zmijozelů, každé zdržení může být 
smrtonosné.

I když musel přiznat, že to ve společenské místnosti nevypadalo tak nebezpečně, jak očekával. 
Pravděpodobně to souviselo s návštěvou Prasinek. Všude po zemi ležely obaly od sladkostí, 
nechané tam, aby je skřítkové uklidili a po gaučích se povalovalo pár studentů, kteří zjevně byli 
opilí. Belladona měla halenku napůl rozepnutou a líbala se s tmavovlasým klukem, kterému 
seděla na klíně.

Snape si odkašlal, ale nemělo to téměř žádný efekt, protože někdo začaroval podivně 
tvarovaný šutr, aby se z něj linula... no, snad rocková hudba, ale Harry tuhle píseň rozhodně 
nepoznával. A nebylo divu. On neposlouchá hudbu, jejíž texty byste jen stěží mohli citovat ve 
slušné společnosti.

Mistr lektvarů tedy namířil na tu věc hůlku a poslal na ni paprsek namodralého světla. Na chvíli 
v tom zapraskalo jako ve starém rádiu a pak bylo ticho.

Všichni se pomalu otočili, a zírali na Snapea stojícího ve dveřích a Harryho, který byl těsně za 
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ním.

„Svolávám schůzi celé koleje,” oznámil Snape, hůlku stále v ruce. „Jděte a zavolejte všechny, 
co jsou v ložnicích. Pane Torquayi, doporučuji, abyste si odstranil z ucha tu rtěnku.”

Možná i s pusou co k té rtěnce patří, pomyslel si Harry, když viděl, jak je do něj Belladona 
zaklesnutá. Věděl, že nemá smysl, být na ni naštvaný kvůli výpovědi u slyšení, protože její 
paměť někdo kouzlem změnil tak, že si myslela, že říká pravdu.

Jenže Harry byl stejně naštvaný.

V momentě, kdy Snape domluvil, se studenti rozeběhli, aby udělali, co jim bylo uloženo. 
Popravdě, to vypadalo, jako že z něj mají posvátnou hrůzu, což ale Harrymu dávalo smysl. Jeho 
otec je výjimečně mocný kouzelník a rozhodně nemá pověst příliš trpělivé duše. A pak si také 
vzpomněl na to, co řekl Harrymu, když byl ve druhém ročníku; že kdyby on a Ron byli v jeho 
koleji, poslal by je domů raním vlakem. Takže ředitelé kolejí mohli evidentně studenty alespoň 
dočasně vyloučit, kdykoli se jim zachtělo.

Ale stejně si Harry myslel, že uvidí alespoň trochu hrdosti... 

Ale jsou to Zmijozelové, připomenul sám sobě. Je to tak, jak řekl Nott. Vzdorovat Snapeovi 
otevřeně je prostě pitomost. Oni se přerazí, aby udělali cokoliv co řekne, pak se otočí a bodnou 
ho, nebo ještě pravděpodobněji mě, do zad, při první příležitosti, kterou dostanou.

„Není divu, že si Draco neuklidil pokoj,” mrmlal Harry, když zůstali se Snapem sami.

„Aha, hm, skřítkové ten binec uklízejí každý den.”

„To si myslím. A hlavně, že ty sis stěžoval na laxní dozor ve věži. V naší společenské místnosti 
jsem nikdy neviděl nikoho polonahého!”

„Je to sedmačka,” řekl Snape, jako by to vysvětlovalo všechno.

Harry zmlkl, protože zmijozelští začali přicházet. Postavili se bez zaváhání do půlkruhu před 
Harryho a Snapea, takže Harrymu došlo, že jeho otec pořádá schůzku koleje pravidelně. 
Připadalo mu to jako zvláštní nápad.

V první řadě stáli prváci, jak se dalo usoudit z jejich výšky a také z toho, že se na Harryho dívali 
s jistou úctou. Harry si nebyl jistý, jestli je to jeho pověstí hrdiny, i když mu připadalo jako dobrá 
otázka, proč by měl být zrovna pro Zmijozely hrdina, nebo jestli jsou jenom ohromeni tím, že je 
děsivý učitel Lektvarů jeho otec.

Oči starších studentů byly daleko ostražitější, pohledem po Harrym vždy jen přeběhli a do očí 
se mu nikdo nepodíval. Takže začal přemýšlet, jak často používá Snape nitrozpyt jako součást 
kolejní disciplíny. 

Harry neměl samozřejmě v úmyslu ho použít, ale měl pocit, že někteří studenti si to myslí.

Nott postával vzadu, doprovázen Goylem a Zabinim. Jeho oči byly také ostražité, ale když se 
Harry podíval jeho směrem, pousmál se.

„Všichni samozřejmě znáte mého syna Harryho,” začal Snape klidným hlasem a položil Harrymu 
ruku na rameno. „Nicméně se domnívám, že málokdo z vás, ho zná doopravdy. Víte například, 
že když poprvé přišel do Bradavic, mnoho nescházelo a byl zařazen do Zmijozelu?”

Harry téměř začal něco namítat nato, že to jeho otec takhle prozradil, ale bylo pozdě. A navíc, 
Snape mu sevřel rameno pevněji jako varování, aby se nepletl do toho, co chce říct.

„Ano, ten had na jeho odznaku tam není jen kvůli adopci,” pokračoval Snape a souhlasně 
přikývl k rozruchu, který provázel jeho překvapivé oznámení. „Harry Potter je skutečný 
Zmijozel, i když jen z části. Takže, vím, že mezi námi a Nebelvírem jsou jisté rozdíly, ale věřím 
vám, že přivítáte mého syna v naší koleji. Dělat cokoliv jiného by nebylo zmijozelské, protože 
konec konců, přítomnost pana Pottera vám může přinést mnoho výhod. Očekávám, že ho 
začleníte do vašich studijních kroužků a společenských aktivit a rád bych zmínil, že ho můžete 
požádat, aby kontroloval gramatiku ve vašich esejích, protože jsem zjistil, že je v tom skutečně 
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dobrý. Popravdě kontroluje vaše eseje z Lektvarů už měsíce. Zjistíte, že vám může velmi 
pomoci v něčem, co má vliv na vaše hodnocení.“

Snape se rozhlédl po celé společenské místnosti. „A samozřejmě nemusím říkat, že jakýkoliv 
útok na něj, budu považovat za útok na sebe...” jeho temné oči začaly žhnout, „a 
předpokládám, že víte, jak reaguji na útok.”

Když Snape domluvil, místností se rozlehl šum hlasů. Studenti si začali znovu Harryho prohlížet, 
někteří stejně opovržlivě jako předtím, ale jiní jako by ho najednou viděli v novém světle. Nott 
byl jedním z nich.

První promluvil Erik Vanvelzeer hlasem plným špatně skrývané nenávisti. „Nechal jste ho, aby 
slyšel vstupní heslo, pane?”

„Patří do Zmijozelu,” odpověděl klidně Snape a konečně udělal pár kroků od Harryho. „Má 
stejné právo znát hesla jak vy. Možná ještě větší, když zvážíme, že jsem ta hesla zvolil já. Těžko 
budu bránit mému synu ve vstupu do vlastní koleje.”

Mistr lektvarů očima přelétl celou místnost. „Má někdo z vás ještě nějaké otázky? Ne? Mé dveře 
jsou pro vás otevřeny jako vždy. Vím, že jste celý den řádili v Prasinkách, ale přesto si myslím, 
že je dnes večer důvod k malé oslavě, abychom přivítali Harryho ve Zmijozelu. A tak...” 

Snape mávl poněkud teatrálně hůlkou nad velkým kulatým stolem a tiše vyslovil kouzlo.

Když skončil, objevil se uprostřed stolu obrovský kotlík naplněný drceným ledem a lahvemi s 
máslovým ležákem. Okolo kotlíku ležely podnosy s různým jídlem.

Harry si pomyslel, že je to ztráta času, když zvážil, jak to tu vypadalo než přišli, ale jak se 
ukázalo, Snape své Zmijozely znal. Vrhli se na jídlo a pití a v tom zmatku, který nastal, ztratil 
otce z dohledu. Ale nervózní nebyl. Nepochyboval, že ho Snape sleduje.

Řekl si, že bude nejlepší, když se tu bude chovat jako doma... i když se jen stěží mohl cítit více 
napjatý... a zamířil skrz studenty tlačící se kolem stolu a popadl máslový ležák a něco co 
vypadalo jako čokoládový dortík jen s daleko více krému, než je obvyklé. Když se vracel, někdo 
mu v davu dvakrát šlápl na nohu. Poprvé na to nebyl připravený a navíc to bylo tak mírné, že to 
mohla být nehoda. Ale podruhé už to bylo takovou silou, že se otřásl. Stěží mohl vyprovokovat 
rvačku, ale na druhou stranu si byl jistý, že by Snape nechtěl, aby se s takovým zacházením 
smířil, a tak to vší silou oplatil.

Nenechat si nic líbit se ukázalo jako dobrá rada nejen pro bratrství, ale také pro členství ve 
zmijozelské koleji. Nikdo už se mu znovu na nohu šlápnout nepokusil.

Měl už snědenou skoro polovinu lepkavého dortíku, když s ním někdo škubnul. Podíval se dolů, 
a uviděl zrzavou dívku... prvačku, pokud tedy neztratil svůj odhad... jak ho tahá za hábit, aby 
získala jeho pozornost. Ulevilo se mu, že s ním někdo chce mluvit a usmál se na ni. Bál se, že 
stráví celou párty někde stranou, což by Snapea, který si zjevně přál, aby Harry se svojí novou 
kolejí vycházel, opravdu zklamalo.

Žabka se před tím než promluvila, rozhlédla doleva i doprava, „Opravdu umíš mluvit s hady?”

No jo, jí tohle mohlo připadat jako fáma. A nebo jako starodávná historie. „Jasně,” odpověděl 
Harry, trochu překvapený tím, jak snadné to bylo. Kdysi mu tenhle dar připadal temný a 
ostudný, jako něco, co musí skrývat, jak jen to bude možné. Tím, že musel kouzlit v hadím 
jazyce, to překonal. „Máš ráda hady?”

Dívenka přikývla, její velké modré oči byly vážné. „Já jsem Larissa.”

Harry jí podal ruku. „Rád tě poznávám,” druhou rukou vytáhl hádka, „a tohle je Salsa.”

„Jé, ta je hezká,” zatrylkovala Larissa. „Bereš ji všude s sebou?”

„Vždycky ne, ale protože se bojí, že ji sní moje sova, většinou ji s sebou mám,” Harry se usmál. 
„Konečně mám pro ni krabičku upravenou tak, aby se v ní mohla cítit bezpečně, ale stejně je 
pořád z Hedviky nervózní.”
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Larissa přivolala své kamarády, a dřív než si to Harry uvědomil, byl obklopen houfem 
žvatlajících prváku, kteří chtěli vědět, jak zní jejich jména v hadím jazyce a smáli se svým 
pokusům, napodobit Harryho syčení.

V tu chvíli zachytil Snapeův ironický pohled a porozuměl tichému vzkazu v otcových očích. 
Dokonce i poté, co poznal Draca a Snapea, byl Harry v hloubi duše přesvědčený, že všichni 
zmijozelští jsou zlí. Tedy všichni ostatní zmijozelští. Ale tihle prváci byli prostě jen děti, plné 
elánu a zvědavosti.

Nevinné.

Došlo mu, že měl Draco pravdu, když říkal, že stojí za to některé Zmijozely zachránit.

„Pojď sem Pottere,” řekl Nott, který se najednou zjevil vedle Harryho, „chceme si s tebou 
promluvit.”

„Ale já jsem si chtěla půjčit jeho hada!” stěžovala si Larissa a našpulila pusu.

„Tak někdy příště“, slíbil Harry, trochu vyvedený z míry tím, jak Nott zpražil děvče pohledem. 
Bylo jí přece teprve jedenáct nebo dvanáct, a chovala se přiměřeně ke svému věku.

Vypadalo to, že se Larissa začne hádat, ale když Harry zopakoval svůj slib, řekla, že tedy dobře 
a odhopkala ke stolu, kde si nabrala do dlaní hromadu sladkostí.

Nott dovedl Harryho ke skupině starších studentů, podle odhadu to byli páťáci a starší.

„Nemohli jsme si nevšimnout, že ta Weasleyovic holka pořád hraje za Nebelvír na místě 
chytače,” začal Zabini nepříjemným tónem, „a vzhledem k tomu, že náš náhradní chytač není 
žádná hvězda... jestli sem chceš zapadnout, tak nám ukaž, že je tohle tvoje kolej. Hraj za 
Zmijozel.”

„Já vůbec nehraju famfrpál,” řekl Harry a zavrtěl hlavou.

„Myslíš, že tvůj otec takové chování schválí?” ušklíbla se Millicent Bulstrodeová, „Nemyslíš, že 
by rád viděl, jak pomůžeš Zmijozelu vyhrát?”

„Myslím, že by mě nerad viděl padat z koštěte dvacet metrů nad zemí,” řekl Harry a díval se jí 
při tom do očí. „Moje magie už není to, co bývala, pokud jsi si toho nevšimla a má to vliv i na 
moje létání.”

„Aha.”

To jim evidentně vzalo vítr z plachet. Ze všech.

„Měli jsme tušit, že budeš k ničemu, jako vždycky,” zavrčela nakonec Millicent.

Skupina se poněkud rozptýlila a Harry zůstal s Nottem sám. „Takže myslíš, že by ti pomohlo 
koště, které by rozumělo hadímu jazyku?”

„Ale nebudeš trénovat s Nebelvírem, že ne,” naléhal Nott.

„Mám toho moc. Což mi připomíná...” Harry si to zamířil zpátky ke Snapeovi. Nott šel chvíli s 
ním, ale pak si to zřejmě rozmyslel. Když Harry došel ke svému otci, podíval se na něj 
pohledem... a teď to nezvorej... a řekl: „Tati myslím, že už se ten lektvar vaří dost dlouho.”

„Ano pravděpodobně ano,” přitakal Snape. Vstal a kývl směrem k sedmákovi, se kterým mluvil. 
„Jak už jsem řekl pane Torquay, zvážím žádosti všech, kteří si přejí, abych se jim dále věnoval a 
vyučil je Lektvarům. Takže mi pošlete svou a promluvíme si.”

Snape máchl hůlkou, ze které vylétly jiskry a získal tím tak pozornost všech. „I když jste dnes 
strávili den v Prasinkách a oslavovali, sledovací kouzlo mě bude informovat, pokud by někdo po 
jedné hodině nebyl v posteli. Takže vám dámy a pánové doporučuji jít spát.”

S těmi slovy vyvedl Harryho ven.

„Vždycky musí být v jednu v posteli?” zívl Harry, když se vydali na dlouho cestu do věže.
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„Ano a doporučuji ti, aby ses zítra pořádně vyspal.”

„Nemůžu, mám spoustu úkolů.”

„Když budeš unavený, neuděláš je správně.”

„No jo, dobře...” Harry měl pocit, že chce Snapeovi něco říct. Aha. „Díky za oslavu tati,” 
zamumlal, ale měl pocit, že to nebylo ono. Muselo tu být ještě něco jiného... „Aha, jo. Kdyby se 
někdo ptal, tak nemohu létat.”

„Tvé létání je, ale přece stejně dobré jako vždycky.”

„Jenže oni chtějí, abych chytal za Zmijozel a mně se nechce,” Harry se odvážil podívat do 
temných očí svého otce kráčejícího vedle něj.

„Ano, rozumím tomu,” řekl Snape. „Nemusíš se tak strachovat o mou náklonnost, Harry. 
Neztratíš ji jen tím, že jsi sám sebou. I když to znamená, že jsi Nebelvír. Řekl jsem to jasně?”

„Ano.” Usmál se Harry.

„Přál bych si, aby ses stal více součástí mé koleje, takže se nerozpakuj požádat mě kdykoliv, 
abych tě doprovodil do společenské místnosti.”

„Dokud jsi u toho, chovají se slušně.”

„Nemají jinou možnost. Tak a jsme tady,” Snape se zastavil před portrétem Buclaté Dámy. 
„Takže dobrou noc, Harry.”

Harry sdělil Buclaté Dámě heslo. „Dobrou tati. A mohl bys říci Dracovi, že za ním přijdu brzy na 
návštěvu?”

Snapeovy černé oči zazářily uspokojením, otočil se a vydal se zpět na cestu do sklepení.

***

Harry prospal skoro celou neděli. Hladový se probudil, aby snědl něco z toho, co bylo podáváno 
k večeři. Potom chvíli pracoval na svých úkolech a znovu usnul. V pondělí ráno při hodině 
Kouzelných formulí mu Kratiknot uložil školní trest za to, že vynechal hodinu; stejně jako 
Ronovi. Harry se nebyl jistý, jestli za to vděčí Snapeovi. Kratiknot takhle přísný obvykle nebývá. 
Ale koneckonců nestrhl žádné body, takže se Harry rozhodl, že nemá cenu vyptávat se, čí to 
vlastně byl nápad.

V pondělí večer nemohl jít na návštěvu za svojí rodinou, protože kontroloval pro Kratiknota 
eseje. Takže bylo opravdu jasné, kdo ten školní trest zařídil. Jedna z nevýhod mít otce za člena 
učitelského sboru... 

Další nevýhodou je, když váš přítel, v tomto případě Ron, příliš neocení když se vám otec 
pokouší dát za vyučenou. I když koneckonců tentokrát Rona nikdo neposlal, aby s Filchem dělal 
nějakou otřesnou práci. Všechno co musel, bylo jen vyplňovat nějaké papíry bez magie. Ale 
stejně kvůli tomu frflal celý další den.

Hermiona jim samozřejmě řekla, že si to zaslouží za to, že pomáhal Harrymu vynechat hodinu.

Dobře, takže už žádné vynechávání hodin. Tedy pokud to nebude vyloženě nutné. Harry si vzal 
v úterý sebou na oběd knihy, aby si znovu přečetl článek, který jim uložil Snape na hodině 
Lektvarů. Nebyl si jistý, jestli otec bude chtít při hodině znovu vařit Waldenholferův zostřující 
doušek. Nebo jestli bude trvat na plánu, který oznámil minulý týden. Ale v každém případě 
chtěl být připravený. Doufal, že začnou dělat něco dalšího. Sice vařil Zostřující doušek v sobotu 
dvakrát, ale další lektvar nevyžadoval žádná kouzla. Harry měl pocit, že by se mu to mohlo 
podařit. Když mířil do sklepení, přemýšlel o Anaforianových vychytralých lektvarech. Dnes ho 
tedy jeden čeká.

Hodina probíhala dobře a Harry dostal pět bodů za správnou odpověď na otázku, proč 
vychytralé lektvary, pokud jsou rozlité, rozpustí prsty, ale ne špičky nohou. Chvíli přemýšlel, jak 
budou počítadla dělit tohle zvláštní číslo, pak ale Snapeovy otázky padaly s takovou intenzitou, 
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že už se tím nezabýval.

„Jděte se navečeřet,” řekl svým přátelům, když hodina skončila. „Myslím, že dnes večer budu 
jíst s mojí rodinou.”

Ron a Hermiona odešli a cestou se bavili o schůzce prefektů, kterou McGonagallová svolala na 
tento večer.

Harry počkal, dokud se dveře od třídy nezavřely a pak došel ke Snapeovi, který se probíral 
hromadou domácích úkolů. „Máš toho moc? Myslel jsem, že mě doprovodíš dolů.”

Snape nepřítomně vzhlédl. „Přijdu za tebou za chvíli Harry. Popros přátele, ať tě doprovodí.”

„Oni už odešli.”

„Aha,” Mistr lektvarů se zamyslel. „Jestli chceš, použij krb v mojí kanceláři. Letax je v zavřeném 
slonovinovém šálku na krbové římse. Mohl bys pro nás tři objednat večeři? Draco od soboty 
objednává jídla, o kterých ví, že je nesnáším.”

„Proč to prostě nepošleš zpátky a neobjednáš si to, co chceš?”

„Nechci mu dopřát to potěšení,” ušklíbl se Snape, „a možná bude lepší, když neřekneš, že jsem 
tě o to požádal.”

„Neboj,” Harry si to zamířil do otcovy kanceláře, „Draco nebude nic tušit.”

***

Draco nebyl ani v obývacím pokoji ani v ložnici, to Harryho trochu poděsilo, dokud si 
neuvědomil, že druhý chlapec musí vařit lektvar. Vždyť už bylo načase, aby Draco udělal nějaký 
domácí úkol a dávalo smysl, že začne tím, co má nejradši. Samozřejmě by mu šestý ročník 
dělal trochu problémy, díky tomu, že byl kladen důraz na očarované lektvary. Možná Draco 
pracoval na některém Anaforianovu lektvaru, pomyslel si. Mohl by dělat ten... 

Ingredience položené na pracovním stole ve Snapeově laboratoři ničím neodpovídaly jeho 
úkolu. Harry nevěděl, pro jaký lektvar by mohly sloužit. „Co to děláš?”

Draco se podíval přes rameno, pak se sehnul a upravil plamen pod kotlíkem. „Vlastní 
experiment.”

„Ano?” Harry si pomyslel, že by měl Draco radši pracovat na aktuálním úkolu, ale snad je to 
lepší, než kdyby nedělal nic. Možná se nakonec začne zajímat i o své školní úkoly.

„Jo,” zavrčel Draco, a napodobil Harryho tón, „máš s tím problém?”

„Ne...” 

„Tak jdi pryč a nech mě být,” křikl Draco, „Jdi dělat něco užitečného. Vymysli co k večeři, nebo 
tak!”

„Jistě,” řekl Harry a skryl úsměv. Odešel a objednal dobré kuřecí karí pro tři.

Netrvalo dlouho a Draco vyšel z laboratoře. „Promiň,” řekl, i když to neznělo nijak provinile. 
„Nemám nejlepší náladu. Vařit lektvary s hůlkou je daleko snazší.”

Harry se smál. „Myslím, že je to docela legrace, že nakonec budeme používat hůlku i v 
hodinách Lektvarů,” připustil, „vždyť v těch hodinách nemělo být žádné mávání hůlkou.”

„No skvělé. Ještě mi připomínej prvák, Harry.”

„Nepokoušel jsem se...” 

Draco ho přerušil: „Já vím. Můžeš pro mě něco udělat a nezmiňovat se o mém experimentu 
Severusovi? Vynadal by mi, že se mám držet zadání, které mi on dal.”

Harry měl pocit, že Draco si užil už dost kázání. „Dobře. Ale Draco, kdyby se mě zeptal přímo, 
nevím jestli bych mu dokázal lhát.”

203 Kapitola 82. DRACOVA POMSTA



„Nebelvíre.”

„Zmijozele.”

„Nene, už ne,” vypadalo to, že se Draco usilovně snaží setřást mrzuté myšlenky. „Tak co, jaké je 
to být zpět ve vyučování?”

„No, Aran je k ničemu jako obvykle,” řekl Harry, i když si myslel, že je lepší nemluvit o tom 
problému s hadím jazykem. Bylo dost zlé, že Snape strkal nos do Harryho hodin Kouzelných 
formulí. Nepotřeboval žádné další jeho intervence.

„Aranova třída byla to nejlepší místo udělat si všechny další domácí úkoly,” povzdechl si Draco. 
„Tedy když nám dal studovat něco z knih. To si vyžádalo jen deset sekund.”

„Jo, ale já tu dosud neměl kloudné vyučování Obrany. Nevím, jak si to ten Brumbál 
představuje.“

„Hm. Přál bych si, aby to chtěl učit Severus. To by bylo skvělé.”

Harry si pomyslel, že je to zvláštní, bavit se s Dracem normálně. Vypadalo to, že se ho už 
nepokouší provokovat. Dracova nálada se zhoršila, když přišel Snape a všichni zasedli k obědu, 
ale dokonce ani pak kolem sebe netrousil urážlivé poznámky. Seděl klidně, téměř nic neříkal, 
oči upřené do talíře.

Vypadal, jako by si pořádně přesolil jídlo. 

Snape se pokoušel Draca zatáhnout do hovoru, když s Harrym probíral plány na jarní prázdniny, 
ale Draco vypadal, že ho to nezajímá. A tak ho Snape po chvíli nechal na pokoji.

Později, když ho Snape doprovázel zpátky, rozhodl se Harry, že je správný čas zeptat se na věc, 
kterou měl celý večer v hlavě. „Začal už Draco pracovat na svém trestu?”

Snape zavrtěl prudce hlavou. Harry chvíli nesmyslně přemýšlel, jestli náhodou Draco 
nepřipravuje pro jejich otce šampón. Ale ne... Draco teď nevypadá, že by měl náladu dělat 
Snapeovi nějaké laskavosti. I když na druhou stranu, možná by Draco mohl použít šampón jako 
urážku.

Ale to se zase příliš nehodilo k tomu, jak byl zaražený.

„Možná bys mu měl vrátit hůlku,” navrhl Harry, když procházeli opuštěnou chodbou. „Chápu, 
žes ho chtěl vytrestat, ale to už se stalo, nemyslíš?”

„Když zvážím, že odpírá splnit trest, který jsem mu uložil? Ne, nemyslím si to.”

Harry se zamračil. „Já vím, ale vzít mu hůlku... to je vážně tvrdé. Já jsem si sice bez magie nějak 
poradil, ale také jsem vyrůstal jinak než Draco.”

„Přeji si, abys přestal říkat, že je to jeho hůlka,” řekl Severus zlostně. „Harry, to není jeho hůlka 
a on teď ve skutečnosti hůlku mít nesmí. Je to moje hůlka, hůlka po mém dědečkovi a je jen na 
mně, co s ní udělám.”

Než si Harry rozmyslel co odpovědět, prošli dlouhou halou a zatočili doleva. „Já vím, že není 
jeho, ale tys ho nechal, aby ji používal...” 

„Což znamená, že pokud se rozhodne ji zneužít, budu to já, kdo za to zaplatí.” Snape si 
povzdechl a třel si kořen nosu, zatím co šli. „Musíš mi dovolit, abych dělal to, co pokládám pro 
tvého bratra za nejlepší. A nestrpím tvoje vměšování.”

„Ano, pane.”

Snape ho sjel pohledem, ale neřekl nic.

***

Harry se rozhodl zaskočit ve čtvrtek na krátkou návštěvu, i když si zrovna tak dobře nemusel 
dělat starosti. Snape byl někde pryč a kde je Draco buď nevěděl, nebo to říct nechtěl a on sám 
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byl ještě pořád zaujatý svým experimentem, ať už to bylo cokoliv.

Když Harry vešel dovnitř, právě krájel květy jetele. Když si vzpomněl, kolikrát už to viděl Draca 
dělat kouzlem, nebylo mu úplně lehko u srdce, že ho teď viděl pracovat bez něj. „Hele, já ti to 
nakrájím,“ řekl, když došel k bratrovi a natáhl se pro něj.

„Díky, ne.”

„Ale jdi...” 

„Harry, ne!” zaječel Draco a uskočil stranou, aby dostal nůž z Harryho dosahu.

„Chtěl jsem ti jen pomoct,” řekl trochu uražený Harry.

„To nejde.”

„Proč ne?”

„Protože jsi...” Draco zrudl a vyhrkl, „protože nejsi čistokrevný? Je to jen experiment, jak jsem ti 
řekl! Mohl bys to všechno pokazit!”

„To je směšné!”

„Tak se s tím smiř,” odsekl Draco nepříjemně, před tím, než začal Harryho odstrkovat od svého 
pracovního stolu. „A teď, pokud nemáš nic proti, nastane za chvíli kritická fáze vaření a to není 
nejlepší čas na řeči.”

Harry tam ještě chvíli zaraženě postával, pak se ale otočil k odchodu. „Prima. Užij si vaření.”

„To užiju,” protáhl Draco. „Já si to užiju.”

***

„Ták a všichni do postele,” oznámila Hermiona ten den v jedenáct hodin večer.

Oznámení doprovázelo vzdychání a reptání.

Hermiona se rozhlédla po společenské místnosti. „Nedá se nic dělat. Není to můj nápad 
přikázat večerku. Trvala na tom McGonagallová na schůzce prefektů. V jedenáct v pracovních 
dnech a v jednu v noci o víkendech.”

„V jednu...” Harry stiskl zuby. Jako by nestačilo, že se jeho otec přesvědčil, že ho Kratiknot 
potrestal za vynechání vyučování... nyní se musí ještě ujistit, že půjde Harry včas spát.

I když to znamenalo strkat nos do záležitostí celé Harryho koleje!

„Hermiono, potřebuji dodělat práci z Bylinkářství,” stěžoval si Harry. „Musím být vzhůru, dokud 
nedodělám poslední čtyři otázky.”

„Ne, ne. McGonagallová řekla...” 

„Počkej,” ozval se Ron a nakrabatil čelo. „Co vlastně přesně řekla? Oznamte v koleji... no a ty jsi 
to oznámila, Hermiono.”

„Ano, a postřehla jsem, že ty ses o to rozhodně nepokusil, Ronalde!”

„Přestaň mi říkat Ronalde tímhle tónem!”

„Přestaňte oba”, přerušil je Harry. „Podívej, Ron má pravdu. McGonagallová chtěla, abys nám to 
řekla a ty jsi to udělala, takže jsi z obliga. Neřekla, že to máš prosadit, že ne?”

„No, ne...” 

„Tak to jsme vyřešili.” Harry se pustil znova do Bylinkářství, mrkl na Ginny, která si balila věci, 
že půjde spát, ale teď si znovu sedla.

„Harry, jsem si naprosto jistá, že chtěla, abychom šli opravdu spát!”
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„Jo,” vzhlédl k ní Harry, „šest let jí bylo jedno, jak dlouho budeme vzhůru. Jsem si jistý, že nám 
uložila večerku jen proto, aby měla pokoj od mého otce. Je bez sebe, že jsem zůstal vzhůru 
celou noc.”

„Aha.” Hermiona se rozhlédla po společenské místnosti a pokrčila rameny. „Tak jak myslíte.”

Ron se rozesmál: „Vsadil bych se, že Mcgonagallová věděla, že ji budeme ignorovat. A zrovna 
tak bych se vsadil, že řekla Snapeovi s kamenným obličejem, že samozřejmě Nebelvírským 
bude ustanovena večerka a přitom se mohla uvnitř potrhat smíchy.”

„Myslím, že nestojí o jeho vměšování,” podotkl Harry. Ten chlap má ale nervy. Trvá na tom, že 
se Harry nemá co plést do Dracovy výchovy a přitom se klidně motá do Harryho další koleje.

***

Během pátečního oběda začal Harry přemýšlet, co by měl otci říct o té záležitosti s večerkou. 
Dnes večer se měli všichni přenést na Grimmauldovo náměstí a odtud dále do Devonu na 
prázdniny. Harry si byl jistý, že se mu nechce začít jejich společné prázdniny něčím negativním. 
Ale na druhou stranu, si chtěl tuhle věc vyjasnit.

Snape není ředitelem Nebelvíru, takže z Harryho úhlu pohledu si měl názor na to, jak to chodí 
ve věži nechat pro sebe.

Ale brzy se mělo ukázat, že Draco zničí jejich prázdniny daleko více, než by kdy Harry dokázal.

A Harry na to přišel během své cesty do hodiny Lektvarů, jeho poslední vyučovací hodiny toho 
dne.

Když šel se svými přáteli, překvapilo ho prásknutí a objevil se Dobby, ruce na bocích, oči 
dokořán. „Harry Potter musí jít!” Dobbymu přeskakoval hlas a popadl Harryho za ruku.

„Co? Počkej, mám Lektvary a už teď jdu skoro pozdě...” 

„Harry Potter musí jít!” stál na svém Dobby, uši se má třásly vzrušením a tahal Harryho za 
ruku. „Hned, hned, hned, Harry Pottere!“

„Dobře, dobře,” zakřičel Harry a pak se otočil na své přátele. „Hele, řekněte otci, že se mnou 
Dobby potřeboval mluvit, aby se nedomníval, že se mi něco stalo.”

„Ty vynecháš znovu hodinu, Harry?” zeptala se Hermiona, „Snapeovu hodinu?”

Harry se k ní naklonil, tedy tak blízko jak mohl přes Dobbyho, který s ním škubal. „Dobby nám 
pomáhá vyšetřit tu záležitost v Sovinci. Táta si na to určitě vzpomene a pochopí, že jsem s ním 
musel mluvit.”

„No dobře, jestli jsi si jistý...” 

„Pro Merlinovo smilování, Hermiono! Nemyslíš si, že Harry zná svého otce lépe než ty?”

„Ale já jsem přece řekla dobře, nebo ne, Ronalde?” Hermiona se otočila zpátky k Harrymu. „Ale 
ty přece nesmíš jít někam sám...” 

Harry si vzpomněl, jak Dobby blokoval kouzlo Luciuse Malfoye a usmál se. „Magie skřítků je 
docela účinná, Dobby se o mě postará.”

„No když jsi si jistý,” řekla Hermiona znovu.

„Harry Pottere, musíme do věže!” vykřikl Dobby zatím, co poskakoval nahoru a dolů.

A pak, než stačil Harry zamrkat, zjistil že je ve vlastní ložnici plné nakvap ustlaných postelí.

S pocitem, že mu někdo vyrazil dech se Harry posadil na vlastní postel a pokoušel se 
nadechnout. Chvíli mu trvalo, než mohl promluvit. Skřítkovské přenášení bylo daleko horší, 
nežli kouzelnické. Ačkoliv se mu z něj kupodivu chtělo méně zvracet.

„Co to má znamenat Dobby?” když konečně mohl promluvit. „Přišel jsi konečně na to, kdo 
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zakopal Dracovu hůlku venku na pozemcích?”

„Dobby se nezajímá o hůlku pana Malfoye!” skřítek zuřivě zavrtěl hlavou.

„On je teď Draco Snape.” řekl Harry, protože si myslel, že skřítek třeba tu novinku neslyšel. „Je 
můj bratr.”

„Oh, Harry Potter si to dvakrát rozmyslí, až se dozví, co pan Malfoy udělal.” vysvětloval Dobby.

Harry vzdychl. Co mohl Draco udělat? Nemohl opustit domov, ne bez hůlky. A krb byl 
zabezpečený tak, aby nemohl nikam cestovat sám. Tak jak moc to mohlo být špatné?

„Byl bych rád, kdybys nepodceňoval Dracovu vynalézavost.” slyšel v hlavě otcův hlas.

Harry se náhle cítil opravdu, ale opravdu špatně. „Co udělal?”

„Tohle!”

Dobby luskl prsty, do vzduchu vylétla sprška růžových jisker, když se rozplynuly, objevil se 
podnos plný koláčků s polevou. Nádherné koláčky. Vypadaly jako by pocházely s pohádkové 
pekárny.

„Tohle leželo ve Zmijozelské společenské místnosti!” vykřikl Dobby. „Jsou z kuchyně, z 
bradavické kuchyně!”

Harry si všiml nějakého vzkazu na podnose a tak vstal a natáhl se pro něj. Ale byl odhozen 
nazpátek výbuchem energie, která se objevila okolo podnosu. „Jau!” vykřikl a třepal pravou 
rukou.

„Dobby to udělal kvůli Harrymu Potterovi! Harry Potter se nesmí otrávit!”

„Otrávit?”

„Ty koláčky jsou otrávené!” zopakoval Dobby a natáhl se pro vzkaz, ale nedovolil Harrymu, aby 
se ho dotkl. Otevřel ho a podržel tak, aby Harry viděl, co je tam napsáno.

„Pro mé věrné Zmijozely. Víte, o co mi jde.” četl Harry nahlas. „L. Malfoy.”

„Ano, ano, ano!”

Harry se posadil. „Dobře, takže Lucius poslal koláčky svým spiklencům, aby jim poděkoval... 
počkat, jsou otrávené. Takže to udělal, aby zabil někoho, kdo je zapletený do Pansiny smrti?”

„Pan Malfoy starší ty koláčky do Zmijozelu neposlal!” ječel Dobby ještě vzrušeněji než před tím. 
„Poslal je pan Malfoy mladší!”

Harrym projela vlna zděšení. Ale pak se pokoušel být rozumný. „Tohle Dobby neříkej! To je 
hrozné říkat takové věci! Podívej, já vím, že s Dracem zrovna nevycházíš, ale je daleko 
pravděpodobnější, že se studenty pokusil otrávit Lucius.”

„Harry Potter tomu nerozumí!” Dobby vyskočil na Harryho postel a popadl obě Harryho zápěstí 
a pevně tiskl. „Pan Malfoy požádal v kuchyni o koláčky, o tyhle koláčky a teď jsou otrávené!”

„Dobře, uklidni se,“ řekl Harry, který měl pocit, že potřebuje trochu času, aby to všechno 
pochopil. „Začněme podstatnými věcmi. Je někdo zraněný? Ochutnal je někdo?”

„Ne, ne, ne! Quilly uklízela ve sklepení a zavolala Dobbyho hned, jak se ty koláčky objevily. 
Studenti právě obědvali ve Velké síni!”

Harry nechal pro tuto chvíli stranou, proč Quilly volala dalšího skřítka a proč zrovna Dobbyho.

„Dobby,” zeptal se, „pokud ty koláčky nikdo nejedl, jak si můžeš být tak jistý, že jsou 
otrávené?”

Dobby pustil Harryho zápěstí a vztyčil se do celé své výšky. „Dobby jeden snědl.”

„Říkal jsi, že to nikdo nejedl!”
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„Dobby myslel, že myslíte někoho z kouzelníků nebo čarodějek,” řekl skřítek a svěsil hlavu a 
vypadalo to, že se trochu stydí. „Dobbyho nenapadlo, že byste mohl myslet nějakého domácího 
skřítka. Dobby zapomněl, jak moc je Harry Potter laskavý k domácím skřítkům...” 

Harry se natáhl a potlapkal skřítka po ruce. „To je v pořádku, Dobby. Je ti dobře?”

„Ano pane Pottere! Dobby se dvakrát pozvracel, ale teď už je zdravý jako řípa!”

Harry ještě jednou popleskal Dobbyho po ruce, „to je mi líto, že ti bylo špatně. A chápu, že když 
si ten talíř koláčků objednal Draco, tak to vypadá podezřele, ale vážně Dobby...” 

Dobby mávl vzkazem, který stále ještě držel, i když dost daleko od Harryho. „To není písmo 
pana Malfoye staršího! Vypadá tak podobně, že studenti by si rozdílu nevšimli, ale Dobby si 
všiml! To je písmo pana Malfoye mladšího, Harry Pottere! Dobby takové věci pozná!”

Harry měl pocit jako, že teď je to on, kdo se pozvrací. Nemohl si pomoci, ale myslel na Dracův 
problém se sebeovládáním. A na to, jak v posledních dnech nenávidí svou kolej. A ten osobní 
experiment, na kterém pracoval, a o kterém se neměl otec dozvědět. Co když vařil jed?

Draco nechtěl, aby mu Harry nakrájel jetel, vzpomněl si Harry. Měl pocit, jakoby se něco 
těžkého a tvrdého přemístilo do jeho žaludku. Draco nechtěl, aby mu s tímhle lektvarem Harry 
pomáhal a tvrdil, že je to proto, že není čistokrevný. Tvrzení, kterému tehdy Harry příliš nevěřil.

A věřil, čím dál tím méně.

Co když Draco nechtěl pomoci, aby se Harry nestal spoluviníkem?

Bylo to celé příliš příšerné na to, aby tomu chtěl uvěřit, takže se Harry pokoušel vyvrátit jasné 
důkazy. „Draco nemohl jít do společenské Zmijozelské místnosti, Dobby, nemůže projít dveřmi a 
rozhodně se nemůže přenést pomocí letaxu. Takže, jak by je tam mohl dát?”

Dobbyho hlas byl čím dál tím tišší. „Quilly viděla, jak přilétli do zmijozelské společenské 
místnosti krbem pane Harry. A pan Malfoy může použít krb k posílání jídla! A v posledních 
týdnech chtěl spoustu jídla, plné tácy jídla, které nám zase posílal krbem zpátky.”

A krb ve Snapeově rezidenci má přímé spojení se společenskou místností jeho koleje. Tak, aby 
se dostal ke svým Zmijozelům rychle, pokud by to bylo naléhavé... 

S Harrym to škublo, ale stejně hledal v té teorii nějaké mezery. „Ale když Quilly viděla přilétat 
ty koláčky krbem, nemohl vědět, že to Luciusův rukopis. Mohla by si myslet, že jsou od Luciuse 
a on je přece člen školní rady a Zmijozel, takže proč prostě nepoložila ten tác na stůl, aby si 
studenti pochutnali?”

Dobby se zatvářil divně, uši se mu úplně vztyčily. „Protože ředitel je co se týče testování jídla 
velmi přísný pane Pottere. Quilly by si musela vytrhnout zub, kdyby neposlechla!”

„Co to znamená 'testování jídla'?”

„Ahaaa.” Dobby přikývl a svěsil ušil. „Harry Potter to neví.”

„Neví co?”

„Dobby to musí říct Harry Potterovi, jestli to Harry Potter chce vědět...” řekl Dobby, jakoby 
mluvil sám k sobě.

„Harry Potter to chce vědět!”

Krátké, definitivní přikývnutí a Dobby promluvil, „všechno jídlo se testuje Harry Pottere. 
Všechno projde rukama skřítků dříve, než ho spatří kdokoliv z kouzelníků. Protože ředitel říká, 
že nechce ztratit Mistra lektvarů a my víme, že to myslí vážně, po tom, co se naposledy stalo!”

„A co se naposledy stalo?”

„Naposledy byl otec Harryho Pottera otráven.“ Zašeptal Dobby.

Snape byl otráven? No, on má hodně nepřátel, že ano... „Kdy se to stalo?”
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„O jeho narozeninách!” Dobby potřásal hlavou. „Bylo to příšerné, Harry Pottere!”

„O jeho posledních narozeninách?”

Dobby přikývl.

Snape říkal že je má na začátku ledna, což znamená... „Snape byl otráven letos, skoro vzápětí 
poté, co mě adoptoval?” A nikdy mi o tom, ani neřekl?

Dobby znovu přikývl.

No to by koneckonců vysvětlovalo, proč ten člověk vynechával jídlo. Otrava vám asi moc chuti 
do jídla nepřidá? „Kdo ho otrávil? A jak?”

„My nevíme kdo, Harry Pottere! Jenom víme jak! Někdo dal Mistru lektvarů jed do čokoládového 
kotlíku.”

„Do čokoládového kotlíku?”

„Ano Harry Pottere!” Dobby začal znovu poskakovat a Harry mě pocit, že se pod ním houpe 
postel a že se pozvrací. „Každý rok dává ředitel otci Harryho Pottera čokoládový kotlík ke 
snídani v den jeho narozenin. Mistr lektvarů se mračí asi takhle...” Dobby udělal naprosto 
zlostný obličej... „A očekává, že si z něj kvůli tomu bude ředitel dělat legraci, ale pak ho sní, 
každý rok. Ale letos byl otrávený a otec Harryho Pottera strávil den v nemocničním křídle!”

„Nikdy jsem o tom neslyšel!”

Dobby pokrčil rameny. „Možná otec Harryho Pottera nechtěl, aby si o něj Harry Potter dělal 
starosti.”

Možná, ale Harry byl stejně pořád naštvaný a znechucený, že se něco takového mohlo stát. A 
ještě naštvanější byl, že se o tom Severus nikdy nezmínil, ani jednou. Ani, když se ho Harry 
ptal, proč se tak zdráhá jíst.

„A kolik starostí bych si měl dělat? Jak špatně bylo Severusovi v den jeho narozenin?”

Dobby se otřásl. „Bylo to strašné, Harry Pottere. Dobby to celé slyšel od nemocničních skřítků. 
Jícen Mistra lektvarů začal krvácet a on vykašlával krev. A ředitel mu říkal už před snídaní, aby 
šel za madam Pomfreyovou a otec Harryho Pottera se nejprve hádal, ale pak šel. A nemocniční 
skřítkové viděli, jak mu teče krev z očí a z nosu a madam Pomfreyová mu dávala Dokrvovací 
lektvar, ale jeho jícen se rozpadal rychleji, než mohl být uzdravován a tak nemohl polykat! A 
pak otec Harryho Pottera omdlel.” Skřítek pokračoval napjatým šepotem. „A madam 
Pomfreyová zkoušela nějaká kouzla, která nefungovala, ale on se pak probral vlastními silami a 
ona se smála a objímala ho a říkala, že byl dobrý Mistr lektvarů!”

Harry vzpomínal na začátek ledna. Byla tu přece noc nebo možná dvě, kdy Severus chraptěl a 
vypadal příšerně unavený a vyčerpaný. Bylo to tak nějak v době, kdy Ron psal svůj trest. Hmm, 
Ron určitě o tom pokusu o otravu nevěděl. Ať už byl jakkoliv naštvaný, o tomhle by se určitě 
zmínil.

„A předpokládám, že studentům se nic neřeklo?” zeptal se Harry a přemýšlel, jestli proto se i 
on nic nedozvěděl. Ale on přece není jen student, je jeho syn!

Dobby přikývl.

Harry se díval na ty koláčky a pokoušel se vrátit k jejich momentálnímu problému. K Dracovi. 
„Kdo ví o tom, že jsou ty koláčky otrávené? Jen ty a Quilly?”

„To ne Harry Pottere...” 

Harry měl chuť položit hlavu do dlaní a zaúpět, protože, pokud tahle historka vyjde najevo, je 
Draco na nejlepší cestě do Azkabanu. Nikdo o jeho vině nebude pochybovat, ne potom, co celý 
kouzelnický svět rozhodl, že už se jedné vraždy zúčastnil.

Ne, že by si Draco zasloužil, aby o jeho vině někdo pochyboval, pomyslel si Harry temně.
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„Ví to jen Dobby,” pokračoval skřítek. „Jenom Dobby.”

Chvíli trvalo, než tato skřítkova slova dolehla do Harryho mysli skrz závoj strachu, starostí a 
vzteku. „Počkej, jen ty? Ale Quilly přece viděla ty sladkosti přilétat? Chceš říci, že ona si ještě 
pořád myslí, že jsou od Luciuse?”

Dobby zrudl, jeho kůže byla ještě zelenější než normálně. „Quilly předala koláčky Dobbymu, 
aby je otestoval a Dobby věděl, že jsou od pana Malfoye mladšího a Dobby ví, že je to bratr 
Harryho Pottera. A Dobby si vzpomněl, jak Harry Potter říkal, že jeho bratr je k němu loajální. 
Takže Dobby nechtěl zlomit Harrymu Potterovi srdce. Ale Dobby musel vědět, že ty koláčky jsou 
bezpečné. Takže je Dobby otestoval sám. A potom, co bylo Dobbymu špatně, přišel Dobby hned 
za panem Potterem zeptat se, co má dělat.“

Nakonec se skřítek na něj díval žalostně, s prosbou ve velkých očích.

„Myslím, že bychom to měli jít říct mému otci a nechat ho, ať to vyřídí,” řekl Harry a rychle 
začaroval Tempus. „Ale ještě je ve třídě... řekl bych, že to není stav nouze, takže můžeme 
počkat dokud neskončí. Jsi si jistý, že Quilly o tom nic neví?”

Dobbyho uši se zhouply, jak zatřepal hlavou. „Harry Pottere, jídlo chodí často a Dobby ho 
vždycky testuje.“

„Ano, jsem si jistý, že takové věci jsou posílány soví poštou, ale krbem letaxem? Quilly musí 
vědět, že je hlídaný, ne? Nikdo nemůže použít letax...” 

„Quilly ví, že pan Malfoy starší je v Radě školy,” pokrčil Dobby rameny. „Quilly si s krbem 
nebude lámat hlavu.”

„Dobrá...” Harry stáhl obočí a zíral na Dobbyho. „Zrovna jsi řekl, že jídlo chodí často a že jsi to 
ty kdo ho testuje. To byl důvod, proč tě Quilly zavolala, když viděla, že přišlo to jídlo?”

„Ano.” Dobby se na Harryho široce zářivě usmál. „Dobby je jediný domácí skřítek, který testuje 
jídlo.” Zvedl hlavu tak pyšně, že mu jeden z klobouků spadl. Ostatní skřítkové vždy volají 
Dobbyho.”

Harry byl rád, že je Dobby tak šťastný. Možná, že ty povinnosti skřítků, jsou pro ně svým 
způsobem čestné? Ačkoliv bylo těžké si to představit. „Jak jsi přišel k takovéhle práci?”

Dobby vyskočil z postele a roztočil se očividnou radostí. „Dobby se přihlásil dobrovolně!”

Harry polkl. „Dobrovolně? Ale Dobby...?”

„Ale ne, Harry Pottere,” řekl Dobby se širokým úsměvem, „Dobby byl jen třikrát otrávený, když 
počítám ten dnešek. A kouzelnické jedy nejsou příliš nebezpečné pro skřítky. Dobbymu je chvíli 
špatně a pak je znovu zdravý jako řípa...” 

„Mohl bys o tom přestat mluvit?” požádal ho Harry, když na to myslel, dělalo se mu trochu 
špatně. „Není v pořádku, že to děláš, Dobby. Proč ses vůbec přihlásil k takové otřesné práci?”

Dobby vyskočil na postel a posadil se vedle Harryho, jeho velké oč se na něj dívaly vážně. 
„Protože Dobby si přeje udělat něco pro Harryho Pottera. Jestli se stane něco jeho otci, bude 
Harry Potter nešťastný. Dobby to ví,” jeho hlas přešel do brblání., „a Dobby ví, že Harry Potter 
svého bratra také miluje. Takže Dobby bude dělat, cokoliv, co si Harry Potter přeje, i když si 
Dobby myslí, že mladý pan Malfoy zaslouží...” 

„To rozhodne otec,” přerušil ho Harry, pro případ, že by Dobby začal o výprascích, které 
dostával Draco od Luciuse.

„Ano, Harry Pottere.”

Harry opět začaroval Tempus a udivilo ho, jak se ten čas vleče. Nic se s tím nedá dělat. Zvedl 
se a začal přecházet pokojem sem tam. Znamenalo to, chodit blízko vznášejícího se tácu s 
koláčky. „Kde byly, než jsi je přivolal sem?”

„Dobby je dal na bezpečné místo.”
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Harry téměř řekl, aby je tam vrátil, ale předpokládal, že to by neměl, pokud nechtěl riskovat, že 
je někdo jiný uvidí. Takže nakonec začal o něčem jiném. Vyptal se Dobbyho víc o otravách a 
dozvěděl se, že po incidentu s čokoládovým kotlíkem, přišly dva nevystopovatelné balíčky 
adresované Snapeovi. Díky Brumbálovým opatřením o testování jídla, ani jeden neprošel přes 
Dobbyho.

Harry se necítil moc dobře z toho, že je Dobbymu stále znovu a znovu zle, ale pokud díky tomu 
zůstane Snape živý, necítil potřebu to zastavit. A navíc, Dobby byl tak šťastný, že pomáhá!

Přesto se ale rozhodl, že o tomhle novém Dobbyho zaměstnání nebude mluvit s Hermionou.

„Vrátil se někdo pro Dracovu hůlku?” zeptal se Harry po chvíli. „Počkej, vždyť už je to jedno. Teď 
už vlastně nemohli, teď ne. Předpokládám, že všichni vědí, že byl Draco vyloučen a jeho hůlka 
zkonfiskována. Promiň, zrovna mi to teď nějak nemyslí. Já prostě jen nemohu uvěřit, že Draco 
udělal takovouhle věc. Pokusit se zabít své spolužáky z koleje! I kdyby to byli ti, kdo se proti 
němu spikli s Luciusem.”

Dokonce i kdyby to byli ti, kdo zabili Pansy... 

Harry viděl, že je Draco naštvaný, viděl, že dychtí po pomstě. Ale vražda?

Dobby vyskočil a začal přecházet vedle Harryho. „Dobby Harryho Pottera popletl. Ty koláčky 
jsou otrávené a je to od pana Malfoye opravdu, ale opravdu zlé, ale kdyby chtěl někoho zabít, 
určitě by použil silnější jed. Po tomhle, by bylo jeho kolegům jen hodně, hodně špatně.”

Harry přestal přecházet. „Jak špatně?”

Dobby luskl prsty a v Harryho rukách se objevila kniha. Harry byl tak překvapený, že ji málem 
upustil. Když spatřil záložku, otevřel tam knihu a začal číst.

Z tváří mu zmizela všechna krev, když uviděl květ jetele na seznamu ingrediencí potřebných 
pro lektvar. Ale ve srovnání s tím, jak se cítil, když četl o účincích tohoto konkrétního jedu, to 
bylo ničím.

Dobby tiše promluvil. „Otec Harryho Pottera brzy skončí s hodinou Lektvarů pro pokročilé.”

Harry na něj vzhlédl od svého čtení a zakabonil se. „Jo, aha. Můžeš nás oba přemístit do jeho 
kanceláře?” pak si vzpomněl jaké to bylo. „Počkej, dej mi chvilku, abych se na to mohl připravit. 
Vezmu tu knihu. Můžeš vzít koláčky?”

Harry se třikrát zhluboka nadechl, ale přesto se otřásl, když Dobby luskl prsty.

***

Harry si pomyslel, že je jen dobře, že toho dne nebyl na hodině Lektvarů. Z toho co slyšel zpoza 
tlustých dveří kanceláře usoudil, že je Snape v příšerné náladě. Samozřejmě, že to ale mohlo 
být proto, že byl poněkud naštvaný, že si s ním Harry nepromluvil dřív, než odešel s Dobbym.

Ale no tak, koho se to pokouší oblbnout? Samozřejmě, že je to kvůli němu. Snape se trefoval do 
Nebelvíru ještě víc než normálně a jak se hodina chýlila k závěru, vyptával se Hermiony na 
vychytralé lektvary tak neúprosně, až se jí začal třást hlas. Pravděpodobně obviňoval Rona a 
Hermionu, že nechali Harryho jít, což bylo absolutně nefér, jednak neměli moc na vybranou a 
navíc Hermiona dělala co mohla, aby ho zastavila.

„To je všechno,” pronesl konečně Snape zlověstným hlasem. „Můžete jít.”

Ron a Hermiona se zřejmě zdrželi, aby si mohli se Snapem promluvit, ať už je v jakékoliv 
náladě, protože další věc, kterou Harry slyšel bylo, které části z - můžete jít – jste nerozuměli? A 
potom přeci jenom poněkud smířlivějším tónem. „Dobře, dobře, máte o Harryho strach. Když 
tedy laskavě odejdete, budu moci vyšetřit jeho poslední idiotský kousek...” 

„Tati, já jsem tady,” řekl Harry, který s Dobbym v patách prošel dveřmi kanceláře. „Ahoj Rone, 
Hermiono. Promiňte prosím, že jsem vás tam tak nechal, ale jakmile se Dobby rozhodl nás 
přemístit, neměl jsem na vybranou.”
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Hermiona si k němu pospíšila. „Jsi v pořádku?”

Ona mě prohlíží, jestli nemám modřiny, pomyslel si Harry poněkud znechuceně. „Jo, jasně, ale 
musím si promluvit s otcem. Hned. A je to rodinná záležitost.”

„Jo, aha, tak dobře...” 

Vypadala hrozně ustaraně a tak se na ni Harry usmál. Ale bylo to poněkud strojené. „Hele, 
možná vás neuvidím před tím, než odjedeme na jarní prázdniny, takže se s vámi chci rozloučit 
už teď.”

Ron se na něj podíval a přikývl. „Dobře, ale kdybys něco potřeboval, víš, kde nás najdeš.”

„Ale prosím tě, jak by mohl něco potřebovat, Ronalde. Vždyť bude se svým otcem!”

„Jo, a ty to říkáš před jeho otcem jen proto, aby ti jednoho dne odpustil ten tvůj hloupý dopis”

Snape je přerušil. „Ačkoliv je vaše adolescentní dohadování zábavné, já bych daleko raději 
naslouchal svému synovi než vám, slečno Grangerová a pane Weasley.”

„Ano pane,” řekli ti dva unisono.

„Nyní, pokud nemáte nic proti, domnívám se, že se Harry zmínil, že je to rodinná záležitost.” 
Tahle narážka byla ostrá jako břitva. Ron a Hermiona se bleskově rozloučili s Harrym a odešli.

„Do kanceláře,” oznámil Snape bez meškání, vyrazil tam a jasně očekával, že Dobby a Harry ho 
budou následovat. V momentě, kdy se dveře zavřely je zabezpečil a s očekáváním se obrátil na 
svého syna. „Takže? Očekávám, že máš nějaké přijatelné vysvětlení toho, proč jsi dnes 
odpoledne scházel na hodině.” Pak pokračoval udiveným tónem: „Co dělá ten tác s koláčky 
uprostřed mého stolu?”

Harry se zhroutil do křesla a měl pocit, jako by chodil s pytlem cementu po schodech nahoru a 
dolů. „To je moje vysvětlení. To je... o bože. Já nevím jak začít. Ale nejdřív, ať už máš v plánu 
cokoliv, nejez nic z toho...” Harry se otřásl, „z těch věcí.”

Snape přistoupil ke koláčkům, ale nedotkl se jich. „Pro moje věrné Zmijozely...” Najednou se 
mu ve tváři objevilo pochopení. „To není Luciusův rukopis. To je...” Snape téměř zavrávoral.

Harry ten pocit znal. Podal mu knihu, kterou doteď držel v ruce a řekl jediné slovo. 
„Venetimorica.”

Snape nepotřeboval knihu, aby věděl, co to znamená. Vypadal víc než jen trochu zoufalý z 
toho, že nejen že ten jed distribuoval jeho syn, ale ještě ke všemu jeho koleji. Harry vzdychl a 
přál si, aby mohl říct něco, čím by ho utěšil. „Měl jsi pravdu, co se týče Dracovy vynalézavosti.”

Hm, tak to asi moc nepomohlo.

Snape se posadil za stůl a nepřítomně zíral na koláčky, ale Harry věděl, že se pokouší dát si 
všechno dohromady. Nebo to možná všechno pochopit. „Musím říct, že bych rád slyšel více 
podrobností,” řekl nakonec

„Dobby?”

Harry se rozhodl, že bude lepší, když to nebude vyprávět on. Jestli chce Snape slyšet ten příběh 
celý, bude lepší, když to uslyší přímo od zdroje. Přál si, aby to nemusel poslouchat podruhé. 
Čím víc na to myslel, tím hůř se cítil. Bez ohledu na to, že jednou nebo dvakrát pomyslel na to, 
prosmeknout se do zmijozelské společenské místnosti a provést jim nějakou lumpárnu. Nikdy 
by, ale neudělal něco podobného.

Když Dobby dovyprávěl, vypadal Snape nejrozzuřeněji, co ho kdy Harry viděl. Což už něco 
znamenalo, s ohledem jak vzteklý na něj Snape ta všechna léta býval. Jeho oči byly jedna 
běsnící temnota pod obočím spojeným do rovné, tenké linky a rty měl sevřené a bílé vzteky.

„A nikdo neví nic o tom co jsi zjistil?” vyštěkl. Chvíli přecházel, ale při té otázce se zastavil, 
pěsti zaťaté a zlostně zíral na Dobbyho.
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Vypadalo to, že ho Dobby nebere na lehkou váhu, na to zažil v životě příliš mnoho rozlícených 
kouzelníků. „N-n-nikdo, až na Quilly, ale ona neví nic než to, že jsem vzal koláče k otestování.”

„To je v pořádku, Dobby,” uklidňoval ho Harry, „on se nezlobí na tebe .”

Snape bleskl po Harrym naštvaným pohledem, ale nevyvracel to. „A obvykle, když zkoušíš 
něco, a to neobsahuje jed, co bys pak udělal...?”

„Dobby by to tam vrá-vrá-vrátil, p-p-pane...” 

Snape se zamyslel. „Všimne se Quilly, že se tác znovu neobjevil?”

Dobby se zatvářil divně, ale nakonec se rozhodl zavrtět hlavou.

„Co, Dobby? Co?”

Dobby s omluvným pohledem zašeptal, „Quilly si ničeho nevšimne. Ve zmijozelských pokojích je 
vždycky takový hrozný nepořádek, že domácí skřítkové... oni...” 

„Domácí skřítkové co?” Vyštěkl Snape.

„Domácí skřítkové se tam střídají,” vyjekl Dobby, „Quilly se tam nevrátí dříve než za měsíc!”

„Dobře,” řekl Snape krátce. „Skřítku, nikdy už o této věci nemluv! S nikým! Dokonce ani s 
Harrym Potterem.” Mistr lektvarů se na chvíli odmlčel a pak ho zjevně ještě něco napadlo. 
„Harry, možná bys mu měl říct to samé.”

Harry si klekl, vděčný, že se Snape nerozhodl použít na Dobbyho nějaké umlčovací kouzlo. A 
nebo ještě hůř, paměťové. Popravdě byl překvapený, že to otec nenavrhl, ale třeba by to na 
skřítka nefungovalo. „Dobby, bude to naše tajemství,” řekl Harry, „je to hrozně důležité.”

Dobby polkl. „Stejně bych to nikomu neřekl, protože vím, že by to ublížilo Harry Potterovi.”

„Já vím,” Harry Dobbyho krátce objal, „jsi dobrý přítel.”

Dobbyho velké oči se zalily slzami. „Ale Harry Pottere, jestli pan Malfoy začal s tímhle, bude v 
tom pokračovat. Znovu a znovu. A nakonec zlomí srdce Harryho Pottera!”

„Ne,” přerušil ho Snape tónem, který od něj Harry nikdy před tím neslyšel. Tvrdým, chladným a 
naprosto nemilosrdným, „Draco už to nikdy neudělá! Draco už nikdy nic takového neudělá! 
Nikdy!”

„Co mu chceš udělat?”

Snape ignoroval Harryho otázku, napřed pokynul Dobbymu, aby odešel. Harry s povzdechem 
vrátil Dobbymu knihu. Snape ji nepotřeboval a Harry se už dál nechtěl zabývat detaily o tomto 
jedu.

Skřítek ještě věnoval Harrymu smutný pohled a nakonec se přemístil.

„Co chceš udělat Dracovi?” opakoval Harry, „co víc můžeš udělat? Už jsi mu vzal jeho hůlku...” 

„Moji hůlku!” odsekl Snape, „a co se týče mého plánu co udělám, dosud to zvažuji. Ale jedno je 
jasné. Nebudeš se do toho vměšovat.”

„Tati...” 

„Chceš se dívat jak tvého bratra posílají do Azkabanu?”

„Ale Dobby neřekl nikomu...” 

„Bezpochyby. Je loajální k tobě, ale v jednom má pravdu. Draco to samozřejmě udělá opět... 
nebo něco horšího... pokud ho teď nezastavíme. Odpověz mi! Chceš se dívat, jak tvého bratra 
posílají do Azkabanu?”

„Ne, jasně že ne!” Harry couvl, výraz na Snapeově tváři ho znervózňoval víc, než by si kdy 
pomyslel, že je možné.”

213 Kapitola 82. DRACOVA POMSTA



„Pak se do toho nepleť!” Snape se na něj pozorně podíval, pak mávl hůlkou a tác s koláčky se 
vznesl. Jakmile dopluly do krbu, Mistr lektvarů sebral z římsy slonovinovou krabičku. „Tak, teď si 
pojďme promluvit s Dracem.”

„A co mu řekneme?”

Snapeův úsměv byl, když se podíval na Harryho, hrozivý. „Já ale nemám náladu na to, abych 
teď tvému bratrovi něco říkal. Podívejme se, co on řekne nám, ano?”

S těmi slovy vtáhl Harryho do krbu k sobě a hodil prášek na zem, aby je oba přenesl domů.

***

Když Harry a Snape vešli, byla slyšet sprcha, což Harry považoval za celkem dobrou věc, 
protože mu to dá šanci promluvit si s otcem.

„Proč jsme to vzali sebou?” řekl a otřásl se.

Snape hbitým mávnutím poslal tác na jídelní stůl. „Co jsi myslel že udělám, nechám je ve své 
kanceláři, takže potulující se studenti by si mohli sami nabídnout tu dobrotu?”

Harry zbledl, i přes to, že považoval ten nápad za absurdní. „Tvoje kancelář je chráněná a 
mimochodem, nikdo tam nepřijde a nenabídne si, když teď týden nebude vyučování!”

„Přesto jsem stěží nakloněný tomu, nechat je bez dozoru.”

Tohle Harry chápal. „Nemůžeš to jen tak nechat zmizet?”

„Ale jistěže mohu,” vysmíval se Snape. „Řekl bych, že znám to kouzlo už pár let, Harry. Ale 
myslím, že pro ně najdeme lepší použití. Ten vzkaz, nicméně...” Náhle ho Snapeovo kouzlo 
poslalo pryč, ale Harry měl pocit, že jen do Snapeovy ložnice nebo kanceláře. Když sprcha 
přestala téct, ztišil Snape hlas. „Dělej to co já.”

Harry čekal, že Snape řekne víc, ale ten člověk na něj jen upřeně zíral, obočí vytažené ve 
výzvě.

Harry se nakonec vzdal „Co máš v plánu?”

„Řekl jsem ti to. Přeji si slyšet, co tvůj bratr řekne.”

„To znamená, že ho chceš vmanévrovat do toho, aby ti lhal? Co?”

„Asi je to pro tebe příliš zmijozelské, abys pochopil,” mumlal Snape. Ať už se chystal říci 
cokoliv, bylo pozdě, protože se rozlétly dveře od Harryho ložnice a Draco se objevil.

„Takže mizíme do Devonu?” hned navrhl. „Já už mám sbaleno...” 

„Bohužel, Harry ne,” řekl Snape a potřásl hlavou. „Ale nevadí, zítra bude dost času na odjezd.” 
Vzal špetku prášku a vhodil ji na rošt. „Cokoliv vhodného pro každého z nás.”

Když skřítek v krbu přikývl a zmizel, Snape se obrátil ke stolu.

Harry přesně vystihl okamžik, kdy se Draco podíval, co tam na něj čeká. Ustrnul uprostřed 
kroku, s pusou dokořán. Nicméně, vzpamatoval se dost rychle a loudal se kupředu, jako by ho 
nic na světě nepřekvapilo. „Kdes tohle vzal, Severusi?” ptal se, podíval se na koláčky, zdánlivě 
zmatený, „aha, zaběhls pro ně do kuchyně, Harry?” 

Mizerný lhář, jako obvykle, pomyslel si Harry.

„Já je přinesl,” nadhodil Snape. A on, pomyslel si Harry, zcela určitě není mizerný lhář.

Všechna ta léta jako dvojitý agent... 

„Byly doručeny do zmijozelské společenské místnosti,” pokračoval Snape, skoro roztržitě. „Ale 
stav té místnosti v poslední době by mohl soutěžit s tvojí ložnicí v nepořádku. Slyšel jsem, že 
skřítci mezi sebou opravdu bojují, aby se vyhnuli Zmijozelu, takže jsem si pomyslel, že si 
studenti nezaslouží takovou úžasnou dobrotu.”
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Když Draco nic neříkal, Harry předpokládal, že se pokouší promyslet, jak moc by tomu mohl 
věřit. Nebo ho spíš jen zajímá, co se stalo se vzkazem, který zfalšoval.

„Mmm, chřestový nákyp,” řekl Draco, protože se objevilo jeho jídlo. Harry si všiml, že se začal 
usilovně vyhýbat pohledu na střed stolu. „Co jsi si dal, Harry? Zase sekaná?” Draco se zašklebil 
opovržením, „s povadlým salátem.”

„Není povadlý,” Harry pro zdůraznění zabodl vidličku. Křehký salát zakřupal.

„A není to vhodný předkrm, s ohledem na tvoje hlavní jídlo.”

Kupodivu, nenásledoval Dracův kousavý komentář o Harryho výchově. Nebo, spíš to nebylo 
překvapující. Draco si již zřejmě vyčerpal svoji denní dávku zlomyslnosti. Pomyslel si Harry 
temně.

„Někteří z nás mají na mysli důležitější věci než jídlo,” začal, a jen šokovaně zamrkal, když ho 
Snape pod stolem kopnul. Nebylo to tvrdé kopnutí, ale stejně!

„To co Harry myslí je,” vložil se hladce Mistr lektvarů, „že ho znepokojuje školní trest, který jsem 
mu uložil.”

„Filch, hm?” Draco předstíral, že se otřásl a nalil si perlivou vodu z karafy, která se objevila na 
stole. „Co jsi provedl?”

„No...” 

„Ale jdi,” řekl Snape vlídně. „To přeci můžeš bratrovi říci. Nebo raději ne, s ohledem na napětí 
mezi vámi. Ne? Tak dobře, je to tak, že Harry dnes zameškal lekci Lektvarů.”

Draco se skoro zakuckal na kousku chřestu. „Ty jsi prošvihnul Severusovu hodinu?”

„Já...” Snapeův varovný pohled stačil, aby hrál s ním, tak jak si přál. I když nedokázal 
rozklíčovat, kam Snape míří. „Jo, opravdu.”

Draco si párkrát usrknul vody a pousmál se. „Už tě přestává bavit hrát hodného chlapce, že 
ano?”

„Já jsem nic nehrál!”

„Ano, jistě že ne. Jen jsi chtěl, abych já vypadal jako ten zlý a to se ti vede.”

„Ty zcela určitě nepotřebuješ moji pomoc, abys tak vypadal, ty...” Harry se náhle odmlčel, 
protože obdržel další kopanec.”

„Harry má pravdu,” řekl Snape, zatím, co si nabral poslední sousto lososové pěny. „Jestli on 
hraje hodného chlapce, tak ty nepochybně děláš všechno pro to, abys nám dokázal, že nejsi 
hoden jména Snape. Nebo ne?”

Dracovi zalétl pohled ke středu stolu, ale nenechal se tím vyvést z míry. „Měl jsem jen prostě 
špatnou náladu. Ty ji taky někdy míváš. Dokonce ani Harry nebyl zrovna rozjásaný těsně po...” 

„Teď nemluvíme o Harrym,“ řekl tiše Snape. „Teď probíráme tvoje chování. A když už jsme u 
toho, psal jsi dneska svůj trest?”

Draco zdvihl bradu. „Ne.”

„Chápu. A co tvoje úkoly?”

Brada se zdvihla ještě o něco výš. „Ani jeden.”

„Škoda. Ještě chvíli v tom pokračuj a učitelé se přestanou obtěžovat tím, aby ti sem dolu 
posílali tvé úkoly...” 

Draco pokrčil rameny. „Nemám žádné učitele. Vyhodili mě, pamatuješ? A navíc, měl jsem 
práci.”

„Nedokážu si představit jakou,” zamumlal Snape hedvábným hlasem, „ty ano, Harry?”
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„Ehm... ne.”

Draco se podíval na Harryho poplašeně. Pravděpodobně mu dělalo starosti, že by Harry mohl 
zmínit ten osobní experiment, na kterém tak těžce pracoval.

Právě se objevil jejich hlavní chod, ačkoliv Harry ještě pořád měl svoji sekanou. Snape se 
přestal Draca vyptávat a začal probírat navrhované úpravy chaty v Devonu.

Když byl čas na dezert, do konverzace se znovu vrátilo napětí. Pokud mohl Harry říct, přestože 
do toho příliš neviděl, pokoušel se Snape ukolébat Draca do jistého stavu uvolnění tím, že 
předstíral, že má Harry průšvih za zameškání hodiny. Ale teď vyrazil za kořistí.

Když zmizely jejich talíře, objevily se úžasné zákusky. Créme brulée pro Harryho, řezy Pavlova 
plněné kiwi pro Snapea, větrník s čokoládovým krémem pro Draca. Dříve, než kdokoliv dokázal 
použít lžičku nebo vidličku, mávl Snape hůlkou a poslal vše pryč, i když nechal na místě 
dezertní talíře.

Nebo, lépe řečeno, nechal na místě Harryho a Dracův talíř. Svůj nechal zmizet zároveň s 
Pavlovem. „Nevím, na co ti skřítkové myslí, zamumlal, když ukrýval hůlku. Vždyť vědí, jak 
málokdy já jím dezert. Ale vy dva... nedokážu si představit, že byste chtěli nějaké jiné sladkosti, 
když už máme tyhle úžasné koláčky.”

Na krátký okamžik Dracův obličej úplně ztratil barvu a Harry si byl jistý, že se přizná ke svému 
příšernému činu. Pak se ale zřejmě rozhodl, že ještě má šanci uniknout s čistým štítem. Proč si 
to myslel, to byla pro Harryho záhada. Ty příšerné otrávené koláčky ležely přímo před nimi, 
jestli někdy Harry někdy viděl obžalobu, tak teď.

Možná si Draco myslel, že Snape vážně netuší pravdu. I když to bylo zatraceně 
nepravděpodobné, že? Možná že jen přemýšlel, jakou si vymyslet historku, aby to vysvětlil? 
Harry téměř vzdychl nahlas, přál si, aby Draco prostě přijal fakt, že lhaním si kůži nezachrání.

Snape obratně přeměnil svou vidličku v dlouhou servírovací a úhledně přenesl koláček na 
Harryho talířek a potom i na Dracův. Pak se posadil zpátky a poněkud přehnaně jim pokynul, 
aby se do nich pustili.

Draco se chopil pomalu své vidličky a jeho oči přelétaly mezi Snapem a Harrym.

Harry nevěděl, co má dělat. Protože 'následuj mého příkladu' mu v téhle situaci bylo k ničemu, 
ale vzhledem k tomu, že Snapeovy oči zářily jakýmsi zlomyslným záměrem, také se chopil 
vidličky a nabral si trochu modré polevy. Srdce mu bilo tak zprudka, až ho napadlo, že bude mít 
na žebrech modřiny a jediné co chtěl, bylo hodit po někom svou vidličku. A bývalo by mu úplně 
jedno, jestli po bratrovi nebo po Snapeovi. Ale ovládl se, aby vypadal, jako že nemá v úmyslu 
nic jiného, než sníst svůj dezert.

Draco se přestal zmateně rozhlížet a jen zděšeně zíral na Harryho.

Pokud by potřebovali důkaz Dracovy viny, měli by ho.

Takže byl čas všechno to přiznat, ne? O to přece muselo Snapeovi jít... Vynutit přiznání z 
Dracových zdráhajících se rtů. Protože Draco určitě nemá v úmyslu nechat Harryho sníst jed, že 
ano? A ne jen tak nějaký jed, ale tak příšerný, jako je Venetimorica? Není smrtelný, ale to 
neznamená, že je méně ďábelský, ne podle Harryho knihy

Nebo tedy Dobbyho, přemýšlel zoufale, protože dál už nemohl tu hru hrát. Cítil, jak se mu 
začíná dělat hrozně špatně, když si uvědomil, že Draco neříká nic, vůbec nic!

Chránil si svoje malé špinavé tajemství, chystal se zůstat potichu, zatím co Harry sní jed 
nabraný na vidličce...

Harry zvedl vidličku s polevou a přiblížil ji ke rtům.

A nakonec... zatraceně na poslední chvíli, pomyslel si Harry ho Draco přerušil.

„Nejez to!” vykřikl náhle Draco, tvář zrůžověnou stresem, oči téměř tak velké jako Dobbyho.
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Téměř nemocný úlevou, že Draco skutečně pomyslel na někoho jiného než na sebe, neztrácel 
Harry čas a upustil vidličku na svůj talířek. Chtělo se mu zvracet a pak usnout, tak na tři dny v 
řadě.

„Co se to s tebou děje, Draco?” ptal se Snape, v hlase se neodráželo nic, než upřímný údiv. 
Dobře, tedy ne upřímný údiv, pomyslel si Harry dost hořce, ale určitě to znělo autenticky. 
Harryho to skoro popletlo a to znal pravdu! „Proč by neměl Harry jíst ten koláček?”

„Ehm...” Draco, který se zjevně snažil něco bleskově vymyslet, vyhrkl: „Protože promeškal tvoji 
hodinu Severusi. Opravdu ho nemůžeš odměnit za takové chování. Ano, já vím, jak jsem byl 
dříve nevychovaný, takže se vzdám toho dezertu taky.”

Zmijozelský chlapec se opřel, jeho rysy se uklidnily do výrazu téměř samolibého. Harry pochopil 
dvě věci. Draco je téměř přesvědčený, že Snape nemá tušení o tom jedu a myslí si, že našel 
chytrou cestu jak předejít tomu, aby někdo jedl tyto koláčky.

Nepočítal se smyčkou, kterou Snape kolem něj stahoval.

„Draco, nemohu uvěřit, že můžeš navrhovat něco takového,” začal Mistr lektvarů svoji lekci. 
„Zejména po tom, co vytrpěl Harry od té své tak zvané 'rodiny'. Nikdy by mě nenapadlo použít 
jídlo jako trest a jsem upřímně překvapený, že jsi mohl něco takového říci.”

Uf - ou, pomyslel si Harry. A je to tady.

„Harry, já trvám na tom, aby sis koláček vzal,” bezstarostně prohlásil Snape. „Za zameškání 
hodiny dostaneš školní trest, jak jsem řekl a dál se o tom nebudeme bavit. Ty si také pochutnej 
na svém dezertu, Draco.”

Harry, trochu rozechvěle, zvedl znovu svoji vidličku. Skutečně, to už bylo moc, a on se nestaral, 
že Snape řekl, aby se řídil podle něj, nechtěl se otrávit, aby se něco dokázalo... 

Chudák Dobby... 

Harry si pomyslel, že nikdy neviděl tak hnusnou barvu, jakou má ta hrozná modro-zelená 
poleva, přibližující se blíž a blíž k jeho rtům.

Právě, když si pomyslel, že tu hru přeruší, postavil se Draco a vší silou mu vidličku vyrazil, 
dopadla s klepnutím na podlahu.

Díky Bohu, pomyslel si Harry, žaludek ho rozbolel tak, až byl v pokušení utéct pryč. Merlinovi 
díky... oh, díky komukoliv!

Snape odstrčil židli a jak se postavil, tyčil se nad stolem jako rozlícený démon. „Co to do tebe 
vjelo?”

Draco se zakoktal. „Harry to nemůže jíst, nic z toho!”

„A proč ne?”

Opět, ten falešný pohled, jak se Draco snažil vysvětlit své podivné chování všemožně, jen ne 
pravdou. „Skřítci, proto!” lapal po dechu a svíral roh stolu. „Oni jsou v poslední době děsně 
záludní! Nabručení, řekl bych. Já... hodně se s nimi stýkám, vždyť víš, krbem a tak si myslím, že 
se pokoušejí napadnout Harryho.”

„Napadnout Harryho,” opakoval Snape opovržlivě, „a co mají v plánu?”

„Samozřejmě zranit ho.”

„Chápu,” mumlal Mistr lektvarů. „Nebo ne, asi ne. Jestli se skřítci rozhodli napadnout Harryho, 
jak jsi nadhodil, pak proč jsi mu dovolil jíst sekanou, kterou uvařili?”

Draco byl připravený. „Severusi, vždy když chtějí skřítci někoho napadnout,” vrčel, „použijí 
dezert! To nevíš? Ach tak! Ty nemáš domácího skřítka, jak jsem mohl předpokládat, že budeš 
vědět...” 

Harry uznal, že tento proslov byl skoro uvěřitelný.
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„Stěží mohu uvěřit, že skřítkové chovají nenávist vůči Harrymu,” klidně odporoval Snape, „a 
ještě méně mohu uvěřit, že by mohli projevit svoji nenávist ponecháním kontaminovaného jídla 
ve špatné společenské místnosti. Jsou to inteligentní bytosti, Draco.”

„No ano, nakonec on je také Zmijozel...” 

„Jestliže si myslíš, že skřítkové nevědí, kde Harry Potter tráví většinu času, pak nevěřím, že 
patříš mezi inteligentní bytosti našeho světa ty,” Snape svou řeč nechal chvíli doznít. „Jsem 
pevně přesvědčen, že mi řekneš pravdu o těch koláčcích.”

No tak Draco, řekl Harry málem nahlas, jak tam seděl a sledoval duel dvou proti sobě stojících 
kouzelníků, vedený však slovy místo kouzel.

Draco se zřejmě nechtěl vzdát bez boje.

„Možná nemám pravdu a nechtějí napadnout Harryho,” řekl chlapec, pot mu stékal po čele. 
„Ale skřítkové jsou určitě pro každou špatnost... víš, jak jsi řekl, žes to vzal ze společenské 
místnosti. Opravdu, Severusi, když si stěžovali na nepořádek na koleji, tak proč by nám dávali 
sladkosti? Předpokládám, že se pokoušejí dostat Zmijozel!” A pak přešel do útoku. „Ale odkdy 
ty slepě věříš talířům s jídlem nechaným jen tak? Jsem šokován, přinést domů něco takového!”

Snape přivřel oči, jako by téměř respektoval ten poslední záchvěv odporu. „Stěží bych řekl, že 
je to slepá důvěra, Draco. Skřítci jsou, ale daleci toho, aby poškozovali jídlo, ve skutečnosti vše 
testují, aby bylo jisté, že je bez závad.”

Dracův výraz ztvrdl, jako by teď pochopil, že byl odhalen. Ale dosud se nevzdával. „Dobře, ale 
Severusi, stěží otestují tento tác s koláčky, když to jsou oni, co je otrávili.”

„Ale já říkám, že nejsou otrávené, Harry, vezmi si jeden a sněz ho...” 

„Neodvažuj se, Harry!” ječel Draco, sáhl do kapsy, kde vždy míval svoji hůlku. Nebo spíš 
Severusovu hůlku. Vyndal ruku ji prázdnou a mumlal obzvlášť ošklivá slova.

„Já nejsem Camrál, abyste si se mnou házeli sem tam!” rozkřikl se Harry, důkladně naštvaný na 
ně na oba.

„Samozřejmě, že nejsi,” řekl Snape a položil ruku Harrymu na ramena.

Nadmíru rozčilený... a nevolnost cítící... Harry ho setřásl. „Nedotýkej se mě, ne potom, co... ne.”

„Podívej, jak jsi rozrušil svého bratra, nesmyslným breptáním o otrávení koláčků,” řekl 
zamračeně Snape. „Tedy, já si myslím, že se dá udělat jediná věc. Hodí se, že mám laboratoř 
Lektvarů... můžeme otestovat koláčky, jestli jsou otrávené nebo nejsou,” vyzývavě se díval na 
Draca, „a jestliže jsou, bude na mně, abych zjistil, kdo se rozhodl ohrozit mého syna a moje 
studenty!”

„Harry nebyl v nebezpečí dokud jsi se ty nerozhodl nacpat mu otrávený koláč do krku!” křičel 
Draco.

To bylo trochu přehnané, pomyslel si Harry. Vše, co Snape dělal byla snaha přinutit... i když i to 
bylo dost špatné.

„Dobrá, pojďme se podívat, jestli je to otrávené, ano?”

Snape zamířil do laboratoře.

***

Harry si nedokázal představit, co to testování prokáže, když všichni tři dobře vědí, čím jsou 
koláčky otrávené, ale brzy pochopil, co jeho otec sleduje.

Za moment Snape prohlásil, že koláčky jsou otrávené Venetimoricou, oznámil, že jediná 
zodpovědná věc je, uvařit protijed, pro případ, že by si studenti vzali koláček.

„Jak můžeš říct, že je to Venetimorica?” ptal se Draco roztřeseně. „Myslel jsem, že se tento jed 
dá trochu hůř... to... zjistit. A já si myslel, že protijed...” 
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„Studovals to, že ano?”

„Ne, jen jsem si zvykl hodně číst, předtím než jsi kouzlem všechny knihy zamknul!”

Snape se na něj nepříjemně usmál. „Kdybys dělal svou práci, to kouzlo bych sejmul. Teď k 
protijedu. První co potřebujeme jsou květy jetele.”

Otevřel zásuvku, kde normálně měl rostlinné přísady, každou ve skleničce očarované tak, aby 
zůstaly čerstvé a udiveně zvedl obočí. „Jak zajímavé. Zdá se, že jetel došel. Můžeš mi to 
vysvětlit, Draco?”

„Ne,” odsekl chlapec.

„A předpokládám, že to nepochybně bude náhoda, když zjistím, že chybí odpovídající množství 
kůže úhoře, že ano?”

„Je to moje chyba, že neudržíš pořádek ve svých zásobách?”

„A práškový lignit?” pokračoval Snape nelítostně. „A míza ze zakrslého bílého ořechu? A...” 

„Přestaň!” vykřikl Draco zoufale.

Harry to chápal. Draco mohl požádat skřítky o jídlo, ale ne o přísady do lektvarů, takže nemohl 
najít způsob, jak doplnit to, co použil. Nemohl si ani nic objednat soví poštou, dokud budou jeho 
peníze držet skřeti. Svých čtyřicet čtyři galeonů, které dostal tehdy v Medovém ráji, už utratil... 
další ukázka jeho špatného sebeovládání.

„Draco, tak mu už řekni pravdu!” vykřikl Harry, hlava ho bolela z tolika manipulace, které byl 
svědkem v uplynulých minutách, „já vím, žes to vařil! Proboha, já tě viděl!”

Draco popadl prázdnou láhev a mrštil s ní proti zdi. „Fajn, já to vařil! Jsi spokojený Pottere? Vařil 
jsem to, ale ksakru, ty zatracené koláčky nemají se mnou nic společného! Skřítci to museli 
ukrást, tak se to stalo, ukradli můj lektvar, aby mě mohli obvinit, protože jsou rozzuření kvůli 
mému pokoji, vsadím se...” 

„Oni už tvůj pokoj neuklízejí! Bylo by jim jedno, i kdybys žil v chlívku!”

„Už toho mám dost,” prohlásil náhle Snape. Dotkl se koncem hůlky dlaně své ruky a zamumlal 
kouzlo, pak sáhl do kapsy u vesty a vytáhl přeložený list pergamenu.

„Oh, dobrý Merline,” Draco tiše zasténal, pak rychle dodal, „skřítci, jak víš, umějí všechno 
padělat...” 

„Zvláštní, že zmiňuješ padělání,” posmíval se Snape, temné oči se mu blýskaly, „poučné, dá se 
říci. Mohlo by tě zajímat, Draco, že když učitel známkuje tvoje úkoly, má způsob, jak zjistit, 
jestli jsi skutečně dělal tu práci sám. Nebo také kdo ji psal. Tento vzkaz doprovázel koláčky, ale 
to ty víš, že?”

Draco se začal třást, zuby mu slyšitelně cvakaly.

„Budí to dojem, že je to od Luciuse Malfoye,” pokračoval Snape, „ale já o tom docela pochybuji. 
Ty ne? Koláčky... no, to není Luciusův styl. Kdyby si přál odvděčit se svým loajálním Zmijozelům, 
myslím, že by poslal šek. Dokonce i kdyby se je pokoušel otrávit, použil by něco trochu 
rafinovanějšího. Ale já znám malé kouzlo, které nám odhalí skutečného autora toho vzkazu.”

Snape mávl hůlkou v širokém oblouku, takže, jak byl rozzlobený, vypadal téměř jako trestající 
anděl. „Quis Vocaris!”

Klepl ostře do pergamenu a inkoust, kterým byl napsán vzkaz se začal kvapně přemisťovat do 
středu listu a tvořit velkou, neuspořádanou kaňku. Ale inkoustové skvrny se pak začaly opět 
pohybovat od středu, kapičky se oddělovaly a splývaly, aby vytvořily písmena.

Celkem deset velkých písmen.

DRACO SNAPE
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„Ano, přesně tak,” ušklíbl se Snape, v jeho hlase narůstala hrozba. „Přímo tady je tvoje nové 
jméno. Také moje jméno, jak se tak přihodilo. Myslíš, že chci bylo protažen Věštcem a Jinotajem, 
Draco?”

„To kouzlo lže!” křičel Draco zoufale. „Harry, to není opravdové kouzlo! Nutí tě myslet si, že 
jsem to udělal, když já ne...” 

„Napřed to na tebe svedli skřítci a teď Severus?” Harry zavrtěl hlavou. „Draco, prosím, řekni 
nám pravdu!”

„Já ji říkám, Harry!”

Harry přeběhl přes místnost k bratrovi, popadl ho za ramena a zatřásl s ním. „Draco, pořád tě 
máme rádi!”

Zmijozelský chlapec zaťal zuby, vypadal jako lapené zvíře, jak se mu snažil vykroutit. „Harry, já 
to neudělal, přísahám. Já to neudělal! To ti skřítci, všichni ti skřítci...” 

„Skřítci jsou zavázáni neškodit bradavickým studentům, to dobře víš,” ozval se Snape z druhé 
strany místnosti.

„Tak tedy ten jeden příšerný skřítek!” křičel Draco, popadl další láhev a mrštil s ní. „Ten Nobby 
nebo Snobby nebo jak se jmenuje, ten co ho Harry propustil! Ten mě nenávidí a ten teď není 
zavázaný, že? Není svázaný s Bradavicemi! Za to zaplatí, ten ohavný malý zelenouchý 
zmetek!”

„To ty jsi ohavný malý zmetek!” křičel Harry a zaťal ruce v pěst. Zbývalo mu toto, a nebo uhodit 
Draca přímo do obličeje, což se mu, popravdě, zdálo jako čím dál tím lepší nápad. „Copak to 
nechápeš? Ty si opravdu myslíš, že to táta našel ve společenské místnosti, tak jak ti řekl? Od 
kdy tam Severus chodí uprostřed dne? Dobby zjistil, že jsou otrávené a přišel za mnou. Mohl jít 
rovnou za Brumbálem. Do háje, s tou Venetimoricou v polevě mohl zavolat bystrozory, Draco, 
Dobby tě zachránil!”

„To není pravda! Říkám ti přece, že on je za tím...” 

„Draco, to už vážně stačí!” zařval Snape, „doufal jsem, že k tomu nedojde, ale vypadá to, že mi 
nedáváš jinou možnost!”

Lahvička, kterou Draco držel, mu náhle vyklouzla z prstů a roztříštila se o podlahu.

Snape udělal naprosto znechucený zvuk, pak poněkud ovládl svůj vztek a promluvil. „Draco, 
možná, že toho víš hodně o vaření lektvarů, ale zřejmě víš velmi málo o tom, jak se vyvíjejí 
nové. Když pracuji na svých experimentech a lektvar má neočekávané vedlejší efekty, jak 
poznám, co jsem udělal špatně?”

Zjevně vyvedený změnou tématu z míry, Draco zakoktal, „no-no asi si vedeš záznamy, řekl 
bych...” 

„Magické záznamy.”

Harry si všiml, že Draco přestal dýchat.

„Ano, přesně tak,” pokračoval Snape unaveným hlasem, ve kterém ale pořád zazníval vztek. 
„Mohu se vrátit do každého okamžiku a dívat se sám na sebe, jak vařím. Zdi jsou zakouzlené 
tak, aby mi ukázaly všechno, co se v této místnosti stalo, pokud je o to požádám. Mám to, 
Draco, udělat?”

„Já-já no, vždyť jsem ti řekl, že jsem Venetimoricu vařil,” ochable připouštěl Draco.

„A ty koláčky jsi otrávil také tady,” pokračoval Snape v obžalobě, „to je samozřejmé. Máš tu 
všechny potřebné nástroje a navíc, neriskoval bys, že kontaminuješ další místnost, pokud by 
ses tomu mohl vyhnout. Otázkou teď zůstává, jestli si přeješ, aby to Harry viděl. Harry, 
ochránce světla. Přeješ si, aby viděl, jak kapeš jed na sladkosti, které jsi potom poslal dětem?”

Draco se zapotácel dozadu, ale zjistil, že je už u zdi. „Ne,” přiznal rozhodně.
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Snape udělal několik kroků dopředu: „Tak řekni pravdu!”

Zmijozelský chlapec chvíli otvíral pusu naprázdno, jako kdyby zapomněl mluvit. Ale nakonec 
zachraptěl, „udělal jsem to...” 

„Udělal jsi co?” dožadoval se Snape nemilosrdně odpovědi.

„Všechno, o čem jsi mluvil.” Pak měl zřejmě pocit, že by měl být konkrétnější, vzpamatoval se 
natolik, že dokázal stát rovně. „Uvařil jsem ten jed, přidal jsem ho do polevy a poslal ty koláčky 
do Zmijozelu. Jsi spokojený?”

„Ne, to tedy nejsem, je to odporné,” řekl Snape. „Zapomněl jsi na ten vzkaz.”

Draco se otřásl. „Já... napsal jsem ho Luciusovým rukopisem, tak jak jen se mi ho bez magie 
podařilo napodobit.”

„A?”

Šepot. Jen tichý šepot. „A podepsal jsem to jeho jménem.”

„Trest za padělání je pět let v Azkabanu,” oznámil Snape, „pokus otrávit děti, by ti vynesl 
dvojnásobek.”

„Ale to by přece nebylo smrtelné!” dohadoval se Draco. „Pro Merlinovo smilování, vždyť je to 
Severusi jenom Venetimorica! Neměl jsem v úmyslu někoho zabít!”

„Ještě že tak, protože trestem za to, by byl mozkomorův polibek.” Snape se na něj upřeně 
díval. „Draco, to co jsi udělal je velmi závažné! A já mám pocit, že to vůbec nechápeš!”

„Co...” Draco polkl, až mu poskočil ohryzek, oči doširoka otevřené. „Co se mnou uděláš?”

Snape planul hněvem. „Co bys tak myslel, Draco? Tohle není jedna kletba v hale,” Snape udělal 
pár kroků dozadu a zavrtěl hlavou, „jdi spát. Musím něco zařídit.”

„Co?”

Snape ho ignoroval a otočil se na Harryho. „Ty bys měl jít také spát. Jsi úplně zelený. 
Nepotřebuješ lektvar?”

Když Harry zavrtěl hlavou, Draco vykřikl, „a co já? Proč se nezeptáš, co potřebuju já?”

„O tom co potřebuješ ty, rozhodnu sám,” řekl Snape hrozivě, otočil se a odešel. Harry slyšel 
zahučení krbu.

Dracovi se znovu rozjektaly zuby. „Co... co mi chce udělat? Proč musel jít pryč?”

„Netuším.”

„M-m-musel ti něco říct...?”

Draco vypadal, že omdlí, ale Harry neměl náladu se tím příliš zaobírat. Obviňovat Dobbyho... to 
už bylo vážně moc. „Ne, to teda nemusel.”

„Harry, co mám dělat?”

„Kdybych byl tebou, šel bych spát. Tak, jak ti řekl táta.” Harry pak pokrčil rameny a sám zamířil 
do jejich pokoje.

Když narazil na ten nechutný nepořádek, zaúpěl nahlas. Všiml si, že ručníky jsou definitivně 
plesnivé a otřásl se. Ale ještě horší bylo, že Draco naházel spoustu špinavého oblečení na 
Harryho postel. Harry je poté, co potlačil nutkání mrsknout vše na zem a podupat, popadl a 
hodil na Dracovu postel. Vytáhl si z kufru pyžamo a zamířil do koupelny, která byla v ještě 
horším stavu než ložnice. Popravdě páchla.

Harry se rozhodl, že je mu jedno, co říkal Snape o tom, že nemá pro Draca dělat žádnou magii, 
on se v tomhle hnusu sprchovat nebude. Použil drhnoucí a čistící kouzlo a když se pak kriticky 
zadíval na záchod, rozhodl se, že bude nejlepší kolem něj zakouzlit pořádné množství 
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dezinfekčního kouzla.

Neuklízel kvůli Dracovi. Dělal to sám pro sebe. A jestli proti tomu Snape řekne jediné slovo, byl 
Harry rozhodnutý prozradit mu naprosto konkrétně co si myslí o té otřesné hře s koláčky.

Ale když se nad tím zamyslel, došlo mu, že stejně chce, aby otec věděl co si o tom myslí.

Dlouhá horká koupel zmírnila jeho bolest hlavy, ale klidu mu příliš nedodala. Když vypnul vodu 
a utíral se, pořád ještě byl rozzlobený. Donutil se zhluboka dýchat, aby dostal svůj vztek pod 
kontrolu, nestál o další hádku.

Když vyšel z koupelny, seděl už Draco na posteli, šedé oči naplněné strachem. Pokoj vypadal, 
jako že se pokoušel uklízet; oblečení bylo na hromádkách, místo toho, aby bylo rozházené 
všude.

Jenže stejně na podlaze zůstal hrozný nepořádek. Harry znechuceně zavrčel a prokopal si cestu 
do postele.

„Harry...” 

Harry, který zalézal pod deku zavrtěl hlavou a odpověděl bratru, aniž by se na něj podíval. „Asi 
bude lepší, když na mě nebudeš mluvit, Draco. Mohl bych tě uškrtit.”

„Ale Harry...” 

Draco se odmlčel, když Harry trhnutím zatáhl závěsy.

Ale tiše nebyl. Ticho proťalo téměř neslyšitelné vzlyknutí, pak zvuk, jako by se někdo stočil do 
klubíčka a přetáhl si deku přes hlavu. Pak další tiché vzlyknutí a další a další. Ten zvuk byl tak 
lítostivý, že si Harry přál, aby mohl vstát a jít svého bratra utišit.

Jenže nemohl, prostě nemohl. Byl příliš vyčerpaný událostmi dnešního dne a tou hromadou lží. 
Ještě pořád se cítil zhnusený tím, jak Draco obviňoval Dobbyho.

Harry se odvrátil od bratra, a přál si aby býval byl přijal ten lektvar, co mu otec nabízel. Když už 
byl Dracův pláč k neunesení, vymetl z hlavy všechno až na oheň. Když uzamkl svou mysl, 
přestal vnímat chladné vlhko místnosti a necítil už kyselý zápach vystupující ze špinavých šatů.

A nakonec přestal slyšet Draca.

Ztracený uprostřed plamenů, Harry pomalu upadl do spánku.
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První věc, kterou si Harry uvědomil po té, co se vzbudil, bylo, že je jeho bratr pryč.

Dracova postel byla rozházená, jako by ji někdo opouštěl ve spěchu. Kupičky věcí na zemi 
vypadaly, jako by z nich někdo vybral jen to málo věcí, co potřeboval, a zbytek zahodil do 
kouta.

„Draco!” zaječel Harry a vyletěl z postele tak rychle, až mu kotník uvázl v prostěradle. Bleskově 
se osvobodil, vletěl do obývacího pokoje, ale vzpamatoval se, když uviděl bratra, jak tiše sedí 
za stolem v jídelním koutě a usilovně něco píše.

Když Harry přišel blíž, Draco k němu vzhlédl unavenýma šedýma očima.

„Vzbudil jsem se, tys tam nebyl, a tak jsem si myslel...” 

„Co sis myslel, že jsem utekl?” Draco dlouze vzdychl a z hrotu jeho brku mu ukápl inkoust. Když 
si toho všiml, tiše zaklel, protože bez magie neměl žádný způsob, jak tu kaňku odstranit. Otřel 
hrot svého pera kouskem pergamenu a promluvil. „Harry, já nemám kam jít. Ačkoliv to asi 
Severusovi bude jedno. Nevím, proč jsem si myslel, že by mi to mohl odpustit...” 

Draco namočil brk zpět do kalamáře, vrátil se ke své práci a psal větu za větou.

„Viděl jsi tátu?”
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Tentokrát, když Draco odpovídal, oči nezvedl. „Ne a to jsem tu strávil většinu noci. Asi ještě 
pořád...” chlapcův hlas ztichl, téměř odumřel, „zařizuje věci.”

Harry polkl, když se všiml haldy pergamenů položené na kraji stolu. Dracův trest. Spousta vět, i 
když nedokázal říct přesně kolik. Hodně. Doopravdy hodně. Odtáhl si křeslo a pokusil se na 
bratra povzbudivě usmát.

Draco mu úsměv neopětoval. „Jsi si jistý, že nevíš, co má v plánu se mnou udělat?”

„Ne, opravdu to nevím.”

„Takže jsem možná uklidil pokoj a píšu ty věty pro nic za nic,” řekl Draco mrzutě.

Harry by ani ve snu nenazval uklízením to, co Draco udělal v pokoji, ale neměl v plánu to v tuto 
chvíli zmiňovat. „Určitě to není pro nic za nic...” 

„Je, pokud zruší adopci. Co jiného by mohl připravovat?”

„Nevím, ale tohle určitě ne.” Napadlo ho říct, že Draco zná Harryho tajemství, takže nemůže 
být vyhozen. Pokud by přestal být Snapeův syn, nemohl by už žít v Bradavicích a když by nežil 
v Bradavicích, smrtijedi by ho dostali dříve nebo později. Ať už byl Snape rozzlobený jakkoli, 
neudělal by nic, čím by Harryho ohrozil.

Pak se ale rozhodl, že by to nebylo zrovna hezké vysvětlení a navíc nebylo úplně přesné. Snape 
pečoval o Draca z důvodů, které neměly s Harrym vůbec nic společné.

„Hmm, myslím, že se půjdu obléct a připravit na cestu do Devonu...” 

Draco dopsal větu a začal psát další. „Jsi blázen, jestli si myslíš, že pojedeme na prázdniny,” 
pak ale k Harrymu vzhlédl a pokrčil rameny, „ale jestli chceš jít balit, tak jdi. Já nám zatím 
objednám nějakou snídani.”

Nicméně když se Harry vrátil, Draco ještě pořád zachmuřeně psal.

Harry tedy šel objednat snídani sám, ale když sahal pro letax, jeho prsty našly jen kousek 
pergamenu. Zvědavě ho vytáhl a uviděl tenkou obálku. Jen pro naléhavé případy, bylo na ní 
napsáno Snapeovým rukopisem. Harry s ní zatřásl a uslyšel zašustění letaxu.

„Tolik k tomu, že nepoužívá jídlo, jako trest,” stěžoval si hořce Draco, když se Harry posadil ke 
stolu, „už si nemůžu ani objednat jídlo.”

„Jsem si jistý, že tě táta nenechá hladovět,” řekl Harry rozumně, když se posadil. „Jen si myslí, 
že bys neměl mít neomezený přístup k letaxu potom cos udělal. Ale podívej, kdyby mu na tobě 
nezáleželo, nenechal by ti tady tu obálku pro případ nouze. Chce, abys byl schopný ho zavolat, 
kdybys měl nějaký vážný problém.”

„Hahaha. Chce, abys byl schopný zavolat ho ty. Jsem si jistý, že by mu bylo jedno, i kdyby mě 
vzal čert.” Draco udělal tečku nad i tak zuřivě, že zlomil hrot brku.

„Jsem si jistý, že se zlobí,” opravil ho Harry, „a já se zlobím taky. To, co jsi udělal, ty lži a 
obviňování Dobbyho...” Harry vzdychl. Přesto, že byl rozzuřený, věděl, že ječet teď na Draca by 
ani jednomu z nich nebylo k ničemu. „Ale copak jsi nás včera večer neposlouchal? Pořád tě 
máme rádi.”

„Přeji si, abys to přestal říkat,” zamumlal Draco a rychle sklopil oči.

„Já vím, ale nepřestanu. Ne, dokud nepochopíš, co znamená být součástí rodiny.”

„Jo, jako bys zrovna ty toho o rodině něco věděl.” Draco svými dlouhými prsty popadl další brk 
z hromady na stole.

„Jo, ale všechno co vím, mě naučil Severus, takže vím, že tě má pořád rád.”

Harry se nikdy nedozvěděl, co mu Draco chtěl odpovědět, protože zaslechli Snapea, jak 
přichází do pokoje. Ale nepřiletěl krbem. Zjevně byl v ložnici. Ale jestli Draco většinu noci psal a 
neviděl Snapea vracet se z jeho zařizování, ať už to bylo cokoliv, muselo to znamenat, že včera 
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večer nebyl pryč příliš dlouho.

„Dobré ráno, Harry, Draco.” Přivítal se s oběma a zakabonil se, když se podíval na své hodinky. 
„Řekl bych, že právě teď by tu měla být snídaně.”

Ještě než domluvil, objevily se podnosy a mísy plné kouřícího se jídla, zároveň s talíři a příbory. 
Draco se kousl do rtu, vyskočil a začal zpod toho všeho vytahovat pergameny. Nepromluvil na 
otce, ale nesměle mu ukázal svou práci.

„Aha, takže to nebyla myš, co jsem tady celou noc slyšel,” zamumlal Snape.

Chvíli to vypadalo, že Draco ztratil řeč. „Ty jsi mě slyšel, a nepřišel sis se mnou promluvit?”

Snape se posadil a začal si systematicky nandávat jídlo. „Potřeboval jsem čas, abych zvážil tvůj 
přestupek,” odpověděl klidně. „Posaď se Draco.” Snape podal každému ze synů talíř. „Jak už jsi 
asi pochopil, nebudeš již mít svobodu v tom, co si budeš objednávat z kuchyně. Jídlo se tu 
objeví vždy v době, když se podává ve Velké síni a jíst budeš to, co se podává.”

„Ano, pane,” řekl Draco tiše. Na rozdíl od Harryho ho Snape za tohle oslovení nenapomenul. 
Možná si říkal, že je nejvyšší čas, aby se Draco naučil trochu respektu.

„Takže to je můj trest? Mám zakázaný krb?”

Snape předtím, než odpověděl, snědl plnou vidličku míchaných vajíček. „To je jen praktické 
opatření z mé strany, protože ti už prostě nemůžu věřit.” Dracovi se trochu zatřásly rty, 
přestože Snape neřekl nic jiného než pravdu.

„Já... Máš pravdu. Nemůžeš. Je mi to líto.”

„Harry, dáš si čaj?” zeptal se Snape a podíval se jeho směrem.

Harry zavrtěl hlavou.

„A ty Draco?”

„Tys mě neslyšel?” zeptal se Draco plačtivým hlasem, „řekl jsem, že je mi to líto.”

„Slyšel jsem tě,” odpověděl Snape s očima upřenýma na svého zmijozelského syna. 
„Naneštěstí dost pochybuji o tom, že to myslíš vážně.”

„Myslím. Je mi to vážně, vážně líto!”

Podíval se na Harryho prosebně, a ačkoli to Harrymu nebylo příjemné, měl zároveň pocit, že je 
to jeho bratrská povinnost něco říct. „Tati, on plakal a plakal celou noc, a kdy Draco takhle 
brečel? Myslím, že opravdu lituje toho, co udělal.”

„Já myslím, že lituje toho, že byl chycen,” odpověděl Snape nemilosrdně.

„Ne, já...”

„Stejně bys měl znát pravdu,” přerušil ho Mistr lektvarů, „ten tvůj pokus s jedem si popravdě 
vyžádal jednu oběť.”

Dracův bledý obličej zbělel ještě více, než obvykle. „Ale ne...”

„Ano, předpokládám, že si teď představuješ dlouhý pobyt v Azkabanu,” pokračoval Snape.

„Budu...” Dracovy rty byly úplně bílé a nedokázal se jídla ani dotknout. „Jsem obviněn?”

„A to tě ani nezajímá, kdo snědl jeden z těch tvých ďábelských koláčků? Nebo jsi příliš zaujatý 
starostmi o sebe, než aby tě zajímalo, že jsi někomu ublížil? Mimochodem někomu, kdo 
rozhodně není spolčený s Luciusem. Někomu, koho by ani ve snu nenapadlo spolčit se s 
Luciusem? Někomu nevinnému?” Harry si pomyslel, že hlas jeho otce je dost chladný na to, aby 
zmrazil lávu.

„Komu?” vydechl Draco.
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Mistr lektvarů vstal a mávl hůlkou, aby přivolal Dobbyho, který se zjevil doprovázen zvukem 
podobným hromu.

„Kdo?” zeptal se Draco znovu. A pak se zjevnou úlevou dodal. „Jo jemu? Pak je to v pořádku.” 
Harry vzdychl, protože teď viděl to, co Snapeovi došlo už předtím. Draco myslel jen sám na 
sebe. Neulevilo se mu proto, že Dobby byl zjevně v pořádku. Jediné, o co se staral, byl fakt, že 
Harry mohl tomuhle skřítkovi říct, aby celou tuto věc zachoval jako tajemství! Draco zcela 
ignoroval Dobbyho a otočil se na Harryho, že mu něco řekne.

Snape mírně zvýšil hlas. „Draco, omluv se.”

„Už jsem to udělal. Řekl jsem, že je mi to líto...” 

„Řekni to jemu.” Snape ukázal hlavou na skřítka, který byl nezvykle tichý. Harry si pomyslel, že 
je to pravděpodobně jedna z těch věcí, které Snape minulou noc zařizoval.

Draco překřížil ruce na hrudníku. „Nebudu se omlouvat zatracenému domácímu skřítkovi.”

„To tedy budeš,” opravil ho Snape ledovým tónem.

Draco otevřel pusu, jako by chtěl něco namítat, pak jí zavřel, ale v očích mu svítil vzdor. „Dobře, 
dobře, promiň, Tobby.”

„Jeho jméno je Dobby!”

„Promiň, Dobby,” ucedil Draco. „Tak a je to. Jste spokojení?” Jeho oči přelétly od Snapea k 
Harrymu a zpátky.

Snape ignoroval chování svého syna, sáhl do kapsy do kalhot a vytáhl kus jemné třpytivé látky 
obroubené stříbrnými střapečky. Předklonil se, položil ji Dobbymu na ramena a upravil tak, aby 
se nedotýkala podlahy. „Za tvou věrnou službu Harrymu Potterovi,” řekl Mistr lektvarů, „máš 
mou nejhlubší věčnost.”

Dobbyho oči se naplnily slzami. „Dobby je šťastný, když může pomoct Harrymu Potterovi.“

Snape se usmál. „Jsem si toho vědom.” Ustoupil dozadu a kývnutím se se skřítkem rozloučil.

Dobby se ještě jednou podíval na Harryho a pak se přenesl pryč.

Draco se zlobil, když si naléval do půlky sklenice dýňový džus. „Co to mělo znamenat? Jestli ten 
stupidní skřítek štípl koláčky jasně určené pro studenty, potom si to, co se mu stalo, zaslouží.”

„Ty pitomče!” zařval na něj Harry, „to byla ta nejhorší omluva, jakou jsem kdy slyšel! A navíc, 
táta ti řekl, že skřítci testují každé podezřelé jídlo, které se objeví! A ty se ani nenamáháš 
zeptat proč...” 

Snape ho okamžitě přerušil. „Harry, myslím si, že tohle je diskuze pro jiný den.”

„Jo, to se teda vsaď, že mi dva si o tomhle promluvíme,” zaječel na něj Harry, „protože jsem 
měl právo se to o tom čokoládovém kotlíku dozvědět...” 

„Teď je důležitý tvůj bratr,” přerušil ho Snape znovu a spražil Harryho pohledem. Harry přikývl a 
vší silou stiskl rty.

„Aha, takže já jsem důležitý? Já měl pocit, že jen Harry a skřítci. Za tvoji věrnou službu...” 
Draco práskl svou sklenicí džusu na stůl. No, nejsem tak hloupý, abych si myslel, že to nejhorší, 
co mě čeká je, že mi přikážeš, abych se omluvil tomuhle Wobbymu...” 

„Dobbymu!” zařval Harry.

„Takže do toho, Severusi, jak mě ve skutečnosti potrestáš? Myslím, že už jsi mě nechal dusit 
dost dlouho, nebo ne?”

„Raději bych tuto věc neprobíral, dokud nebudeme v Devonu.”

„My přesto odjíždíme na prázdniny?”
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„Ještě pořád jsme rodina.”

Draco zamrkal a jeho oči byly podezřele lesklé. Otočil se, aby si je otřel a pak je sklopil ke stolu. 
„Myslel jsem, že už nebudeš stát o mou přítomnost.”

Snape k němu došel a položil mu ruku na rameno. „Draco... zklamal jsi mě víc, než dokážu říct. 
Ale jsi můj syn. Nepřestanu tě mít rád. Nikdy.”

„L–L–L–ucius přestal!” Draco evidentně zděšený vlastními slzami položil dlaně na stůl.

Snape se přesunul před svého syna, vzal jeho ruce do dlaní a stiskl je. „Lucius tě nemiloval. Ne 
tak, jako já. Když jsi zachránil Harryho hůlku, byla to v jeho očích obrovská zrada. A on tě kvůli 
tomu nadobro odvrhl. To, co jsi udělal teď, je také obrovská zrada. Tentokrát jsi zradil mě. Ale já 
tě nezavrhnu, Draco. Nikdy tě neopustím.”

„Já... já...” Draco nedokázal větu dokončit a Harry měl pocit, že je to proto, že se zalyká slzami.

„To ale neznamená, že tě mohu chránit před tvou pomstychtivostí,” pokračoval tiše Snape a 
jednu ruku položil na Dracovu skloněnou hlavu. „My všichni musíme žít s následky svých 
rozhodnutí. A nikdo, ani láska, ani rodina a dokonce ani loajální podpora Harryho Pottera tě 
nedokáží zaštítit předtím, co logicky musí přijít.”

Draco zalapal po dechu a zdvihl uplakanou tvář. „Bystrozorové?”

„Promluvíme si o tom v Devonu,” řekl Snape ještě jednou a pak se obrátil na svého staršího 
syna. „Harry, máš u sebe Salsu?”

Harry sáhl do kapsy a vytáhl ji.

„Podržím ti ji a ty se přenes krbem do vaší společenské místnosti a sbal si věci.”

Harry už měl sbalené to, co měl doma, ale rozhodl se, že bude lepší, když si vezme Salsinu 
krabici a ještě některé věci.

Podal tedy otci hada, ale přesto se zeptal. „Počkej. Řekl jsi, že se mám přenést do mé 
společenské místnosti krbem?”

Snape mu podal malou lahvičku letaxu z kapsy, zatím co Salsa se mu vyšplhala po ruce a 
omotala kolem krku. Harry si pomyslel, že z toho nevypadá příliš nadšený. „Ano, můj byt je 
spojený s Nebelvírskou společenskou místností.”

Harry přemýšlel, jestli je to jedna z těch věcí, které Snape zařizoval, když minulou noc zmizel. 
Pravděpodobně se mu nechtělo doprovázet Harryho nahoru, pokud by to znamenalo, že by měl 
nechat Draca na chvíli samotného. Což by vzhledem k tomu, jak rozrušený Draco je, nebyl příliš 
dobrý nápad. „Jak dlouho je tvá rezidence spojená s věží?”

„Téměř šest let.”

„Šest let?!” zvolal Harry.

„Ano, Albus mě o to požádal téměř hned, jak jsi byl zařazen do Nebelvíru. Pro případ nouze. 
Madam Pomfreyová se tam také může přenést přímo.”

„Ale vždyť jsi mě nenáviděl...” 

Jeho otec se poněkud žalostně usmál. „No ano, domnívám se, že jsem Albusovi poněkud 
kousavě řekl, ať se Nebelvír stará sám o sebe. Ale pak, při tvém prvním famfrpálovém zápase 
jsem pochopil, že Minerva nemá ani tušení o tom, v jakém nebezpečí jsi. A tak jsem to 
propojení přestal odmítat. Ačkoli to neznamená, že jsem tě díky tomu začal mít rád.”

Harry mávl rukou, jako by chtěl říct, že je to za nimi a dnes už na tom nezáleží. „Býval bych 
ocenil, kdybys mi o tom řekl dřív. No, alespoň mě teď už nebude muset pokaždé někdo 
doprovázet...” 

Snape ho zastavil gestem ruky. „Nedoporučuji ti používat letaxovou síť, až na případy, kdy 
ostatní studenti budou všichni pryč, a nebo ty budeš v nouzi. Mohlo by to vzbudit špatné pocity. 
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Studenti normálně nesměji používat krby ve společenských místnostech.”

Na slovo normálně dal mírný důraz, takže si Harry pomyslel, že pravděpodobně ví o tom, že ho 
používal k rozhovoru se Siriusem. A nebo to byla narážka na Draca, která s ním popravdě 
škubla.

Harry se přesto nedal. „Ale ostatním z Nebelvíru by to nevadilo...” 

„Měl jsem pocit, že natoužíš po žádných výsadách.”

„Jo a ty mi to nezapomeneš připomenout,” řekl Harry poněkud nevrle.

„Právo otce,” rozhodil ruce Snape. „Tak tedy běž, pospěš si a vezmi si všechno, co potřebuješ. 
Draco, ty jsi včera říkal, že už máš zabaleno. Ale obávám se, že po všech těch lžích, co jsi včera 
řekl nevím, čemu věřit, je aspoň tohle pravda?”

Draco zrudl a zdvihl oči, na kterých bylo vidět, že plakal. „Mám zabaleno,” řekl tiše a podíval se 
otci do očí.

„Nemusím se jít podívat, abych si ověřil, že je to pravda?”

Tentokrát Draco jen zavrtěl hlavou.

„Dobře tedy.” Snape nechal zmizet to, co zbylo po jejich snídani. „Pokračuj v psaní, dokud se 
Harry nevrátí.”

Na okamžik, jen co by trval úder srdce, si Harry myslel, že se Draco vrátí ke své obvyklé 
vzdorovitosti. Pak ale viděl, jak si přitahuje pergamen, sklání se nad ním a začíná třesoucí se 
rukou psát.

„Harry, jdi.” popohnal ho Snape.

Harry přikývl, otevřel skleničku letaxu, kterou dostal a vstoupil do krbu.

***

Když se vrátil s koštětem v jedné a s několika dalšími věcmi v druhé ruce, Draco stále usilovně 
psal. Snape seděl u stolu vedle něj s knihou v ruce. Harry téměř vyprskl smíchy, když uviděl, 
která to je. Trauma dospívajících: Cesta k nápravě. 

Harry tak trochu pochyboval, že je náhoda, že se Snape rozhodl číst před Dracem zrovna tuto 
knihu.

„Já si jen přidám tyhle věci k tomu, co už mám zabalené,” řekl Harry.

Snape nepřítomně přikývl a otočil stránku.

Harry nacpal všechno, až na koště do batohu, pak se naposledy zoufale rozhlédl po místnosti a 
přál si, aby mohl seslat alespoň nějaká čistící kouzla. Jenže měl stále ještě na paměti Snapeovo 
musíme žít s následky svých činů. Draco ztratil právo na to, aby mu Snape mohl důvěřovat, co 
se týče magie a tak se musí naučit žít bez ní.

Harry si nedokázal pomoct, ale musel přemýšlet, jaké další následky má Snape v plánu pro jeho 
bratra. Nedokázal si představit, že by mu uložil nějaké další opisování, nebo esej. Draco, napiš 
pět stop a detailně popiš, proč člověk nesmí otrávit své spolužáky. Ne, to je vážně směšné. 
Jenže, co dalšího se dalo dělat? Snape nebyl z těch otců, co by použili kouzelnický výprask, 
popravdě si Harry nedokázal představit, že by jim třeba i jen nafackoval.

A navíc, k čemu by bylo pár facek? Draco potřeboval nést daleko závažnější následky. Jenže 
Snape zjevně neměl v záměru zavolat bystrozory. V tom případě by tak netrval na tom, že 
Dobby musí mlčet.

Jenže Kingsley Pastorek je bystrozor, napadlo náhle Harryho. A zároveň je v Řádu. Možná, že 
mu Snape zavolal a požádal ho, aby Draca pořádně vyděsil...

Ale věřil by Snape Kingsleymu, že Draca doopravdy neobviní? Harryho rozbolela hlava a tak si ji 
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přestal lámat tím, co má jeho otec na mysli a vrátil se do obývacího pokoje.

„Tak mám všechno,” řekl, když se zastavil u stolu v jídelním koutu.

Snape vzhlédl od své knihy. „Draco, kolik vět jsi napsal?”

Draco odložil brk a protáhl si ruce. „Tisíc devět set devadesát sedm a půl.”

Harry si pomyslel, že Draco musel psát celou dlouhou noc, aby se dostal tak daleko.

„Musím si je přepočítat, abych si tím byl jistý?” protáhl Snape.

„Ne.”

„Dobře tedy, tohle nech tady. Doufám, že sis s sebou zabalil dostatek pergamenu a inkoustu.”

Draco vzdychl. „Ano, a všechny moje úkoly a knihy.”

Harry chtěl nejprve říct, že bude rád, když bude smět Dracovi pomoct dohnat zameškanou 
látku, pak se ale rozhodl, že by to znělo příliš jako vytahování.

„Dobře tedy,” řekl Snape ještě jednou. „Harry, dovolíš mi, abych znovu přeměnil tvého mazlíčka 
na náramek?”

Harry si pomyslel, že je milé, že se Snape tentokrát zeptal. Jenže ve skutečnosti se museli 
zeptat především Salsy. Natáhl ruku po svém hadu, a krátce si s ní promluvil. Salsa souhlasila.

„Po letaxové síti se přeneseme na Grimmauldovo náměstí a odtud se přemístíme jako 
normálně,” oznámil Snape, když si Draco došel pro věci. Na rozdíl do Vánoc, kdy trval na tom, 
že si s sebou vezme celý kufr, se tentokrát objevil s praktickým batohem, podobným, jako má 
Harry. A svým způsobem to dávalo smysl. Draco už přece žádný kufr nemá. Harry předpokládal, 
že mu Snape batoh koupil na jejich výletu do Prasinek.

„Bez hůlky se nemohu přemisťovat,” řekl Draco, když se vrátil. To Harryho překvapilo. Nevěděl, 
že kouzelníci k tomuhle potřebují hůlku. Ačkoli možná, že ji Draco potřeboval, protože se naučil 
přemisťovat, když na to byl ještě příliš mladý.

„A s ní se přemisťovat také nesmíš,” oznámil Snape naprosto chladným hlasem. „Ještě na to 
nemáš licenci.”

„Nikdy předtím ti to nevadilo...” 

„A zjevně to byla chyba, když sis, zdá se, z toho vyvodil, že pokud smíš porušit jeden zákon, 
můžeš porušovat všechny.”

Tohle Draca umlčelo. Nasadil si batoh na ramena a vešel do krbu.

***

Když se objevili na louce, nedaleko chalupy, Snape se mírně zapotácel. Zjevně nebylo 
jednoduché přemístit se s dvěma pasažéry a všemi jejich zavazadly. Jenže Snape je zjevně 
nechtěl přenášet po jednom, aby nenechal Draca o samotě. Vypadalo to, že se tomu snaží 
jakkoli vyhnout.

Harrymu chvíli trvalo, než překonal svou nevolnost a pak se rozhlédl. Podél nízké kamenné 
zídky, ohraničující Snapeův pozemek, kvetly divoké květiny a stromy tiše šuměly v mírném 
vánku. Když zamířil k chalupě, pomyslel si, že Devon je ještě krásnější, než obvykle.

Draco se okamžitě posadil k malému čtvercovému stolu ke dveřím a začal si vyndávat pomůcky 
z batohu, který si hodil k nohám.

„To počká,” oznámil Snape. „Je čas, abychom si my dva vážně promluvili o tom, co jsi udělal.”

Harry se náhle cítil trochu nepříjemně a zamumlal. „Tak já si jen uložím věci a půjdu se ven 
trochu proletět...” 

„Nechovej se jako blázen, jsi zrovna tak součástí této rodiny,” Snape ukázal na rozdrbaný gauč 
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pod oknem a počkal, dokud se na něj Harry s Dracem neusadí.

„Abych tak řekl, Draco, uvedl jsi mě do hrozné situace,” začal Snape. „Jako ředitel zmijozelské 
koleje beru bezpečí mých studentů velmi vážně. Tys je ohrozil a já mám pocit, že to ve 
skutečnosti nechápeš.”

„Jo, jestli bereš vážně bezpečí tvých studentů, proč nenecháš Pansyiny vrahy pykat za to, co 
udělali?” křičel Draco. „Já chápu, že jsem je ohrozil, ale chápeš ty, že si to zasloužili?”

„Nechme stranou to, jestli je na tobě rozhodovat, kdo co zaslouží, ale hlavně ty jsi ohrozil nejen 
spiklence. Co třeba prváci, Draco? Nemyslíš, že zrovna oni by mohli být v pokušení, vzít si 
koláčky a ignorovat ten vzkaz, cos tam nechal? Některým z nich je ještě pořád jedenáct!”

Harry náhle před sebou viděl Larissu s rukama plnýma sladkostí.

Snape musel myslet na to samé, protože pokračoval. „A co koncentrace, kterou jsi použil? 
Zvážil jsi, co by se stalo, kdyby někdo, vážící jako ty, snědl dva, tři, nebo dokonce čtyři koláčky? 
Zvážil jsi, že mým loajálním Zmijozelům, může být velmi snadno špatně interpretováno? Co 
kdyby studenti, kteří nemají vůbec nic společného s Pansyinou smrtí, si vzali koláček prostě 
proto, že sami sebe vnímají jako loajální? Tvé bývalé jméno má ve Zmijozelu stále ještě velkou 
váhu, jak jistě víš.”

Draco si začal mnout ruce. „Nemyslel jsem na to. Severusi, já jsem byl prostě příliš rozzlobený.”

„Tak rozzlobený, žes nepomyslel ani na Harryho,” řekl Snape kousavým tónem, „má teď přece 
přístup do zmijozelské společenské místnosti.”

„Harry by přece nejedl sušenky, na kterých by bylo napsáno, že jsou od Luciuse.”

„Ne, ale kdo jiný by byl obviněn, kdyby se studentům náhle udělalo špatně? Harry má ještě 
lepší důvod nenávidět Luciuse, nežli ty!”

„No, ale ať už by to vyšetřoval kdokoli, mohl by použít kouzlo Quis Vocaris, aby zjistil, od koho 
je ten vzkaz!”

„Jenže tys nevěděl, že všechno, co je na hradě napsané, odpoví na tohle kouzlo!” poukázal 
Snape, když si konečně sedl do křesla naproti gauči. „Takže jsi přivedl svého bratra do 
nebezpečí!”

„To ne! I bez toho kouzla by bylo směšně lehké vystopovat ty koláčky zpátky ke mně... ach.”

„Ano,” řekl Snape hlubokým hlasem. „Příliš jsi to nepromyslel. Kdyby se studentům udělalo 
špatně, nemluvil bys tu teď se mnou, ale s bystrozory.” Snape pokračoval znechuceně. „Nebo 
tedy ne teď, protože jsem si velmi dobře vědom, jak dlouho trvá, než Venetimorica začne 
působit. Alespoň na kouzelníky. Měli jsme štěstí, že Harryho skřítčí přítel měl daleko rychlejší 
reakci. Ale ty sis přál, aby tví spolužáci byli doma na prázdninách v momentě, kdy se jim udělá 
špatně.”

Draco přikývl, jako by tušil, co řekne Snape dál.

„Strávil jsi alespoň jedinou sekundu přemýšlením nad tím, že mudlovští rodiče nebudou mít 
nejmenší tušení, co se děje?” řval Snape. „A přitom si přeješ, aby ti děti mudlovských rodičů 
uvěřily.”

„Ale ti to neměli jíst!”

„A my už jsme si ukázali, jak stupidní tento tvůj předpoklad byl, nebo ne?”

Draco se schoulil v rohu gauče. „Dobře, dobře. Byla to naprostá pitomost, já jsem prostě byl 
naprosto rozzuřený.”

Snape se několikrát za sebou zhluboka nadechl. „Vztek neomlouvá takovéhle chování, Draco. 
Zmínil jsi bystrozory a já bych chtěl vědět, proč jsi o nich nepřemýšlel dřív. Muselo ti být jasné, 
že pokud bude tvůj příšerný plán úspěšný, promluví si spolu zmijozelští, až se vrátí z prázdnin a 
bude trvat jen chvíli, než identifikují ty koláčky jako zdroj jejich nemoci. A že se pak hned 
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zeptají skřítků, kdo je objednal. Proč jsi tohle všechno nezvážil předtím, než ses do toho pustil?”

Draco vypadal ještě roztřeseněji než před tím. „Já... já nevím!”

„Přehlédnout takový slabý článek řetězu, to se ti nepodobá,” pokračoval Snape, „takže proč se 
to stalo?”

„Já nevím!” křičel Draco, „vždyť víš, že mám problémy se sebeovládáním...” 

„To nepochybně máš, ale tohle nebyla záležitost jednoho impulsu,” opravil ho Snape 
nesmlouvavě. „Uvařit Venetimoricu trvá několik dní. Takže mi Draco odpověz. Proč ses vystavil 
riziku, dostat se do Azkabanu? Proč jsi prakticky pozval bystrozory zpět do svého života?”

„Já jsem nepřemýšlel o Azkabanu, nebo o bystrozorech. Já jsem jen chtěl...!”

„Co? Draco?” naléhal na něj tiše Snape, když Draco náhle umlkl.

„Jen jsem chtěl vědět, jestli se mnou zůstaneš!” křičel Draco, kterému se všechna krev 
nahrnula do tváří. „A nebo jsem si možná jen chtěl ověřit, že nezůstaneš! Já nedokážu být 
perfektní, jako Harry a říkal jsem si, že bys to měl vědět!”

„Ale Draco,” zamumlal Harry, „to je směšné. Já nejsem perfektní...” 

„To já vím,” zavrčel Draco, „ale on si myslí, že jsi.”

„Právě naopak. Znám chyby tvého bratra nepochybně lépe než ty a přesto ho miluji bez 
podmínek,” řekl Snape, „a to platí i o tobě.”

„No jistě,” řekl Draco a překřížil si ruce na hrudníku, „pokusil jsem se otrávit tvé úžasné 
Zmijozely, a přesto mě miluješ.”

„Ano, ale nejsem tak bláhový, abych si myslel, že tomu budeš věřit.” Snape se na chvíli 
odmlčel, zjevně hluboce zabrán do svých myšlenek. „Hloubka tvé nenávisti ke Zmijozelu mi 
dělá starosti, ale ještě víc mě děsí sebedestruktivita, kterou v tom vidím. Svým pokusem ověřit 
si, jestli tě i nadále budu považovat za svého syna, ses uvedl v obrovské nebezpečí.”

Když se Draco chystal promluvit, gestem ruky ho zadržel. „Tentokrát jsme se díky Dobbymu 
vyhnuli škodám. Ale pokud budeš pokračovat v tomto duchu, dopustíš se zločinu, před kterým 
tě nebudu schopen zachránit. I tentokrát to byla jen náhoda, že jsi z toho vyvázl.”

„Už nikdy nic takového neudělám,” řekl Draco s vážným pohledem. „Nikdy, slibuji.”

„Věřím, že tomu věříš,” řekl tiše Snape. „Věřím, že máš ty nejlepší úmysly, ale nevěřím jim, 
protože tě znám. Tvůj vztek a tvá nejistota se vrátí zpět v plné síle a samotného tě překvapí, že 
ve své touze po pomstě a ujištění, uděláš ještě něco daleko horšího.”

„Ne, ne...” 

„A až to uděláš,” pokračoval Snape, „nepřestanu tě milovat. Ale láska tě před Azkabanem 
nezachrání a ani by neměla.”

„A proč by ne? Ty bys právě teď byl v Azkabanu, nebo ne? Kdyby v tobě Brumbál nenašel něco, 
co stojí za záchranu!”

„Teď nemluvíme o mně.”

„A možná bychom měli,” odsekl Draco, „kolik lidí jsi otrávil ty, Severusi?”

Harrymu se sevřel žaludek. Odpověď na tuto otázku nechtěl slyšet.

„Pokud si myslíš, že jsem za své zločiny nezaplatil, hořce se mýlíš,” odpověděl Snape potichu. 
„Ve srovnání s tím, co po mně chtěl Albus, by možná Azkaban byl milosrdenstvím. Nebo si 
myslíš, že bylo jednoduché, stát před Pánem Zla, jako jeho věrný služebník, zatímco jsem 
aktivně pracoval proti němu? A pak, roky poté, co si všichni mysleli, že zmizel, jsem byl 
požádán, abych ve svém pokání pokračoval. A přesto, že to byl téměř jistý rozsudek smrti, 
přijal jsem to bez sebemenších námitek.”
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Harry přikývl při vzpomínce na výraz otcovy tváře, když ho ředitel žádal, aby pokračoval ve své 
staré roli. Odhodlání a odevzdanost.

„My všichni musíme platit za své chyby, Draco. I ty,” pokračoval Snape, „a to, o čem teď 
mluvíme, je tvá budoucnost. Slibuji, že tě budu navštěvovat tak často, jak jen to půjde, a jsem 
si jistý, že Harry zrovna tak...” 

Draco vypadal zoufale a jeho odpor byl pro tuto chvíli pryč. „Ale já přece nejdu do Azkabanu, 
říkal jsi, že jsem tentokrát měl štěstí...” 

„Ano, tentokrát ano,” Snape vzdychl a třel si spánky, „ale já se ti jen snažím ukázat, kam vede 
ta cesta, po které jsi vyrazil. Nepotřebuji mít OVCE z Věštění, abych v viděl budoucnost.”

„Ale já už nikdy nic takového neudělám!”

„Ale já myslím, že ano. A víš proč si to myslím? Kvůli tvému naprostému nedostatku lítosti. 
Jediná věc, které lituješ je, žes to nenaplánoval lépe. Venetimorica možná není smrtelná, ale 
pokud by byla předávkována, mohla ukončit život nějakého nevinného dítěte.”

„Ale oni nejsou nevinní, ne ti, pro které ty bylo zamýšleno...” 

„Ne, oni jsou vinni,” vysvětloval mu Snape, „stejně tak, jako jsi teď ty. Jejich zločin 
neospravedlňuje ten tvůj. Pomsta a spravedlnost jsou Draco dvě odlišné věci. A to je další věc, 
kterou jsi špatně pochopil. Věříš, že tvůj vztek je nade všechny ostatní argumenty. A nedotkl se 
tě ani ten fakt, že domácí skřítek Dobby se tvým jedem otrávil. Obávám se, že nemáš s nikým 
soucit.”

„Tak se ho naučím,” řekl Draco třesoucím se hlasem. Díval se dolů na své ruce položené v klíně 
a Harry viděl, jak mu na propletené prsty padají slzy.

„Jsem rozzlobený Severusi, rozzlobený dost na to, abych udělal takovouhle věc. Ale teď vidím, 
že to byla úplná hloupost... jenže já nevím, jak se mám přestat tak cítit. Nebo jak si mám 
přestat myslet, že je to jen otázka času, než tě přestane bavit zabývat se se mnou. Ale budu na 
tom pracovat, opravdu budu a dopíšu ten trest a přestanu se trefovat do Harryho a nechám 
bystrozory, aby vyšetřili, kdo zabil Pansy a co se vlastně stalo. A dodělám všechny úkoly, 
slibuji!”

Snape ignoroval všechny Dracovy sliby, až na: budu na tom pracovat. „Chápeš, že potřebuješ, 
aby ti s těmi pocity a sebedestruktivními tendencemi někdo pomohl?”

„Já... myslím, že mi nikdo nemůže pomoct.”

„To je čistá sebestřednost,” napomenul ho mírně Snape. „Tvé problémy jsou tak výjimečné, že ti 
nikdo nemůže pomoct? O tom pochybuji. Což samozřejmě neznamená, že tvé problémy nejsou 
vážné. Samozřejmě že jsou a ty potřebuješ pomoc. Přijmeš ji?”

„Já...” Draco tiše přikývl, oči pevně zavřené, jako by se za ten souhlas styděl.

„A teď se dostáváme k mému vlastnímu egoismu,” pokračoval Snape stále tak mírným hlasem, 
že se i Harry uklidnil. „Myslel jsem, že když budeš mít otce, skutečného otce, bude to stačit k 
uzdravení všech zranění, která máš na duši. Ale teď vidím, že potřebuješ profesionální pomoc.”

„Já... ano,” řekl Draco a ta slova byla sotva slyšitelná.

„Začneš navštěvovat sezení,” pokračoval Snape, „tvá terapeutka požaduje, abychom na první 
schůzku přišli Harry a já s tebou. Předpokládám, že chce vidět rodinnou dynamiku. Potom už 
budou tvé schůzky probíhat mezi čtyřma očima.”

Draco vypadal zmateně. „Moje terapeutka?”

„Už je to všechno připraveno,” řekl Snape a přikývl.

„Takže to jsi šel včera večer zařídit?”

Jejich otec znovu přikývl. „Nicméně, stále tu zůstává záležitost tvého trestu. Dlouho jsem 
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přemýšlel o tom, co by bylo vhodné. Další opisování se mi v tomto případě zdá bezpředmětné a 
nezbyla ti už žádná privilegia, která bych ti mohl odebrat. A navíc si nemyslím, že by to bylo 
příliš užitečné. To, co nejvíc potřebuješ je pochopit, co jsi udělal špatně a myslím si, že toho 
nejsi schopen. Nicméně, je něco, co ti může pomoct, naučit tě soucitu s tvými zamýšlenými 
oběťmi, nebo ještě lépe s tvou jedinou stávající obětí. Něco, co by tě dovedlo k lítosti, 
opravdové lítosti, že jsi takovýhle plán vůbec spletl.”

Draco stáhl obočí; zjevně neměl nejmenší tušení, co má jeho otec v plánu.

Harry, ale měl. Instinkty, které Snape tak chválil, vyšly na povrch a on náhle přesně věděl, co 
ten člověk bude požadovat.

Harrymu přeběhl po zádech mráz takovou silou, až se roztřásl. Snape po něm bleskl pohledem, 
ale nezastavilo ho to a mávl hůlkou směrem ke krabici, která stála v rohu.

Seskočilo z ní víko a tác plný koláčků se vznesl nahoru a zamířil ke stolu, kde se usadil přímo 
před Dracem.

Draco možná neměl Harryho instinkty, ale viděl to, co měl přímo před sebou. „Já to jíst nebudu 
a ty mě nedonutíš,” řekl, jeho rysy ztvrdly a díval se na otce zle.

„Já tě nebudu nutit,” řekl Snape v klidu. „Ale kdybys jeden z nich snědl, možná bys pochopil, 
jak příšerný tvůj zločin je. Pokud ho nesníš, pochybuji, že někdy zažiješ opravdovou lítost nad 
tímhle incidentem, ať už se podrobíš terapii, nebo ne. A bez lítosti, Draco, zůstáváš pro mé 
studenty nebezpečím. Takže mi zůstává jen jediná možnost.”

„Aha, skvěle,” zavrčel Draco a rty se mu zkřivily. „Takže je to tak. Musím jeden sníst, nebo 
zrušíš adopci, což je za těchto okolností v podstatě rozsudek smrti. Skvěle. Hádám, že budu 
muset otrávit sám sebe, tak to ti teda, kurva, mockrát děkuju, Severusi...” 

„To jsi mě špatně pochopil,” zavrtěl Snape hlavou. „Nehodlám tě opustit, právě naopak. Udělám 
to, co můj syn potřebuje, bez ohledu na to, co to bude stát mě. Je to docela jednoduché. Pokud 
ten koláček nesníš, nikdy skutečně nepochopíš, co jsi udělal špatně, a já nebudu moci uvěřit 
tvým prohlašovaným dobrým úmyslům. Nebudu schopný nechávat tě o samotě v době, kdy 
učím, což znamená, že už nebudu moci učit,” odmlčel se, aby nechal svá slova vyznít. „Podám 
výpověď a budeme žít tady v Devonu, kde na tebe budu moci adekvátně dohlížet.”

Dracovi poklesla čelist. „Ale já nechci žít tady, uprostřed ničeho!”

„Budeš žít tam, kde já,” odpověděl mu Snape. „Harry samozřejmě zůstane ve věži a jsem si 
jistý, že bude za tebou chodit často na návštěvy, že ano Harry?”

Harry přikývl, téměř zmatený tou náhlou změnou konverzace. Nebylo mu jasné, co to vlastně 
Snape dělá. Byla to manipulace, nebo myslel vážně všechno to, co řekl?

Draco zřejmě přemýšlel podobně. „Ty jen blafuješ!” řekl opovržlivě. „Ty nepodáš výpověď, to je 
směšné.”

„Věřil jsi, že s tebou uprchnu do zahraničí, abych tě uchránil před Azkabanem,” řekl Snape 
klidným tónem. „A samozřejmě, že bych to udělal. Proč si myslíš, že neobětuji svou práci, bych 
tě před ním zachránil?”

„Ale jdi do háje, Severusi. Já přeci neskončím v Azkabanu!”

„Už tam jednou nohou jsi.”

„Já se změním!”

„Ale já tomu nevěřím,” zopakoval Snape trpělivě, „ne, dokud se nenaučíš soucitu, což není 
jednoduché. Je bolestné, naučit se, jak špatné byly naše činy. Mám s tím osobní zkušenost. Já 
jsem byl smrtijed a tys byl vychován, aby ses jím stal. A ze všech lidí, vím já nejlépe, co 
potřebuješ, abys získal nový pohled. Terapie samotná to nedokáže.”

Draco zjevně roztřesený Snapeovým děsivým prohlášením měl ještě dost duchapřítomnosti, 
aby odporoval. „Skutečně? Co myslíš, že by asi tak řekl Úřad pro záležitost kouzelnických rodin 
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otci, který nutí svého syna, aby snědl jed?”

„Myslím, že nikdo z Úřadu nebyl smrtijedem, takže nejsou v pozici, aby soudili, co jeden takový 
nadějný smrtijed potřebuje! Myslím, že by tě chránili a rozmazlovali k tvému vlastnímu 
neprospěchu, stejně tak, jako by sociální pracovnice raději viděla Harryho bez modřin, přesto, 
že by to znamenalo, že by se pak nedokázal adekvátně bránit Voldemortovi!” Snape si mnul 
kořen nosu. „Draco, jsem si naprosto jistý, že by si mysleli, že se mýlím, ale copak to 
nechápeš? Oni tě neznají a nemají nejmenší tušení, jaký jsi do teď vedl život! Oni netuší, že bez 
použití tak extrémně tvrdých opatření, budeme já a Harry čelit hrozné skutečnosti, navštěvovat 
tě v Azkabanu. Ale já ano! A budu se chovat tak, jak uznám za vhodné, bez ohledu, co na to 
nějaká pobočka ministerstva říká!”

„Jestli mě donutíš ten koláček sníst, tak jim to řeknu!”

Snape vstal a hábit za ním zavlál. „Copak mě neposloucháš? Jsi to ty, kdo může zvolit, jestli se 
stát slušným člověkem, nebo ne. Já tě nutit nebudu.”

„Nutíš mě tím, že vyhrožuješ, že podáš výpověď!”

„Nemohu svou práci vykonávat, pokud je pravděpodobné, že zaútočíš na mé studenty. A ty jsi 
daleko důležitější, než má práce.” Snape přišel k Dracovi tak, aby mu viděl do tváře a díval se 
na něj skrz přivřené oči. „A co se týče toho, že to řekneš Úřadu... nic takového bys neudělal. 
Nepochybně by tě odebrali z mé péče, což je možná to, co by sis teď přál, jenže zrovna tak by 
odebrali i Harryho. A ať už jsi rozzlobený jakkoli, nemyslím si, že bys ho chtěl připravit o otce.”

„Ne, to bych neudělal,” připustil Draco potichu. Díval se dolů na koláčky. „Přeji si, abych s tím 
býval byl nikdy nezačal.”

„Já vím,” řekl Snape a položil chlapci na rameno svou velkou ruku, „jenže si to přeješ, protože 
čelíš neradostné vyhlídce. Až si začneš přát, abys to nikdy neudělal, protože to byla hrozná věc, 
tehdy tvá cesta přestane mířit do Azkabanu. A jak jinak chceš poznat, jak ďábelský tvůj plán 
byl? Jen tím, že přetrpíš následky, které jsi přál ostatním. To tě naučí už se nikdy ničeho 
takového nedopustit.”

Dracovi oči se leskly slzami, když se podíval nahoru na svého otce. „Myslím, že bys měl vědět, 
že... že jsem jednou Harrymu řekl, že jsi prošel peklem tam a zase nazpět a zachráníš ho 
předtím, aby musel projít tou samou cestou.”

„Právě se snažím před touhle cestou zachránit tebe,” Snape ztišil hlas, „můžeš tu cestu ukončit 
právě teď. Nemusíš skončit jako já, s daleko horší špínou na duši. Ve Voldemortových službách 
jsem udělal nevyslovitelné věci. Zločiny, které nikdy nemohu odčinit, ať už se budu snažit 
jakkoliv. Naučil jsem se soucitu příliš pozdě. Ty můžeš zachránit svůj život tím, že se naučíš 
lítosti právě teď.”

„Ale... Venetimorica?” Draco s třesoucími rty přiznal. „Já... já nemůžu. Já nejsem tak statečný, 
jako Harry...” 

„Dokázal jsi opustit svého biologického otce a jeho způsob života. Draco, já vím, jak moc 
odvahy je třeba, opustit smrtijedy.”

„Nepostavil jsem se Luciusovi tak, jako se postavil Harry jemu i Pánu zla!”

Snape se rozesmál, což Harryho překvapilo, ale jen do okamžiku, než ten muž promluvil. „No 
dobře, tak tedy nemáš nebelvírskou odvahu, pod to se klidně podepíši. Ta tvá je zmijozelská, 
stejně jako moje. My nevidíme důvod k tomu, stát zpříma tak, aby nás někdo mohl jednou 
ranou srazit k zemi. My jsme o něco chytřejší. A oba tyhle druhy odvahy jsou potřeba, Draco. 
Kde by byl tvůj bratr dnes, kdybych na Samhainu předstoupil a prohlásil, že do Harryho Pottera 
nikdo nebude bodat jehly?” Snape zavrtěl hlavou. „Nechat Harryho trpět, bylo neuvěřitelně 
těžké. Ale byla to ta nejlepší věc, kterou jsem mohl udělat. A stejně tak to, co chci po tobě.”

Draco polkl, oči dokořán. „Harry...” 

Místo slov mluvil jeho tón. Harry, přiveď Severuse k rozumu. Harry, dostaň mě z toho. Harry, 
přece nedovolíš, aby se mi to stalo. A vedle Dracova hlasu tam byl ještě jeden, hlubší, který mu 

233 Kapitola 83. DEZERT



říkal, aby se nevměšoval.

Harry ignoroval oba tyhle hlasy a řekl to, co si doopravdy myslel. „Chci za tebou, až budeme 
dospělí, chodit na návštěvu do tvého domu, ne do Azkabanu.”

„Ty si také myslíš, že tam skončím?” zeptal se Draco zoufale.

Harrymu se strašně nechtělo říct ano, protože měl pocit, že jestli Draco něco potřebuje, je to 
trocha naděje. „Myslím, že to, co jsi udělal je skutečně hrozně zlé, skutečně ďábelské a neudělal 
jsi něco takového poprvé,” řekl místo toho. „Připomíná mi to poslední rok a věci, které jsi dělal, 
abys pomohl Umbridgové. Příšerné věci. Draco, je v tobě určitá temnota a Severus žil v 
temnotě a prošel na druhou stranu. On tě může naučit, jak ji kontrolovat, pokud ho necháš. Ale 
pokud ho nenecháš...” Harry vzdychl, protože pravdu nenáviděl. Jenže Draco ji slyšet 
potřeboval, pravděpodobně víc, než cokoli jiného. „Myslím, že bys mohl jednoho dne udělat 
něco podobného. A cokoli, co ti pomůže se tomu vyhnout je správné.”

Draco se posadil a svěsil hlavu do dlaní. „Tak já asi zůstanu tady. Je to lepší, než otrávit sám 
sebe Venetimoricou.”

„Je to tvá volba,” řekl Snape klidně, „i když já si myslím, že ti to dává méně naděje do 
budoucnosti. Pochop, Draco, že tímto chováním odmítáš odpovědnost za své činy. Budu tě 
nepřetržitě kontrolovat, pokud je to to, co ti zabrání, udělat něco tak neuvěřitelně hloupého 
znovu, ale moje ostražitost nedokáže změnit to, jaký jsi člověk. A velmi pravděpodobně dokáži 
zabránit tomu, aby ses nedopustil zločinu, než budeš dospělý, ale kdo tě pak dokáže uchránit 
před tebou samým? Obávám se, že tím, že si teď zvolíš jednodušší cestu, jen oddálíš 
nevyhnutelné. Opět přijde den, kdy budeš příliš rozzlobený a znovu zaútočíš.”

„A skončím v Azkabanu,” dokončil Draco a podíval se nahoru.

„Draco, mluvím o Azkabanu, protože mám pocit, že ti to pomůže lépe mě pochopit. Ale není to 
to hlavní, o čem mluvím. Chceš se stát slušným člověkem? To je to, oč tu běží. Vzal sis Luciuse 
za vzor ve více než jednom...” 

„To není pravda!”

„Ale je,” vzdychl Snape, „a ani nevíš jak moc, Draco. Tvá rodina vyjádřila to, jak opovrhuje 
Walpurgisem Blackem tím, že odstranila jeho jméno z tvého. A tys udělal totéž, když jsi přijal 
jméno Snape za své. A tahle touha po pomstě za každou cenu, to je velmi podobné Luciusovi. 
Není schopen pominout zlobu, kterou k tobě cítí. Chceš být jako on, Draco?”

„Ne,” řekl chlapec potichu. „Nechci. Chci být Snape. A proto jsem přijal tvé jméno, ne proto, 
že...” 

„Vyrůstal jsi s tím, že jméno je mocná zbraň, zejména, když se použije proti rodině,” Snape 
rozhodil ruce, „Draco, je mi jedno, proč přesně jsi přijal mé jméno. Jen chci, abys ho nosil se ctí. 
A to jsi zatím neudělal.”

„Já... no, ne,” řekl Draco trochu vztekle. „Severusi, ty přece ale nemůžeš dát výpověď. Musíš 
myslet na Harryho. On tě potřebuje v Bradavicích.”

Harry už chtěl skoro říct, že je to pravda, ale jeho otec nad touhle námitkou mávl rukou. 
„Netoužím zrovna po odloučení. Ale my to nějak s Harrym vymyslíme.”

„Kladeš můj zájem nad Harryho?”

„To víš, že ne, kluku pitomá. Udělám pro tebe to, co je potřeba a stejně tak pro něj. A právě teď 
mě on nepotřebuje tolik, jako ty.”

„On může mluvit sám za sebe,” dodal Harry suše. „Už jsem byl bez rodiny dost dlouho.”

„Ale těch necelých deset týdnů do začátku letních prázdnin přežiješ a pak budeme znovu 
pohromadě.”

„To ano, ale...” 

234 Kapitola 83. DEZERT



„Ne, ty nemůžeš dát výpověď!” trval Draco na svém a znělo to zcela zničeně. „Když dáš tak 
náhle výpověď, Úřad přijde šťourat a vyptávat se proč! Jsi velmi známý, takže se na to přijde! A 
ty nás máš podporovat a dávat nám dobrý příklad, a co když si oni řeknou, že to tak není? 
Mohli by to začít prošetřovat a zjistit, že celá ta historka s rugbby byl podvod a pak zruší naší 
adopci!”

Harry nemohl nechat takovéhle prohlášení bez povšimnutí. „Draco, Severus byl tvůj otec ještě 
předtím, než jste na to měli papír. Ta adopce se nedá zrušit. Ne tímto způsobem.”

„Ale když to přece udělají, budeš mě nenávidět,” řekl Draco a jeho hlas zněl dutě. „A když ty 
mě budeš nenávidět, potom jsem mrtvý muž.”

„Když to udělají, jsem si jistý, že tě z toho budu vinit a budu se zlobit,” opravil ho Harry, „ale 
nebudu tě nenávidět. Podívej, v normální rodině se na sebe lidi rozzlobí a pak to překonají. A 
jestli chceš vědět pravdu, právě teď se zlobím. Ale myslíš si, že tě předhodím vlkům tak, jako 
Lucius?” Harry vzal Draca za ruku a stiskl ji. „Copak jsi to ještě nepochopil? Já...” 

„Přestaň!” Dracova ruka se začala klepat, jako by měl třesavku. „Já to nedokážu říct nazpět, 
Harry! Jak myslíš, že se cítím?”

„Ale mně je to jedno!” Harry přemýšlel, jak to vysvětlit. „Podívej, hodně času jsem strávil s 
Ronem ten, bere svou rodinu jako samozřejmost. Je to něco, co vždycky měl. Ale já jsem nikdy 
předtím bratra neměl a líbí se mi to! A už si to nikdy nikým nenechám vzít, ani tebou! Prostě ke 
mně patříš!” Harry se podíval na otce, „a k němu. Myslíš, že se stará o to, co říká Úřad pro 
záležitost kouzelnických rodin? Jsi jeho syn bez ohledu na cokoliv!”

„Ne, já si nemyslím, že mu záleží na tom, co si myslí Úřad. To je do hajzlu naprosto jasné,” 
Draco přidušeně zavzlykal. „Pro Merlina. Asi bych radši měl... ale ta poleva vypadá tak hnusně. 
Myslím, že bych raději žil navždycky tady v Devonu, než...” zdvihl oči k Harrymu, „ale ty si 
myslíš, že bych měl?”

„Já...” Harry nedokázal říct ano, ne takhle neomaleně. Venetimorica je opravdu odporná 
záležitost. Jenže nebyl by trest v Azkabanu daleko horší a netrval by daleko déle? A pokud tahle 
hrůza mohla zachránit Draca před jinou, nebude užitečná bez ohledu na to, jak strašné to 
bude?

„Nedělej to kvůli Harrymu,” naléhal Snape, který klečel před Dracem a obě jeho ruce držel ve 
svých, i když to znamenalo, že odstrčil Harryho, který ho předtím také za jednu držel. „A pro 
Merlinovo smilování, nedělej to kvůli mé práci. Udělej to kvůli sobě, protože víš, že potřebuješ 
vyrazit jiným směrem a tohle je první krok. Pravděpodobně nejtěžší, ale nezbytný.”

Draco začínal být mírně zelený. „Severusi... já... já nechci sníst jednu z těch... věcí.”

Snape mlčel.

Po chvíli Draco namáhavě polkl. „Ale předpokládám... že bych měl,” posunul se dozadu a opřel 
se o opěradlo gauče. „I když mi bylo příliš mizerně na to, abych se dokázal nasnídat, stejně 
nemohu říct, že bych měl hlad. Možná by to mohlo ještě počkat?”

„Draco.”

„Já vím, já vím,” řekl chlapec a jeho obličej byl čím dál tím zelenější. „Jednodušší už to nebude. 
Čím déle to budu odkládat, tím hůř se budu cítit.” Chraplavě se zasmál, ale znělo to spíš, jako 
že se dusí. „I když to není úplně pravda, že ano? Budu se cítit o hodně hůř, až jednu z těchhle 
věcí sním, teda až to začne fungovat.”

Harry už to nemohl déle vydržet. „Jsem si jistý, že nemusíš doopravdy jeden sníst. Stačí, že jsi 
chtěl, že jo, tati?”

Snape zavrtěl hlavou.

„Ale no tak, jemu je to přece opravdu líto...” 

„Harry, jestli můžeš, tak se do toho nepleť,” řekl Snape.
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„Raději udělej, co táta říká,” řekl Draco a zavrtěl hlavou. „On se nade mnou nesmiluje.”

Harry se nadechl, že odpoví, ale překvapení z toho, co Draco řekl, mu vzalo slova. Raději 
udělej, co táta říká. Draco takhle Snapeovi ještě nikdy neřekl, nikdy. Možná, nějakým příšerně 
zvráceným způsobem, tenhle incident pomohl konečně Dracovi pochopit, že se mu nepodaří 
Harryho a Severuse zbavit, ať dělá, co dělá.

Harry přikývl a posadil se zpátky.

Draco stále zíral na tác plný koláčků a vypadal, jako by byl zahnaný do kouta. Několikrát si 
odkašlal a pak tak potichounku, že to téměř nebylo slyšet, zachraptěl. „Já... myslím, že budu 
potřebovat... sklenici vody, abych to... spláchl.”

„Můžeš ji dostat, pokud si to budeš přát, ale já vážně pochybuji o tom, že bys měl dneska dávat 
do žaludku něco, co není absolutně nezbytné.”

„Aha... jo, to je asi pravda...” 

Harry si nebyl doopravdy jistý, že to Draco udělá, dokud se nenatáhl a nevzal si jeden koláček 
do ruky. Dobby velmi dbal, aby zabránil Harrymu dotknout se nějakého koláčku a Snape se 
kontaktu s nimi také vyhýbal. Což Harrymu řeklo, že tenhle jed se vstřebává i kůží. A byl si jistý, 
že Draco to ví také.

Draco zdvihl koláček, otevřel pusu, viditelně se otřásl, pak vyplázl jazyk a zlehka se dotkl 
polevy. „Brr,” zasténal a celý se otřásl.

„Je to odporné?” zeptal se Harry plný soucitu.

„Ne, ale tím je to ještě horší.” Draco se ještě víc roztřásl, ještě víc otevřel pusu a ukousl si. 
Harry si pomyslel, že nikdy nezažil nic tak příšerného, jako dívat se na vlastního bratra, jak 
žvýká a polyká dobrovolně jed. Koneckonců, jeho oběti by aspoň nevěděly, co přijde, ale Draco 
ano. Byl to vlastně zázrak, že dokázal jednu z těchto věcí sníst, když věděl, co Venetimorica 
dokáže.

Draco pomalu sundával papír na stranách koláčku, dokud mu nezbylo nic, než drobečky. A 
Snape mírně řekl. „To už stačí, Draco.”

Draco náhle zaúpěl a chytil se za žaludek s takovou silou, že si pomačkal hábit, ve kterém byl 
oblečený.

„Pomůžu ti na záchod...” začal Harry, ale Snape ho přerušil.

„Kdyby to bylo tak jednoduché, neměla by Venetimorica tak hroznou pověst. Draco nebude 
schopen zvracet, dokud nebude jed kompletně zmetabolizován. Popravdě mu až do dnešního 
večera bude úplně dobře.”

Draco se otřásl. „Možná bude lepší nad tím nepřemýšlet. Takže já... já se prostě vrátím k mému 
opisování, dokud...” 

„Nemyslím si, že by ti psaní stále té samé věty poskytlo příliš mnoho rozptýlení,” namítl mírně 
Snape. „Popravdě jsem si říkal, že by tě mohlo bavit strávit den tím, že nám pomůžeš 
opravovat chalupu.”

„Opravovat...?”

Snape zamířil svou hůlkou a nechal zmizet všechny stopy těch proklatých koláčků a předtím 
než odpověděl, zakouzlil ještě několik výkonných čistících kouzel. „My všichni tady strávíme 
léto a přesto, že mi nevadí na krátkou dobu spát na přeměněném divanu, měl bych raději 
pořádnou ložnici, až se sem v červnu vrátíme. A Harry si myslí, že druhá koupelna by byl taky 
dobrý nápad. Jak jsi na tom se stavebními kouzly Draco?”

„No... popravdě žádné neznám.”

„Tak se je dnes naučíš.”
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„Ty mě necháš kouzlit?”

„Jen pod dohledem a až skončíme, tak mi dědečkovu hůlku vrátíš.”

Draco dychtivě přikývl, ale přesto se zeptal. „Kolik toho za jeden den dokážeme postavit? Je to 
spousta přeměňování a kouzlení. Myslím, že budeme rádi, když zdvihneme jednu zeď.”

„No. Bezpochyby to bude trvat více, než jeden den. I když uvaž, že tu máme Harryho, aby nám 
pomohl.”

„Magie s hůlkou,” zamumlal Draco a přikývl.

„Harry i já si myslíme, že by měl méně nehod s náhodnou magií, kdyby pravidelně dával 
průchod svým temným silám,” dodal Snape a během řeči vyndal ze svého hábitu hůlku a podal 
ji Dracovi. „Takže můžeme začít?”

***

Ukázalo se, že stavební kouzla jsou zatraceně těžká a Harry to měl ještě o to horší, že musel ke 
každému hledat verzi v hadím jazyce. Byl rád, že si vzal Salsu s sebou, ačkoli se jí musel 
omluvit, že si ji nechal dlouho jako náramek. Během té dlouhé, napjaté konverzace, mezi jeho 
bratrem a otcem na ni zapomněl.

Salsa ale řekla, že jí to nevadí. Nebyla si vědoma ničeho, než zvláštního pocitu tepla, který cítila 
ve sklepení a pak toho samého v Devonu, když z ní Snape kouzlo snímal.

Když se přiblížila doba oběda, Draco nejedl. S úšklebkem tvrdil, že to stejně nemá cenu. Harry 
obdivoval, že Draco vůbec nefňuká a nestěžuje si na to, jak špatně mu bude. Připojil se na pár 
chvil k Harrymu a ke Snapeovi ke stolu, upil trochu vody, aby se zbavil sucha v krku. Pak se 
vrátil ke stavění, půjčenou hůlku namířenou na holou zem, kterou předtím očistili. Harry se na 
něj skrz okno díval, jak usilovně mění žulu na podlahu, kousek po kousku. Podařilo se mu 
vytvořit plochu tak velkou, jako byla jeho dlaň, pak se opřel o vnější zeď a těžce oddychoval.

„Tenkrát v učebně Lektvarů jsi pokryl celou podlahu mramorem jediným kouzlem a nevypadal 
jsi vyčerpaně. To je tvá magie o tolik silnější, než Dracova? Nebo je pro něj těžké kouzlit s novou 
hůlkou? Nebo už je mu špatně po Venetimorice?”

Snape si přidal trochu zálivky na salát. „Všiml jsem si, že si ještě potřebuje zvyknout na svou 
novou hůlku a ano, magická síla často s dospělostí vzrůstá – pokud tedy nemá někdo přímý 
přístup ke svým temným silám,” dodal a v očích mu zazářilo. A navíc pochop, že moje kouzlo 
na vytvoření mramoru jsem nepoužil celá desetiletí.

„Takže to ještě není ten jed?” Harry si začal kousat spodní ret a odstrčil oběd. Nedokázal jíst, 
pravděpodobně proto, že nedokázal přestat myslet na to, co Draca čeká.

„Ještě ne. Nástup Venetimorici doprovází náhlé koma.”

Harry ztišil hlas, i když je Draco pravděpodobně nemohl slyšet. „Nemyslíš, že by měl 
odpočívat? Celou minulou noc nespal a teď tu provádí tuhle vyčerpávající magii. Neměl by si 
šetřit síly?”

„Ne, neměl. Koma bude trvat, dokud nevyčerpá většinu Dracových magických i fyzických sil. 
Když do nich upadne již vyčerpaný, zkrátí se tím doba trvání. Jinak bych ho samozřejmě 
minulou noc poslal spát, místo toho, abych ho nechal pracovat na jeho trestu.”

Harrymu se sevřel žaludek, když mu došel obsah té poslední věty. „Takže ty jsi už včera věděl, 
že ho donutíš sníst jeden ten koláček?”

„Ne, já ho nenutil,” opravil ho Snape a zakabonil se.

„Však víš, co mám na mysli. Nedal jsi mu zrovna na vybranou.”

„Ale já jsem vážně čekal, že mě nechá podat výpověď,” pokrčil Snape rameny, „což nás přivádí 
k dalšímu tématu. Kdybych věděl, že si Draco zvolí svůj dezert, abych tak řekl, nabídl bych ti, 
že můžeš zůstat během prázdnin v Bradavicích. Albus tam bude po celou dobu, takže bys byl v 

237 Kapitola 83. DEZERT



naprostém bezpečí. Pokud si tedy přeješ vrátit se...” 

„Myslíš, že tě Draco potřebuje sám pro sebe?”

„Ne Harry, ale ty nejsi jeho otec. Není důvod, abys byl tomuhle božímu soudu přítomen...” 

„Chceš, abych odešel? Nabízel jsem ti, aby sis s ním promluvil o samotě. Ty jsi řekl, že ne, vždyť 
to víš.”

„Nechci, abys odešel,” vysvětloval Snape, „a jsem si jistý, že ani Draco.”

„Pak tu zůstanu, jsme v tom společně,” řekl Harry, ačkoli se nemohl nezeptat, „opravdu si 
myslíš, že mu to bude k něčemu, když projde takovouhle příšernou zkušeností?”

„Ano,” řekl Snape rozhodně.

Harry si tak jistý nebyl. Vlastně si nebyl jistý ničím, až na to, že je rád, že není ten, kdo musí 
Draca vychovávat. Netušil, co by v takové příšerné situaci dělal. „No doufám, že sebou máš 
alespoň bezoár, pro případ, že by to už nemohl vydržet...” 

Snape zavrtěl hlavou. „Proti Venetimorice je neúčinný.”

„No tak teda protijed...” 

„Není žádný protijed.”

Harrymu poklesla čelist. „O Bože, takže ty jsi lhal, když jsi říkal, že potřebuješ květ jetele a 
úhoří kůži a mízu ze zakrslého bílého ořechu.”

„Potřeboval jsem Draca donutit, aby nám řekl pravdu.”

„To je teda vážně divný způsob, jak toho docílit, lhát o sto šest, aby on byl upřímný.” Harry cítil, 
jak mu začínají hořet tváře, když si na to celé vzpomněl. „A když už jsme u toho, absolutně se 
mi nelíbilo být takhle využíván. Harry, já naprosto trvám na tom, abys snědl jeden z těch 
otrávených koláčků... máš štěstí, že jsem nekopl pod tím stolem já tebe!”

Snape zdvihl obočí. „Copak tys byť i jen na krátkou dobu věřil, že bych ti nechal ublížit?”

„Ne,” připustil Harry naštvaně. „Byl jsem si naprosto jistý, že necháš ty nablblé koláčky zmizet 
a že jen čekáš do poslední sekundy, jestli se Draco přizná, nejsem pitomec. Ale stejně se mi to 
nelíbí. Mohls ho donutit, aby ti řekl pravdu bez toho, abys mě do toho zatahoval.”

„Jak se ukázalo, nemohl,” odpověděl tiše Snape a odsunul talíř, jako by i jeho chuť k jídlu 
nestála za nic. „Vždyť jsi ho viděl v laboratoři. I poté, co jsem dokázal, že ten jed musel uvařit, 
stejně trval na tom, že to byli skřítkové, kdo ho použil. Podařilo se mi zastavit jeho lhaní, až 
když jsem mu pohrozil, že tobě ukážu, jak dává jed do koláčků.”

To byla sice pravda, ale Harry se kvůli tomu necítil o moc lépe. Složil ruce na hrudníku a mračil 
se přes stůl na otce.

„Harry, je mi té včerejší scény líto víc, než si myslíš, ale měl jsem pocit, že nemám jinou 
možnost. Musel jsem vědět, jestli Dracova loajalita k němu samému bude silnější, než jeho 
loajalita k tobě.”

„Aha...” Harryho ruce trochu povolily. „Já myslel, že se ho jen snažíš donutit k přiznání.”

„To samozřejmě bylo důležité, ale ještě daleko důležitější, dokonce životně důležité bylo, jestli 
bude chránit své tajemství za cenu tvého zranění.”

Harry se naklonil přes stůl, podíval se otci do očí. „A kdyby to udělal?”

Snape se zakabonil. „Nevím. A jsem neobyčejně vděčný za to, že k tomu nedošlo. Mohu jen říct, 
že kdyby se tě Draco nepokusil před Venetimoricou chránit, pravděpodobně bych začal věřit, že 
už se nedokáže změnit.”

„Jsem rád, že mě zastavil,” zašeptal Harry. „Ale mám pocit, že má v hlavě větší zmatek, než 

238 Kapitola 83. DEZERT



jsem si myslel.”

„Ano, to ano,” Snape přikývl a ten pohyb byl tak ostrý, jako by jeho samého bolelo přiznat si to. 
A nebo ho možná bolelo poznání, že měl Dracovi sehnat profesionální pomoc už před dlouhou 
dobou.

Harry dopil svůj pomerančový džus. „Netušil jsem, že jsou nějací kouzelníci terapeuti. Myslel 
jsem, že když jsi po Samhainu koupil tu mudlovskou knihu, že to znamená, že žádní kouzelníci o 
traumatech nepíšou,” pousmál se. „Protože si pamatuji, cos říkal o té knize o leukémii, co měli 
Dursleyovi. Nevypadalo to, jako bys měl respekt k mudlovským spisovatelům. Ale 
předpokládám, že Dracův terapeut musí být kouzelník, ne? Jinak by Draco nemohl mluvit 
svobodně a některé jeho vyprávění by nedávalo smysl, ne?”

Snape si odkašlal. „Harry, máš pravdu, že jen málo kouzelníků jsou terapeuti. Ale já jsem našel 
velmi uznávanou terapeutku, která je moták a specializuje se na dospívající,” odmlčel se, téměř 
jako by čekal, že Harrymu něco dojde, a když mlčel, pokračoval, „doporučila jí Arabela 
Figgová.”

„Arabbela Figgová...” Harry přikývl. „Aha, ty mluvíš o té Dudleyho terapeutce, že ano? Jak jen 
se to ona jmenuje, Marta? Marša?”

„Dr. Marša Milá. Nemáš z toho nějaké špatné pocity?”

Harry nechápal, proč by měl mít. „No s Dudleym dokázala zázraky. Chodí k ní ještě?”

Snape se zatvářil poněkud kysele. „Ptal jsem se na to, ale dostal jsem dlouhé kázání o etice a 
profesionálním tajemství.” Zahleděl se do Harryho očí. „Myslel jsem, jestli nebudeš mít 
námitky, protože paní doktorka bude chtít vidět i tebe.”

Harry byl trochu zmatený a tak jen pokrčil rameny. „Jo, už jsi to zmínil, ale já pomůžu Dracovi 
rád. V čemkoli, co bude potřebovat.”

Snape si odkašlal. „To je dobře, ale myslím si, že doktorka Milá chce s tebou probrat možnost, 
jestli i ty nepotřebuješ terapii.”

„Aha,” Harry se cítil, jako by dostal potloukem do žaludku. „Ty jsi řekl, že jsem pomatený. Ty si 
myslíš, že potřebuju...” 

„Harry, Dr. Milá strávila více jak rok tím, že pomáhal Dudleymu. Jsem si jistý, že slyšela otřesné 
historky o tom, jak jsi byl vychováván jako dítě a nepochybně také čte Denního Věštce a je si 
vědoma tvého výjimečného postavení v kouzelnickém světě. Není divu, že chce vědět, jak se 
vyrovnáváš s tolika různými zdroji stresu.”

„Chceš říct, že si myslí, že jsem ztracený případ,” přeložil si to Harry otráveně. „Ale mě je 
jedno, co si myslí. Co si myslíš ty? Na tom mi záleží.”

„Myslím...” Snape si ho dlouhou dobu prohlížel, „že jsi se pozoruhodně vyrovnal se svou parodií 
na dětství a se vším, co se od té doby stalo.”

Harry náhle ucítil, jak se mu oči naplnily slzami, protože tuhle chválu si nezasloužil. Se 
Siriusovou smrtí se nevyrovnal, nemohl. Prostě o svém kmotrovi jen nepřemýšlel. Bylo to příliš 
bolestné, i když to k Siriusovi nebylo moc spravedlivé.

Harry věděl, že co se týče Siriuse, nebyl vůbec statečný, nebyl Nebelvír. A Sirius by jím byl 
pravděpodobně zklamán.

Harry popadl svou hůlku, odklidil všechno nádobí a prohlásil, že bude lépe, když půjdou ven a 
pomohou Dracovi.

Snape mu nijak neodpověděl.

„Jdeš?” Naléhal Harry a otočil se na něj.

Snapeovy temné oči se zaleskly, když pomalu přikývl.
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***

Poté, co strávili celé odpoledne stavěním bez valného úspěchu, se cítil Harry pořádně unavený. 
„Copak nevíte, že existují snadnější způsoby, jak postavit zeď?” zeptal se svého otce a bratra, 
„proč prostě nedojdeme do nejbližšího města a nekoupíme cihly? To přece nemůže být tak 
těžké smíchat maltu a poslepovat je dohromady...” 

„Kdyby se ti dostalo pořádné kouzelnické výchovy,” začal Draco svým nejnadřazenějším tónem, 
„tak bys věděl...” 

„To mi skoro připadá, jako strefování se,” přerušil ho Snape potichu.

Draco zmlkl. „Promiň.” řekl po chvíli a rychle se podíval na Harryho. „Budu pracovat a nebudu 
říkat takovéhle věci. A možná bychom mohli nechat pracovat tvoje temné síly a zvládnout 
celou podlahu jediným kouzlem.”

Harry si pomyslel, že to určitě není naposledy, co slyší o své mudlovské výchově, ale pokud se 
Draco rozhodl své nerudné komentáře alespoň omezit, už i to něco znamenalo. „Bojím se, že 
bych mohl proměnit celou louku v žulu, když nebudu dost opatrný.”

„Tak si vymez území předtím, než začneš,” navrhl mu Draco.

„Jenže já ještě pořád nevím, jak v hadím jazyce rozlišit udělej žulu a udělej ji jenom tady,” 
poukázal Harry. Pak si ale pomyslel, že fňukáním se to nenaučí, a začal se ještě jednou 
domlouvat se Salsou.

***

Když byl čas k večeři, Snape vzal Dracovi dědečkovu hůlku. Harry si pomyslel, že je to dobře, 
protože Venetimorica způsobuje halucinace a těžko říct, co by Draco mohl pod jejich vlivem 
zakouzlit.

Snape požádal Harryho, aby zařídil jídlo, což v podstatě znamenalo vyndat ho ze začarované 
bedny. Když se do toho Harry pustil, Snape odešel s Dracem do ložnice. Pravděpodobně mluvili 
o jedu a o tom, co Draca čeká, ačkoli Harrymu se zdálo, že je to naprosto zbytečný rozhovor. 
Byl si jistý, že si Draco tuhle věc dobře prostudoval a dobře věděl, co je před ním.

Draco se na večeři nevrátil. Podle Snapea byl příliš unavený a rozhodl se odpočívat.

„Už to začíná,” zašeptal Harry a podíval se z okna na zapadající slunce. Odstrčil jídlo. „Já 
nemůžu jíst.”

„K obědu jsi toho také moc nesnědl,” řekl Snape a začal si na vidličku nabírat fettuccine se 
smetanovou omáčkou.

„No a?”

„Nejlepší věc, kterou můžeš pro svého bratra udělat, je zůstat silný. Pravděpodobně to bude 
dlouhá, obtížná noc.”

„A den a možná další noc,” Harry do svých těstovin píchal a pak jich pár bez chuti snědl. 
„Dobře, já vím, že máš pravdu.”

Mistr lektvarů nalil vodu z karafy do dvou křišťálových pohárů, které Harry našel v bedně. Třetí 
stál prázdný u Dracova místa a Harry ten pohled neunesl. Popadl karafu a nalil i Dracovi. Věděl, 
že je to hloupé a bezdůvodné gesto, ale nelíbil se mu ten pocit, jako by k nim Draco už nepatřil.

„Tak proto jsme začali ten tvůj pokoj stavět už dneska, že ano?” došlo náhle Harrymu. „Nejen, 
abys Draca utahal. Chtěls, aby se cítil jako součást rodiny!”

„To máš pravdu,” připustil Snape. „Tenhle incident jen prohloubí jeho pocit, že si méně zaslouží 
mou lásku, než ty. Napadlo mě, že když ho vyloučíme z naší práce, i když proto, aby pracoval 
na svém trestu, nebo na svých úkolech, bude to tak chápat.”

„Tak pojďme za ním a uděláme si tam piknik.” Jenže tenhle nápad měl jen krátký život. Draco 

240 Kapitola 83. DEZERT



náhle upadl do bezvědomí. Harry seděl na posteli, s talířem na klíně a zatím, co pozoroval 
svého bratra, dojedl.

„Ty máš opravdu smysl pro rodinu,” řekl Snape, který se opíral o rám dveří. „Ale v tuhle chvíli 
pro něj nemůžeš nic udělat.” Pokynul Harrymu rukou. „Pojď si se mnou zahrát šachy.”

Harry zavrtěl hlavou.

„Harry,” přerušil ho Snape. „To nebyla žádost. Udělej, co říkám, a pojď si se mnou zahrát šachy. 
Nechci, abys byl vystresovaný víc, než byl předtím Draco.”

„Já se nestresuji, jen chci vidět...” 

„Až tvůj bratr bude potřebovat pomoc, budeme to vědět.”

Harry si později pomyslel, že ta slova byla prorocká.

***

Začalo to srdcervoucím výkřikem. Skrz otevřené dveře do ložnice Harry viděl Draca, jak se 
náhle posadil na posteli, ruce natažené před sebou, jako by se právě snažil někoho odstrčit. 
Pusu měl otevřenou a vypadalo to, že stříbro v jeho očích se strachem taví.

„Ne!” křičel a jako by odstrkoval někoho, kdo se odmítá hnout. „Jdi! Běž!”

Harry i Snape byli u Dracovy postele ve zlomku vteřiny.

Harry vzal bratrovu ruku, která zuřivě ukazovala do nikam, a pevně ji stiskl. „Draco, to je v 
pořádku.”

Ale nebylo, ne v okamžiku, kdy Draco obrátil svůj zděšený pohled na Harryho. „Harry, ne! Jdi! 
Teď hned!” A s obrovskou silou vytrhl ruku z Harryho sevření a natáhl se, aby ho mohl odstrčit. 
„Jdi! Běž! Harry, ještě nejsi připravený, tak už do prdele práce vypadni!”

Harry se rozplácl a nesmyslně si pomyslel, že když Draco chce, má neuvěřitelnou sílu.

„Jdi, jdi, jdi!” začal Draco křičet, slova té litanie trýznila Harryho. „Vypadni. Jdi!”

Náhle bez varování vyskočil z postele, chytil se Harryho, a byl by ho srazil k zemi, kdyby nebylo 
pohotového zásahu jejich otce. Pevně Draca sevřel a vší silou ho nacpal zpátky do postele. 
„Severusi, udělej něco!” ječel Draco tak vysoko a zoufale, že bylo kupodivu, že nepraskala 
okna. „Pro Merlina, už se zase chová jako Nebelvír, že jo? Harry, vypadni odsud!”

Snape, zatím co bojoval se synem, který se ze všech sil rval o svobodu, se podíval přes 
rameno, „Harry, možná bys měl jít a zavřít dveře, to by ho mohlo trochu uklidnit.”

Harry přikývl, odešel, a předtím, než se zhroutil na gauč a svěsil hlavu do dlaní, zavřel dveře 
tak, jak ho otec požádal. Hlavou mu vířily zmatené představy. Draco, který mrsknul něco 
vztekle na dveře ložnice, protože Harry řekl, že mu Ron a Hermiona nevěří. Draco, jak říká, že 
nemůže Harrymu sdělit, jaký má problém, protože Harry je jeho problém. Draco, téměř hrůzou 
bez sebe, když konečně připustil, že byl o Samhainu na tom setkání smrtijedů.

A teď tohle.

Pod vlivem Venetimorici v Dracovi ožily nejhorší strachy.

Ten jed má samozřejmě i další projevy, ale ten prvotní byl, přivést oběť na místo, kde se její 
nejhorší a k šílenství přivádějící noční můry stanou realitou.

Harry věděl, co se má stát, ale myslel si, že Dracovy nejděsivější představy budou úplně jiné. 
Lucius, jak ho po hlavě hází do jámy plné hadů, jak ho žere Nagini, jak je mučen kvůli 
informacím. Nebo jak mu Lucius uštědřuje další a další kouzelnické výprasky.

Netušil, že Dracův největší strach bude o Harryho.

Křik z ložnice pokračoval. Nekonečné prosby, aby Harry odešel předtím, než bude příliš pozdě. 

241 Kapitola 83. DEZERT



Nevypadalo to, že by si Draco povšiml, že Harry odešel.

Pak se křik změnil ve vzlykání, vedle kterého včerejší noční pláč vypadal jen jak kapka v moři. 
Draco ještě pořád křičel, ale tentokrát nesrozumitelně. Jediné, čemu bylo rozumět, bylo Harryho 
jméno. Hluk, který přerušoval Dracův zoufalý křik, dával tušit, že Draco dělá, co může, aby se 
dostal z postele a Snape mu v tom brání.

Zvuk praskající látky dal Harrymu tušit, že Draco začal trhat závěsy nad svou postelí.

A nad tím vším Snapeův hlas, znovu a znovu opakující Dracovi, že Harry není v nebezpečí, že 
Harry je v pořádku a že on, Draco, se za chvíli bude také cítit lépe. Ale Draco neposlouchal a jen 
plakal v neutěšitelném zármutku, jako by něco, na čem záležel celý svět, bylo právě vyrváno z 
jeho rukou.

Harry si rukama objal kolena a začal se kolébat jako malé dítě, které se pokouší utěšit samo 
sebe, když ty příšerné zvuky stále pokračovaly.

Nedokázal říct, jak dlouho to trvalo. Připadalo mu, že to musely být hodiny, dokud nenastalo 
ticho a Snape, který otevřel dveře, vypadal, jako by právě dobojoval s rozzuřeným 
hyppogrifem.

Harry k němu zachmuřeně vzhlédl, oči ho pálily, jako by v nich měl písek. Připomnělo mu to, že 
se opozdil se svým očním elixírem. Podal ho beze slova Snapeovi, který mu ho stejně mlčky 
nakapal.

Harry odolal nutkání si oči promnout a nasadil si brýle. „Jak mu je?”

Snape se zhroutil do křesla a odhrnul si vlasy z obličeje. „Znovu v bezvědomí. Pro teď.” Chvíli 
jen tak mlčky odpočíval, zhluboka oddychoval a vděčně přikývl, když Harry vstal a podal mu 
sklenici studené vody. „Předpokládám, že jsi pochopil, co to celé mělo znamenat?”

Harry ochable přikývl. Snape mu říkal, že Draco má pocit, že potřebuje Harryho na své straně. 
Ale Harry nikdy nepochopil, jak moc je o tom přesvědčen. „Draco si myslel, že jsem v nebezpečí 
a pokoušel se mě zachránit.”

„Nejprve, potom si myslel, že jsi zemřel, válka je ztracena a Lucius ho stahuje zaživa z kůže. 
Doslovně.”

„Ó Bože,” Harry namáhavě polkl. „Pokoušel ses mi to říct, ale já jsem ve skutečnosti 
nepochopil, jak moc se cítí být závislý na mé...” 

„Přízni,” dodal suše Snape. „A není divu, žes to nepochopil. Ty sám sebe nevnímáš, jako strážce 
světla. Ne tak, jako tě vidí on.”

„Já nechci být nějaký... hrdina, na kterém visí kvůli bezpečí!” vymáčkl ze sebe Harry, zatím co 
strkal prst do roztržené látky na gauči, „já chci být prostě jeho bratr.”

„Jsem si jistý, že to pro něj jsi,” vzdychl Snape vyčerpaně, „ale důvod, proč je k tobě loajální, je 
stále stejný, samozřejmě.”

„Samozřejmě,” řekl Harry a znělo to hořce, mnohem víc, než měl v úmyslu.

Snape se na něj dlouze zadíval a bylo vidět, že přemýšlí. „Dej mu čas,” řekl nakonec. 
„Pamatuješ si, co mi jednou řekla sociální kouzelnice.”

Harry na to těžko mohl zapomenout. Sám o sobě tenkrát promluvil, jako o Snapeově svěřenci. 
Místo toho, aby řekl, že je jeho syn. A Snape neřekl, jak strašně zraňující to bylo, měl ho prostě 
rád se všemi chybami. Teda až na jeden krátký nevrlý komentář. Koneckonců ani Snape není 
dokonalý.

Když Harrymu došlo, co má jeho otec na mysli, přestal trhat gauč. „Dobře. Prostě se budu 
chovat, jako jeho bratr, dokud on mě tak neuvidí. Dokud mě tak doopravdy neuvidí.”

Protože přesně tohle přece pro něj udělal Snape. Byl otcem dřív, než byl Harry připravený stát 
se synem.
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„Až se Draco probudí, začne to celé znova?”

Snape vzdychl. „Velmi pravděpodobně ano, za předpokladu, že uvařil ten lektvar správně, o 
čemž v podstatě nepochybuji.”

„Jo, Draco je v lektvarech dobrý,” řekl Harry mrzutě. „Předpokládám, že ne náhodou se rozhodl 
vyřídit si to se Zmijozely tím, že jeden použije. Myslím, že to byl jeho způsob, jak na tebe udělat 
dlouhý nos.”

Snape jen pokrčil rameny, takže Harrymu došlo, že o tom už asi přemýšlel. „Dohrajeme už naši 
hru?” A když Harry zavrtěl hlavou, dodal. „Mohou to být hodiny, než se Draco znovu probudí. 
Měl bys něčím zaměstnat svou mysl.”

„Dobře, ale tuhle už jsem stejně prohrál,” řekl Harry a ukázal na šachovnici. „Tak začneme 
další.”

Předtím, než se z ložnice ozvaly další zvuky, Harry prohrál ještě dvakrát.

Tentokrát to nebyl křik. Spíš naříkání.

Snape došel až k Dracovi, zatím co Harry postával ve dveřích, ale vypadalo to, že se tentokrát 
Dracův strach netýká jeho bratra a ani nebyl vzhůru. Ležel na posteli, třásl se, chycen ve 
spárech noční můry, recitoval latinsky něco, co se zdálo, že nedává smysl.

Pak přešel do angličtiny a přísahal, že se bude víc snažit, aby příště dostal lepší známky. Pak 
zamumlal. „Budu lepší, než ta mudlovská šmejdka. Ano budu,” lapal po dechu. „Slibuji, otče, 
slibuji...” 

Pak se Draco znovu rozkřičel tak, až ho to samotného vzbudilo, pevně se chytil sloupku postele 
a s pláčem prosil otce, aby přestal.

Harrymu došlo, že je to kouzelnický výprask a jak to pochopil, roztřásl se.

Snape se Dracovi pokoušel pomoct, odtrhl ho od sloupku, pevně ho objal a prostě ho jen držel. 
Ale Draco se nedal utišit. Naprosto v moci jedu křičel a zuřivě sebou mrskal, jako by jeho záda, 
boky a nohy, byly bičovány do krve.

A pak jeho křik začal být opravdu strašný.

V jeho mysli se zřejmě stalo něco dalšího. Něco tak příšerného, že se začal opět třást a bojoval 
se Snapeovým sevřením, jako by byl posedlý. V jeden okamžik si dokázal uvolnit ruku a popadl 
Snapea za vlasy, jako by mu je chtěl vyrvat z kořínků.

Snape se odklonil z dosahu a znovu přitiskl chlapcovu ruku k jeho tělu.

Pak Draco utichl. Naprosto utichl, ani nedýchal. Harryho napadlo, že znovu upadl do bezvědomí 
a nebo možná omdlel, protože mu nohy vypověděly službu. Draco se zhroutil na otce, ale 
Snape ho snadno zachytil a držel, pak s ním odešel do obývacího pokoje, kde se s Dracem na 
klíně posadil do křesla.

Harry se posadil na roh pohovky a sledoval je se rty stisknutými. „Je v pořádku?”

Snape jednou rukou odhrnul Dracovy vlasy stranou, sáhl si na jeho čelo. „Přešli jsme přes první 
stupeň.”

Harry věděl, co to znamená. Už nebudou žádné halucinace, žádné prožívání strachu. Ale teď jed 
způsobí fyzickou spoušť v jeho těle, něco, co právě teď začínalo, chlapec se začal celý třást, 
zuby mu drkotaly.

„Zz-zzi-zzima,” koktal, oči pevně zavřené, jak jím pronikal zraňující chlad. Začal se vrtět, 
tisknout se blíž ke Snapeovi, zřejmě se snažil o něj ohřát.

Snape ho k sobě přitiskl pevněji a řekl jen: „Přikrývky, Harry,” když se začal Draco prostrčit ruce 
skrz mezery otcovy košile, jak hledal teplou pokožku, aby zahnal ten chlad.

Když byl Draco zabalený od hlavy po paty, vykukovala mu jen tvář, zdálo se, že se uklidnil. 
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Ležel na Snapeovi, tvář přitisknutou na jeho hrudník, a začal opět normálně dýchat. S očima 
zavřenýma usnul bezpečně v otcově náruči.

Harry se opět posadil, mračil se při myšlence: „Proč jsi chtěl přikrývky, místo zahřívacího 
kouzla?”

Snape se na něj podíval, v černých očích únavu. „Použití magie by ty symptomy jen prodloužilo. 
Mnoho jedů se tak chová.”

„To je důvod, proč selhala kouzla Madam Pomfreyové, když zastavovala tvé krvácení? Když jsi 
byl na své narozeniny otráven?” Když Snape přikývl, Harry pokračoval, „ona měla po ruce 
protijed?”

„Proč myslíš?”

S myšlenkou, že otec zní naštvaně, chtěl Harry odložit tuto diskuzi na jindy, ale Snape ho 
vybízel svým upřeným pohledem.

„On Dobby řekl, že Madam Pomfreyová řekla, že jsi dobrý Mistr lektvarů.”

Ale ona řekla, že je dobře, že jsem Mistr lektvarů,” opravil to Snape a pohnul se, aby posunul 
Draca do pohodlnější pozice. „Dlouholetá expozice nebezpečných lektvarových ingrediencí mi 
zajistila do určité míry odolnost vůči jejich účinkům. Takže obsah čokoládového kotlíku mě 
vysílil, ale neohrozil můj život.”

„Proč jsi...” Harry se odmlčel, rozhodnut, že není vhodná chvíle.

Snape to nebral na vědomí. „Chceš vědět, proč jsem ti to neřekl? Chtěl jsem, aby ses v 
Bradavicích cítil bezpečně. S adopcí jsi souhlasil především kvůli ochrannému kouzlu, které by 
padlo, kdybych zemřel. I bez toho tě trápily noční můry, nepotřeboval jsem, aby ses ještě bál, 
že tě nějaký jed, který mi někdo pošle, zanechá zcela bezbranného.

„Dobře, ale nemyslíš si, že jako tvůj syn mám právo, tyhle věci vědět?” Když jeho otec 
neodpověděl, Harry pokračoval: „A ne že bych ti k tomu nedal příležitost. Kolikrát jsem do tebe 
hučel, abys jedl. Mohl jsi mi říct, proč se ti do toho tak nechce.”

„To máš pravdu.” Snape měl jednu ruku pod Dracovými rameny a druhou si začal třít kořen 
nosu. „Už takhle jsi mě kritizoval kvůli trestu pana Weasleyho. Nechtěl jsem ti dát další 
příležitost, abys mohl pochybovat o mém úsudku a myslel jsem si, že kdybys věděl o tom 
čokoládovém kotlíku...” Snapeův hlas náhle utichl.

Harry se s vážným výrazem naklonil kupředu. „Podívej, já vím, jak je snadné se obviňovat, 
dělám to často. Ale tenkrát to opravdu nebylo na místě. Není to tvoje chyba, že ti někdo 
podstrčil jed. Předpokládám, že byl bez vůně a bez chuti a neexistoval žádný způsob, jak ho 
najít.“

Snape se s napjatým výrazem pousmál. „Předpokládám, že jsem v tebe měl mít víc důvěry, ale 
vyhlídka na to, že ztratím tvůj respekt, byla příliš skličující.”

„Ale tati...” Harry se natáhl a odhrnul kousek deky, kterou byl Draco přikrytý a poklepal otci na 
koleno. „I když jsem tě viděl, jak jsi přesvědčil mého bratra sníst otrávený koláček, nedonutilo 
mě to smýšlet o tobě špatně. Tak proč by mělo tohle?”

„A jsme zpátky u nitrobrany. U toho, jak jsem tě učil skrýt důležité myšlenky a nechat 
Voldemorta vidět neškodné vzpomínky. Jak si myslíš, že se dozvěděl, že každého devátého 
ledna dostávám čokoládový kotlík? Nechal jsem ho to vidět spolu s mým neustálým vztekem na 
to, že Albus trvá na výjimečnosti toho dne. Orámoval jsem ty vzpomínky znechucením a nechal 
ho myslet si, že je to další důvod, abych ředitelem Bradavic opovrhoval. Neviděl jsem v tom, že 
ví, co dostávám každý rok k narozeninám, žádné nebezpečí. Ale jak se ukázalo, podcenil jsem 
tuhle záležitost.”

„Dáváš mi zbraň,” zamumlal Harry a přikývl. Když to jeho otcem trhlo, potlapkal ho Harry po 
koleni znovu. „To je v pořádku. Nevěděl jsi, že to tak je.”

„To je pravda, ale byls tu ty, zranitelný, bez magie, a naprosto závislý na mně. Beru svou 
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zodpovědnost daleko vážněji, než si dokážeš představit. Možná, až jednou sám budeš otcem... 
v každém případě jsem nechtěl dát ti důvod nejen zpochybnit můj úsudek, ale i všechno, co 
jsem tě naučil z nitrobrany. Protože to byla moje chyba, co vedlo až k tomu, že jsem byl 
otráven.”

Draco se zavrtěl a otevřel oči.

Harry si klekl vedle svého bratra, aby ho lépe viděl. „Jak se ti daří?”

„Zdálo se mi, že jsem ledovec...” Draco unaveně zdvihl hlavu a podíval se z okna, které vedlo 
na východ. „To už svítá? Spal jsem?”

Vypadalo to, že úplně zapomněl všechno, o čem mluvil a o čem snil.

„Ano, slunce už vychází,” řekl Harry a stáhl jednu z dek pryč z Dracovy hlavy. Objevily se 
chlapcovy potem promáčené vlasy.

Draco se podíval na Harryho horečnatýma očima. „Jsi vzhůru brzo...” 

„Ještě jsme ani nešli spát.”

Dracovo čelo se nakrabatilo usilovným přemýšlením. „My?”

„Jo, táta a já.”

Draco ospale přikývl. „Jo, aha, ale... kde je Severus? Neopustil by mě, nebo jsem si to aspoň...” 

„Sedíš na mně,” ozval se Snape hlubokým hlasem.

Draco nadskočil, zrudl a pokusil se slézt z otcova klína. Jenže, tak jak byl zamotán ve všech 
těch dekách, neměl, pokud nechtěl spadnout, žádnou šanci a Snape k tomu jasně nechtěl 
nechat dojít.

„Odpočívej,” radil mu. „Až Venetimorica znovu nabere dech, budeš svou sílu potřebovat.”

Draco sebou přestal mrskat a zamumlal. „Dej mě do postele, nejsem mimino.”

„Harry,” požádal Snape, „možná by byl dobrý nápad zakouzlit na Dracovu postel osvěžující 
kouzlo.”

Když Harry vešel, všechny povlaky byly zmuchlané a propocené. Místy na nich byly skvrny od 
krve, které říkaly Harrymu jasněji než slova, jak zuřivě Draco bojoval, když byl v moci svých 
halucinací. Harry se otřásl a uvedl postel zpět do použitelného stavu.

Když se vrátil do obývacího pokoje, kňoural Draco, že potřebuje osvěžující kouzlo zakouzlit na 
sebe. A Snape mu trpělivě vysvětloval, že Venetimorica by mohla mít námitky na jakoukoli 
magii použitou na jeho osobu.

„Budeš mít zakouzlený kbelík, ze kterého všechno zmizí, až budeš později zvracet...” 

„Jo, skvěle,” zaúpěl Draco. „Tak aspoň sprchu, potřebuju sprchu.”

Draco už byl natolik vymotán z dek, že se pokusil je odhodit a vstát. Pokusil, je to správné 
slovo. Zapotácel se a skončil na všech čtyřech, hlavu jen pár centimetrů od nízkého stolu, na 
kterém ještě pořád stála šachovnice.

„Dovolíš nám, abychom se o tebe postarali?” zeptal se Snape věcným tónem. „Ještě několik 
hodin nebudeš schopný kontrolovat svoje pohyby.”

Draco se pokusil posadit, pak ale vzdychl. „Dobře, smíš se o mě postarat.”

Snape ho zdvihl a odnesl do postele. „Tak a teď, chceš se osprchovat, nebo ne? Mohu ti 
vyčarovat stoličku, na kterou by ses posadil, ale stejně budeš muset nechat dveře otevřené.”

„Jo, jo,” Draco sténal, ale přikyvoval.

Zatím, co Snape pomáhal Dracovi ve sprše, Harry našel čisté pyžamo, do kterého by se mohl 
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převléct a pak sám sobě došel pro pomerančový džus. O pár minut později přišel Snape a 
oznámil, že Draco už usnul a pravděpodobně tak stráví většinu dne.

Tvář Mistra lektvarů byla zachmuřená. „A pak mu bude tak špatně, že si bude přát, aby býval 
byl ve spánku zemřel. Ale až to pomine, bude konečně po všem.”

Kyselá chuť pomerančového džusu se vrátila Harrymu do krku, když si vzpomněl na to, co 
Dobbyho kniha říká o poslední fázi otravy Venetimoricou.

„Jsi v pořádku?”

Harry opatrně polkl. „Jo.”

„Měl by sis odpočinout,” řekl Snape a jediným mávnutím hůlky přeměnil gauč na postel.

„Venku?”

„Ne, tady mám v plánu spát já. Byla to dlouhá noc pro nás pro všechny.” Pak vyslovil další 
kouzlo a pokračoval. „To je alarm. Vzbudil by mě, kdyby byl Draco v nepohodě. Ačkoli jsem si 
téměř úplně jistý, že budu v každém případě vzhůru dřív, než k tomu dojde.”

Harry přikývl, zamířil do ložnice a oblečený vlezl do postele.

***

Harry i jeho otec byli oba vzhůru k obědu, ale Draco spal dál a dál. Když se pak probral ze 
svého dlouhého spánku, bylo už pozdě odpoledne. Ale tentokrát ho nevzbudily halucinace a 
Harry přemýšlel, jestli je Venetimorica horší na začátku, nebo na konci.

Protože tohle bylo odporné.

„Potřebuju ten kbelík!” Slyšeli volat Draca z ložnice.

Harry zahodil knihu, kterou se pokoušel číst a pospíšil si ke svému bratrovi. Snape, který se 
zjevně přemístil skrz zeď, tu byl před ním. Také přivolal kbelík, dřevěný se železným držákem. 
Popravdě vypadal, že bude téct víc jak cedník, ale samozřejmě kouzelný kbelík nepotřebuje být 
vodotěsný.

Draco ho popadl oběma rukama, když mu ho Snape podal a zatímco z jeho žaludku vycházely 
otřesné zvuky, strčil do kbelíku celý obličej.

Snape okamžitě odešel z pokoje a očima pobídl Harryho, aby udělal to samé. Samozřejmě, 
dekorum. Nechali Draca o samotě, ale dveře zůstaly otevřené, to kdyby potřeboval pomoc a 
začali další partii šachů.

Harry nedokázal říct, jak dlouho to trvalo, už mu párkrát bylo špatně a pamatoval si ten 
příšerný pocit zoufalství, který měl, když mu připadalo, že už nikdy nepřestane zvracet.

V jednu chvíli Draco vydal tak příšerný zvuk, jako by ho někdo škrtil. Když tam Harry a Snape 
přiběhli, Draco klečel na podlaze, ruce si tiskl v pase, vlasy rozcuchané a ještě propocenější, 
než předtím. „Něco je špatně!” plakal a lapal po dechu, „už nemám co zvracet a stejně 
pořád...” 

To bylo všechno, co stihl říct předtím, než se mu žaludek obrátil naruby a donutil ho znovu se 
vrhnout ke kbelíku za příšerných zvuků, které se rozléhaly po celé místnosti.

Tentokrát Snape zůstal.

Když se Draco zdvihl nazpátek, oči mu plavaly. „Nemůžu přestat! Pořád to trvá! Severusi, něco 
je špatně!” odmlčel se, ztěžka dýchal, oči v panice otevřené dokořán.

„Draco, to je jen takové nutkání,” řekl Harry ve snaze Draca ukonejšit, ale nedotkl se ho, 
protože věděl, že si to druhý chlapec nepřeje. „To jsi nikdy předtím neměl?”

„Ale prosím tě,” zavrčel Draco, ačkoli to bylo poněkud zvláštní vrčení, protože byl bledý jako 
křída a třásl se. „V okamžiku, kdy jsme doma měli pocit, že jsem nemocný, dostal jsem lektvar, 
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který to napravil. Tahle ta záležitost se zvracením je naprosto... nechutná.”

Harry málem údivem otevřel pusu. „Ty jsi nikdy před tím nezvracel?”

„Většina čistokrevných rodin nedovolí dětským nemocem dojít tak daleko,” vysvětloval Snape.

„Arghhhh!” Dracovi rysy se sevřely a o sekundu později byl opět skloněný nad kbelíkem.

„Ale Dracovi bývalo špatně, když se přemisťoval,” řekl Harry potichu svému otci. „Lucius mi to 
řekl.”

„Uvědom si, že ať říká Lucius cokoli, může to být naprosté obrácení pravdy.”

„Můžeš přestat mluvit o obracení?” zaúpěl zoufale Draco, „prosím?”

Snape pokýval hlavou, ačkoli Draco to zcela jistě nemohl vidět. „Já bych řekl, že pokaždé, když 
se Dracovi udělalo špatně, dali mu Lucius, nebo Narcissa nějaký lektvar.”

Harry přikývl a pochopil, proč minulou noc mluvil Snape s Dracem o samotě. Pokud jste nikdy 
nezvraceli, může to být opravdu děsivá zkušenost.

„Nedokážu pochopit, jak se s tím mudlové mohou vyrovnat,” zaúpěl Draco a znovu se podíval 
nahoru. Otřel si pusu a pak se znechuceně podíval na rukáv od svého pyžama.

„Ty se s tím taky srovnáš,” připomněl mu Harry klidným hlasem.

„Jo, jednou. Kdybych musel pokaždé, když by mi bylo špatně, tak bych asi raději umřel. 
Arghhh!”

A jeho prázdný žaludek se znovu a znovu pokoušel vyprázdnit.

Harry si vzpomněl, co dělávala teta Petunie pro Dudleyho, když mu bývalo špatně a došel do 
koupelny pro nějaké vlhké žínky. A protože si nemyslel, že by Draco chtěl, aby mu Harry otíral 
čelo, s mírným úsměvem mu je podal. Draco na ně chvíli zíral, jako by si nebyl jistý, k čemu 
jsou dobré, pak ale vzdychl a začal si otírat tváře a krk. Vypadalo to, že jeho kůže je suchá jako 
papír, dokonce i když byla navlhčená, takže Harryho napadlo, že je Draco hrozně dehydrovaný. 
Přál si, aby byl býval mohl nabídnout bratrovi nějakou vodu k pití, ale raději se o tom ani 
nezmínil.

„Bolí mě hlava,” kňoural Draco, posadil se na paty, mokré žínky položené na kolenou.

Harry pochopil, že tu teď nějakou chvíli zůstanou, posadil se na postel a pokoušel se, aby se mu 
soucit, který cítil, nezračil ve tváři. Věděl, že Draco nemá rád, když ho někdo lituje.

Nebo tedy alespoň normálně.

„Copak jsi mě neslyšel?” řekl chlapec plačtivě a třel si spánky. „Severusi, bolí mě hlava, myslím, 
že mi vybuchne a pokaždé, když zvracím, je to horší! Už to prostě nevydržím!”

„Tiše děcko,” řekl Snape velmi jemně, jako by si byl vědom toho, že každý hlasitý zvuk by jen 
Dracovu bolest hlavy zhoršil. Přivolal si křeslo a posadil se vedle Draca a natáhl se, aby si 
položil Dracovu hlavu na kolena. „Víš, že ti nemohu dát žádný lektvar.”

Draco se o otce opřel, zjevně vděčný za oporu a začal znovu kňourat. „Dej mi protijed. Nejsem 
tak statečný, jak bych měl být, Severusi, potřebuji ho.”

Snape hladil Draca po zpocených vlasech. „Tiše, pitomečku. Vždyť víš, že žádné antidotum 
neexistuje. Dobře jsi to téma probádal a vybral Venetimoricu právě proto, že žádné neexistuje.”

Draco se otřásl. „Já... jo.” Zaúpěl. „Ale já jsem doufal... vždyť víš, ty jsi říkal...” vzhlédl k němu 
kalnýma očima. „Lháři.”

„Už jsi skoro za tím,” uklidňoval ho Snape a hladil Draca tak jemně a něžně, až se Harry přistihl, 
že zírá. „Už by to nemělo trvat ani hodinu.”

Dracovo zaúpění řeklo jasněji než slova, že další hodinu už neunese. Chytil se Snapeových 
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nohou, v kleče je objal rukama a opřel se o svého otce, ale po chvíli se náhle s trhnutím 
osvobodil a doslova se zhroutil do kouzelného kbelíku.

Ozvaly se hrozné zvuky, jako by proud něčeho hnusného a odporného vytékal do z Dracových 
úst a na krátký okamžik zaplnil vzduch ten nejpříšernější zápach, jaký kdy Harry cítil.

Pak kouzelný kbelík splnil svůj úkol a nechal svůj obsah zmizet.

Draco si otřel pusu rukávem, na kterém zůstaly hnusné hnědozelené skvrny. „Fuj! Fuj! Někdo 
mě hned zabijte!”

Snape vyčaroval sklenici bílé kapaliny a podal ji Dracovi, aby si vypláchl ústa, ale nepolykal ji. 
„Soda bicarbona,” odpověděl na Harryho tázavý pohled. „Není magická.”

Draco si pětkrát za sebou vypláchl pusu, pak se znovu pozvracel a znovu si vypláchl pusu a pak 
se se zaúpěním posadil. „Pro Merlina, tohle dává slovu hnusný úplně nový význam! Naprosto 
nechápu, proč se mudlové rovnou nepodříznou!”

Harry by možná nevěděl, čím právě Draco prošel, kdyby to Dobbyho kniha nevysvětlovala 
obrázky. „Draco, když mudlové zvrací, tak vyprazdňují jen svůj žaludek, ne celý zažívací trakt.”

„Aha, ale stejně,” odpověděl druhý chlapec a několikrát se zhluboka nadechl. Podíval se dolů, 
prohlédl si sám sebe a zatvářil se zděšeně. „Bohové, já jsem ale odporný.”

Ve skutečnosti nebyl, byl jen upocený a měl ten nechutný flek na konci svého rukávu od 
pyžama. Ale Harry chápal, že se chce jít očistit.

„Už je po všem?” zeptal se Harry otce.

„Jo, už je po všem,” řekl Draco a nejistě vstal na nohy. Pokusil se rozepnout si pyžamo, ale jeho 
prsty toho ještě nebyly schopny. Snape to vyřešil jediným mávnutím hůlky a když tu tak Draco 
stál, zakouzlil nad ním několik diagnostických kouzel.

Harry si kousal ret, když viděl tu příšernou jizvu, kterou zanechal amulet. Není divu, že je z ní 
Draco tak otrávený. Jeho kůže byla celá popraskaná a svraštělá všude kolem malé rudé plochy, 
která byla stejně velká, jako amulet. Celý ten úsek poničené kůže byl asi tak velký, jako 
Harryho dlaň.

Nechtěl, aby se Draco kvůli jizvě cítil ještě hůř, ale musel se prostě zeptat. „Zkoušeli jste... jizvy 
odstraňující lektvar?”

„Nefunguje,” odpověděl Draco. Zavrtěl hlavou a rukou lehce přejel přes zranění. „Je to, jak říká 
Severus, zranění magické a ne fyzické. Stejně, jako tvoje vlastní jizva.”

„Nerozumím, proč to ten amulet...” Harry vzdychl. „Mělo se to jen zahřát! Je mi to vážně líto.”

Draco si začal třít paže, jako by mu byla zima. „Hmm, no já jsem tě praštil. Možná, že si tvůj 
amulet řekl, že si zasloužím něco na oplátku.”

„Mělo by být teď bezpečné, abych na tebe zakouzlil Hydratus,” oznámil Snape.

V minutě, kdy bylo kouzlo vysloveno, Draco vzdychl úlevou. „Jé, to je o hodně lepší. Skoro bych 
zapomněl, jaké to je, když mi po lebce nedupe troll. A už mě také nebolí kosti. Myslím, že se 
půjdu dát sprchu a pořádně dlouhou.”

„Jsi si jistý, že to zvládneš sám?”

Draco nakrčil nos. „Severusi, já nejsem zas tak slabý a myslím si, že jedna sprcha pod 
dohledem za den, je víc, než dost.”

„Bude v pořádku,” řekl Harry suše. „Už je zase zpátky ve své kůži.”

Snape ale stejně trval na tom, že dveře do koupelny zůstanou otevřené, jen pro případ, že by 
Draco něco potřeboval. Dávalo to smysl, protože zmijozelský chlapec stál na nohou stále ještě 
nejistě. Popravdě ho jednu chvíli slyšel, jak upadl a kleje nad tím, ale hned volal, že je v 
pořádku a rozhodně není nutné tam vtrhnout.
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Harry vyčistil kompletně místnost, šťastný, že čistící kouzla v hadím jazyce nejsou nijak zvlášť 
komplikovaná a pak se šel podívat po nějaké večeři. Nebyl si jistý, jestli někdo z nich vlastně 
bude chtít něco jíst, ale neušlo mu, že Draco už neměl nic v puse skoro dva dny.

Kouzelná bedna, jako kdyby věděla, že je zapotřebí něco lehkého, jim nabídla kuřecí polévku s 
malými sušenkami ve tvaru zlatonek.

Draco uždíbl pár sušenek a snědl půl talíře polévky a až do konce jídla nepromluvil. „To bylo 
skutečně odporné. Díky Merlinu, že je to za mnou.”

„Děkuj Merlinu, že se těmi koláčky nenacpal nějaký prvák. Co třeba Larissa? Jak by ses cítil, 
kdyby...” 

„Kdo?”

Harry na něj zíral. „Larissa. Prvačka. Je docela vysoká...” 

„Harry, co si myslíš?” protáhl Draco se zdviženou bradou. „Nezdružuji se s nižšími životními 
formami.”

„Vždyť jsi byl prefekt!”

„Stal jsem se jím, protože je to taková rodinná tradice,” rozhodil Draco rukama.

„Stal ses jím,” opravil ho Snape přísně, „protože jsem doufal, že ti odpovědnost pomůže stát se 
zodpovědným.”

„Hmm, to už je stejně jedno,” vzdychl Draco tak smutně, že Harry přemýšlel, jestli vzpomíná na 
Pansy Parkinsonovou, která byla prefetka s ním. „Tohle opravdu nebyl pro Zmijozely dobrý rok. 
Jeden byl zavražděn a druhý vyhozen. Ale když už mluvíme o zodpovědnosti...” 

Draco se zhluboka nadechl a pak prohlásil něco, co Harryho nikdy, ale opravdu nikdy 
nenapadlo, že od něj uslyší.

„Měl bych se znovu omluvit tomu skřítkovi, co se kamarádí s Harrym. Měl jsi pravdu Severusi, 
včera mi to nebylo líto. Ale teď... myslím, že vím, co jsi měl na mysli. Uslyší tě Dobby, když ho 
odtud zavoláš?”

„Aha, takže teď už znáš jeho jméno?” zeptal se Harry a zdvihl jedno obočí.

„Jo,” řekl Draco a trochu se zakabonil, „myslím, že měl Severus pravdu. Použil jsem jméno jako 
zbraň. Je to urážka nepamatovat si jméno domácího skřítka, který je připoután ke tvojí rodině, 
nebo, v jeho případě, který byl. Ale Dobby si ode mě zaslouží lepší chování. Je to tak, jak jsi 
jednou říkal, jako s profesorem Lupinem. Je na stejné straně jako já, takže s ním musím být 
schopný spolupracovat.”

Draco si odkašlal. „Severusi, na co čekáš?”

„Budeš si moci promluvit s Dobbym, až se vrátíme do Bradavic.”

„Ale já možná ztratím tu pošetilou potřebu ponížit se,” varoval ho Draco. „Je to jako s tím 
jedem. Lepší udělat to hned, nemyslíš?”

„Omluvit se, když člověk udělá chybu, není ponižování, spíš je to známka dospělosti.”

„Hm... a já už teda musím být dospělý, když mě vyhodili.”

Harry si přikryl pusu rukou, aby se nerozesmál nahlas a Snape se usmál. „To máš pravdu, ale já 
bych přesto rád udržel svou skrýš tak utajenou, jak jen to je možné. Prostě si budeš muset svou 
pošetilou potřebu ponechat až do konce prázdnin.”

„No dobře, já... jo, udělám to.”

„To je dobře, protože pokud by tvá lítost trvala jen den, nebo dva, mohl by si člověk položit 
otázku, jak opravdová je.”
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Draco mírně přikývl. „Myslím, že se pustím do opisování.”

Harry skoro čekal, že otec Dracovi řekne, aby na opisování zapomněl, ale Snape si zjevně 
myslel, že tahle práce poslouží stejnému záměru.

„Udělej to,” řekl Mistr lektvarů a pak dodal potichu. „Draco, jsem rád, že mám dva syny, na 
které mohu být hrdý.”

Draco přikývl, jeho stříbrné oči byly opět vlhké. Vzal si pergamen, brk a inkoust a pustil se do 
práce.
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Ukázalo se, že napsat deset tisíc vět nezabere zas až tolik času, pokud se jim dotyčný 
doopravdy věnuje. Draco pracoval od rána do pozdního večera, seděl při tom u kuchyňského 
stolu a otevřeným oknem křičel svoje návrhy a ještě častěji kritiku na Snapea a Harryho, kteří 
venku stavěli novu místnost. Harry našel způsob, jak používat hůlku, ale i přes tuto výhodu byla 
stavební kouzla tak vyčerpávající, že jim zabralo celé dny, než dokončili podlahu, zdvihli zdi a 
krovy. Harry se popravdě necítil příliš dobře, když kouzlil kameny dost velké na to, aby z nich 
mohla být zeď. Bohudík to byl Snape, kdo udělal většinu práce na tom, aby je zdvihl na správné 
místo, i když to byl Harry a jeho magie s hůlkou, kdo je spojoval dohromady. 

Nakonec Harry zjistil, že kouzelníci používají maltu. Jen ji nemíchají stejně jako mudlové. 

Pokrýt střechu se ukázalo o něco jednodušší, ačkoli se Harry musel nejprve naučit, jak nechat 
narůst dlouhou a silnou trávu. Po všech těch letech, kdy musel sekat trávu, mu přineslo jisté 
uspokojení, když viděl vysokou trávu vlnící se ve vánku. 

V pátek večer byla Snapeova ložnice připravena k použití a Draco měl hotový svůj trest. 
Zmijozelský hoch také dokončil některé ze svých úkolů, i když ještě pořád mu spousta práce 
zůstala. Ale vypadalo to, že je pevně rozhodnutý ji dodělat. A to už, alespoň podle Harryho 
názoru, něco znamenalo. 

V pátek krátce po půlnoci Harryho ze spánku probudil podivný zvuk. Jeho ospalému mozku 
chvíli trvalo, než přišel na to, že je to vzlykání. 

„Draco?” 

Žádná odpověď. Když Harry došel k druhé posteli, uviděl bratra, jak sebou pod dekou zuřivě 
mlátí, ale byl v ní tak zamotaný, že se nedokázal osvobodit. V matném měsíčním svitu 
procházejícím oknem viděl, že Dracovo čelo je díky této námaze zborcené potem. 

Možná, že to ani tak nebylo vzlykání jako supění. Nebo od obojího trochu. 

Harry zatřásl bratrovým ramenem. Nejprve jemně, pak silněji. „No tak Draco. Vzbuď se...” 

Stříbrné oči se konečně otevřely, ale byly tak naplněny děsem, že Harry zatřásl Dracem ještě 
jednou. „Už je dobře. Byla to jen noční můra.“

Draco setřásl Harryho ruku a posunul se tak, aby se posadil. Vypadalo to, že je jen kousek od 
toho začít křičet hrůzou, přestože byl nepochybně vzhůru. Zuřivě kopal do zamotané deky, 
dokud mu neležela zmuchlaná pod nohama. Vypadalo to, že se uvolnil, ale po chvíli začal 
křečovitě polykat. „Předpokládám, že tu nemáme někde po ruce kbelík?” 

„Jdu pro Severuse,” řekl náhle Harry, protože pokud je Dracovi špatně, potřebuje lektvar. 

„Ne, ne,” vrtěl Draco téměř nepostřehnutelně hlavu. „Je mi docela mizerně... ale zvládnu to.”

„Jestli jsi si jistý...” 

„Ne, Pottere, lžu. Ve skutečnosti totiž chci vidět svoji napůl strávenou večeři všude tady na 
dece a prostěradle...” Když se podíval do Harryho obličeje, odmlčel se. 

„No alespoň si konečně stejný jako dřív.” 

„Já už nikdy nebudu stejný,” zašeptal Draco a jeho sarkasmus úplně zmizel. 
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„To je dobře.” Možná to bylo neomalené, ale někdy je to tak nejlepší. „Jestli chceš být Bystrozor, 
nesmíš mít žádný záznam v rejstříku. Málem si spláchl všechny své plány do záchoda.” 

„Jo, já vím.” Draco vzdychl a opřel se o čelo postele. „Severus o tom se mnou mluvil, když jsi se 
byl proletět.” 

„Dneska?” 

„Jo. Dneska, včera i ve středu. A bezpochyby totéž kázání uslyším ještě i zítra.” Draco se na 
chvíli odmlčel. „Myslím, že se pokusím znovu usnout...” 

Harry zdvihl ruku a posadil se na kraj Dracovy postele. „Jsi si jistý, že si o tom nechceš 
promluvit?” 

„Ne, stačí mi, jak se v mojí duši pod záminkou plánování kariéry přehrabuje Severus...” 

Harry žďuchnul Draca do ramene a sarkasticky poznamenal. „O tvé noční můře, ty pitomče. 
Mluvení pomáhá.” Když to vypadalo, že Draco váhá, Harry pokračoval: „Mohla by se vrátit, 
když to neuděláš.” 

„Vypadalo to tak opravdově,” zamumlal Draco a otřásl se. 

„Jo, sny takové bývají.” 

„Takovéhle nikdy před tím nebyly. To je tím jedem. Nemyslím si, že jsem ještě pořád pod jeho 
vlivem, ale když jsem byl v bezvědomí a prožíval své nejhorší obavy...” 

Harry chápavě přikývl. 

„... Vypadalo to všechno tak opravdově. Předpokládám, že halucinace takové bývají. A... 
vypadá to, že proto mám tak živé sny. Zdají se mi ty samé věci, jako když jsem blouznil.” Draco 
rozhodil ruce, ale místo toho, aby to gesto vypadalo bezstarostně, působilo křečovitě. 
„Předpokládám, že už před tebou nemám mnoho tajemství. téměř si přeji, abych tě to býval byl 
nechal sníst... zapomeň, že jsem to řekl.” 

„No to tedy doufej, že to zapomenu,” řekl Harry zamračeně. „To je odporné přání.” 

„Řekl jsem téměř, ty pitomče.” Draco si rukama třel paže a znovu se roztřásl. „Podívej, není to 
tak, že bych si to doopravdy přál. Jen jsem tím chtěl říct, že bych byl radši, kdybychom na tom 
byli stejně. Ty znáš moje nejhorší obavy, ale já nemám nejmenší potuchy, jaké jsou ty tvoje.”

Harry se trochu uvolnil. „No, nejsem si úplně jistý. Předpokládám, že by to pravděpodobně 
mohlo být to, že ztratím tebe nebo tátu, nebo tak něco. Znáš zrcadlo z Erisedu?” 

Když Draco zavrtěl hlavu, vyprávěl mu Harry, jak viděl svoji rodinu stojící kolem něj a jak mu 
Brumbál vysvětlil, co to znamená.

„To zní, jako bys to byl ty, kdo potřebuje terapii,” řekl Draco s vážným výrazem. Harry popadl 
polštář a zdvihl ho, jako by chtěl Draca praštit do hlavy. 

„No dobře, dobře, asi ji taky potřebuji,” připustil Draco mučednickým tónem.

Harry se rozesmál a odhodil polštář stranou. „Jo, to tedy jo. Ale už dost o tom. Řekni mi, prosím 
tě, co se ti to honilo hlavu, když jsi se pokusil vyrvat Severusovi vlasy?” Harry si pomyslel, že 
Draco vypadá zmateně. „On tě držel, pokoušel se tě utěšit a přesvědčit tě, že tě nikdo nebije, 
když jsi se najednou začal rvát jak divoké zvíře...” 

Draco znovu vypadal, že se pozvrací, popadl polštář a objal ho. „Já... právě to se mi teď zdálo. 
Tahle ta halucinace... já... neopovažuj se smát.” 

„Nebudu se smát, ať už je to cokoli!” 

„Protože je to... je to hloupost.” 

Harry trpělivě čekal. Byl rozhodnutý, že nebude Draca nutit, pokud si o tom nebude chtít 
promluvit, i když byl přesvědčený, že by mu to prospělo.
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„Myslel jsem, že Severus je ten děsivý obrovský had, co se pořád motá kolem Pána zla,” zaúpěl 
nakonec Draco. „A že se mě pokouší sežrat. Tak jsem se pokoušel odstrčit jeho hlavu, ale v tom 
snu jsem neuspěl a skončil v jeho břiše.” 

Harry nevěděl, co na to říct, pokud nechtěl být vulgární. „Fuj.” 

Draco naštvaně založil ruce na hrudníku. „No vždyť jsem ti říkal, že je to hloupost.” 

„Ale není.” Harry se raději nezmínil o tom, že Voldemort opravdu krmí Nagini lidmi. Nebo tím 
alespoň vyhrožuje. Ačkoli to asi Draco z řečí, co se vedou mezi Smrtijedy, věděl. „Říkáš, že se ti 
o tom zdává. To znamená, že se ti to dnes zdálo víckrát. Nebo se ti to zdálo každou noc?”

„Každou noc,” sevřel Draco rty. „Obvykle jsem se vzbudil dřív, než jsi mě zaslechl. Myslím, že 
bych si měl zkusit pohrát se Salsou, abych si trochu zvykl na hady. Pak by mě to možná tak 
neděsilo. Ale už mi všechno to zvracení stačilo, když teď vím, jaké to je, a jsem si naprosto jistý, 
že bych se pozvracel, kdybych se dotkl hada. Takže asi pro mě není žádná naděje.” 

Harry si nemohl pomoci a vytřeštil oči: „Ehm, Draco, všiml sis, že tvůj otec je Mistr lektvarů?” 

„Já si Severusovi o Bezesný spánek neřeknu.” 

„A proč ne? Vždyť to byl on, kdo tě to donutil sníst...” 

„On mě nedonutil,” přerušil ho Draco chladně. „Pro tvoji informaci, mě nikdo k ničemu 
nedonutí. Snědl jsem to, protože nechci skončit v Azkabanu a on vypadal, že je velmi 
přesvědčený, že se to stane, pokud neudělám něco radikálního. A věř mi, že tohle takové bylo. 
A svůj trest jsem dopsal, protože chci, aby mě respektoval stejně, jako respektuje tebe, ačkoli 
to je asi jen sen. A na svých úkolech jsem začal pracovat, protože jediný způsob, jak zůstat v 
bezpečí a jak ochránit tebe je stát se bystrozorem, k čemuž jak víš, je potřeba složit několik 
opravdu náročných OVCÍ, které budu schopen složit, i pokud se budu vzdělávat doma, místo v 
úžasných Bradavicích.” 

„Dobře, dobře!” zdvihl Harry ruce nad hlavu. „Nikdo tě k ničemu nemůže donutit. Ale proč 
nechceš lektvar, abys mohl spát?” 

Draco arogantně pokrčil rameny: „Prostě nechci, stačí ti to?” 

Harry si pomyslel, že je mu tahle situace nějak povědomá. Jenom teď bylo všechno naopak. 
Tentokrát to byl Draco, kdo měl noční můru, a nechtěl, aby o tom jeho otec věděl... 

Harry s náhlým pochopením vyskočil a namířil na bratra prst. „Mám to. Ty si myslíš, že je to 
nějaká chyba charakteru mít špatné sny!” 

„Hele, Harry, sklapni. Ty v těchhle věcech nejsi o nic lepší než Grangerová a nezapomeň, jak ta 
vždycky všechno zpacká!” 

„Draco, Severus má také noční můry.” 

„Jo, jenže on má důvod, nemyslíš? On těmi věcmi doopravdy prošel, zatímco moje noční můry 
jsou jen výplody mé fantazie” 

„Nagini ti doopravdy lízala boty. To není fantazie.” 

„Jo, a díky, že jsi mi to připomněl!” 

„Takže si jdi říct o nějaký lektvar!” 

Místo odpovědi popadl Draco deku z nohou postele, přikryl se až k bradě, otočil se a zavřel oči.

Takže ty chceš, abychom na tom byli stejně, pomyslel si Harry. „Jestli nepůjdeš za Severusem a 
neřekneš mu, že potřebuješ lektvar,” vyhrožoval Harry, „Půjdu za ním sám a řeknu mu, že se 
bojíš, že už by tě nechtěl, kdyby věděl...” 

Draco vytřeštil oči: „To neuděláš.” 

„Proč ne? Tys mi tím taky kdysi vyhrožoval.” 

252 Kapitola 84. REKONSTRUKCE



„Jo, ale ty jsi lepší, nežli já,” zakňoural Draco a posadil se.

„Možná, že ne...” 

Draco náhle smotal všechny své pokrývky do koule a hodil je přímo na Harryho, který ale před 
tím, než ho mohly zasáhnout, uhnul stranou.

„Škoda, žes mě minul.” 

„To je děsně legrační, Harry,” vrčel Draco. „Dobře, fajn. Ale dlužíš mi to.” 

„Já jsem ti dlužný, protože jsem tě donutil udělat něco, co je dobré pro tebe?” 

„Ty jsi mě nedonutil...” 

„Samozřejmě, že ne,” řekl Harry a obrátil oči v sloup. „Rozhodl jsi se naprosto svobodně. Jsem 
si naprosto jistý, že tě kvůli tomu Severus bude respektovat víc a ne méně.” 

„Ale stejně jsi mi dlužný,” řekl Draco, když si bosý vlezl do bačkor a zamířil k zavřeným dveřím. 

„A co ti dlužím?” 

„Dám ti vědět.” 

S těmi slovy se za Dracem zaklaply dveře. Harryho napadlo udělat totéž co Draco a otevřít 
dveře, aby se ujistil, že jeho bratr opravdu šel za Severusem. Pak ale uslyšel, jak se otevřely 
druhé dveře a hluboký šepot, a věděl, že to může být jedině hlas jejich otce.

Přikývl a zalezl si zpátky do postele. Teď už o Draca neměl starost. Snape nebyl ten typ otce, co 
by mu jen podal lektvar a nechal ho o samotě. Určitě to s Dracem všechno probere. A vzhledem 
k tomu, že v tomhle je Snape opravdu dobrý, pomyslel si Harry, že všechno bude v pořádku. 

Než se Draco vrátil od jejich otce, Harry už spal.

***

„No, tenhle týden opravdu utekl rychle,” řekl Harry, když se připravoval k přemístění na 
Grimmauldově náměstí. 

„Mluv za sebe. Mně se zdálo, jako by trval věky.” 

„Ale nakonec jsi ty řádky dopsal.” 

„Škoda jen, že jste ty a Severus nedokázali dokončit svoji práci,” řekl Draco a trochu zdvihl 
bradu. „Ta druhá koupelna je úplně nakřivo.” 

„To počká do léta,” řekl Snape. „Draco, myslím, že pro mě něco máš.” 

„Ano, pane,” zahučel chlapec, ale půjčenou hůlku mu bryskně podal. Časně ráno mu Snape 
dovolil ji použít k souboji s Harrym. Harry musel uznat, že si na ni Draco už docela zvykl. 
Vypadalo to, že Snape nemá nic proti tomu, aby ji užíval, ale samozřejmě jen pod dohledem. 

„Až párkrát navštívíš svoji terapeutku, můžeme tuto záležitost přehodnotit,” oznámil Mistr 
lektvarů, s vlídným pohledem.

„Ano, pane,” zopakoval Draco. 

Snape vypadal, jako když se snaží nepovzdechnout si. Harry si byl jist, že to Draco postřehl. 
Nebylo mu jasné, proč je druhý chlapec najednou tak přehnaně uctivý. Nebyla to otevřeně 
jízlivost, ale přesto cítil, že je v tom trocha rebelantství smíchaného s bůhví čím. 

Ale Snape se zcela evidentně rozhodl neřešit to, takže Harry k tomu nic neřekl. 

Poté, co se vrátili do Bradavic, Snape prohlédl dopisy, které jim za jejich nepřítomnosti přišly. 
„No vida, Dracovo první sezení s terapeutkou už bylo stanoveno,” přelétl to pohledem. „S 
ohledem na moje učitelské povinnosti a na to, že Draco nemůže cestovat bez doprovodu, se 
uskuteční večer. To je od ní opravdu velmi milé.” 
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Harry se trochu kousl do jazyka, aby se nerozesmál. Byl zvědav, jak dlouho má Snape v úmyslu 
dělat si z jejího jména legraci. Nebo spíš jak dlouho bude Dracovi trvat, než si toho všimne.

„Takže, kdy tedy odhalím své hlubiny?” zeptal se Draco tónem, který byl tak radostný, že musel 
být falešný. „A ještě k tomu motákovi.” 

„Na motácích není nic špatného, Draco,” řekl Harry.

Nic špatného? odezíral Harry z Dracových úst.

„Oni nemohou za to, že nemají magii právě tak, jako ty nemůžeš za to, že jsi takový namyšlený 
pitomec,” vysvětloval mu Harry tónem, který Draco použil před chvílí.

„Nesmíš milou paní doktorku urážet,” dodal Snape. „Obzvlášť ne jí do očí. Dal bych přednost 
tomu, kdybys omezil svoje komentáře jen na ty, které se nějak budou týkat tématu.” 

Když se Mistr lektvarů odvrátil, Draco vyplázl jazyk. „Kdy tedy?” naléhal po chvíli. 

„Ve středu v sedm,” odpověděl Snape a odešel směrem ke své kanceláři.

„Tati,” volal Harry. „Vlak ještě nedorazil, že ne?” 

„Ne, přijede dnes, ale až později,” řekl Snape a obrátil se zpět. 

„Takže, mohl bych, já... ehm, použít letax a vrátit se do věže?” 

Snape povytáhl obočí: „Už tě unavuje naše společnost?” 

Harry se usmál. „Ne, ale když přespím tady a ty mě doprovodíš na snídani, nebudu mít 
učebnice, které potřebuji. A vím docela určitě, že bys nechtěl, aby Zmijozel přišel o body, 
protože bych přišel na Formule nepřipravený.” 

„Použij letax, vezmi své knihy a zase se vrať,” přikázal mu. 

„On chce hlavně použít letax!” poznamenal Draco. „Zajímalo by mě, jak dlouho to bude trvat, 
než ho budu moct používat já...” 

„Až si takové privilegium zasloužíš .” 

Harry měl pocit, že by možná neměl letax použít. Ale musel, takže... „Potřebuji prášek...” 

Snape mu ho bez komentáře podal. 

„Jsem tu hned...” 

„Ve skutečnosti si myslím, že by nejlepší bylo, kdyby sis dal načas,” odpověděl Snape a upřel 
pohled na Draca, který si ztěžka povzdechl. 

„Díky, ale Harry to může vidět. Bude to lepší, opravdu.” 

„Vidět co?” 

Další dlouhý povzdech. „Moji omluvu tvému příteli skřítkovi.” 

Harry to chtěl vidět, ale pomyslel si, že je asi špatné přát si něco takového, takže navrhl: „Ale 
ne...” 

„Ale ano,” oponoval Draco. „Nechci, abys přemýšlel, jestli jsem to doopravdy udělal a jestli 
jsem u toho náhodou nebyl sarkastický nebo tak něco. Severus ti ukázal, jak jsem dával jed do 
polevy. Jsem si jistý, že si to budeš dobře pamatovat, i když jsi to ve skutečnosti neviděl, 
takže... Chci, abys mě viděl dělat něco... víš, správného.” 

Harry přikývl. Také chtěl vidět Draca, jak dělá něco správného.

***

Snape přivolal skřítka tak jako minule. 
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Skřítek se udiveně rozhlížel. Zřejmě mu nebylo jasné, proč byl tentokrát zavolán. „Harry Potter 
něco potřebuje?” 

„Ne, ale já ano,” řekl Draco zřetelně, slova z něj lezla jak z chlupaté deky. 

Nato se Dobby zamračil. „Dobby je svobodný domácí skřítek, není svázán s Malfoyovými...” 

„Ano, já vím,” odkašlal si Draco. „Já... mohl by ses posadit, ehm... Dobby?” 

Dobbymu téměř vypadly jeho velké oči z důlků, když se zeptal velmi podezřívavě: „Pan Malfoy 
chce po Dobbym, aby se posadil?” 

Harry si pamatoval, co mu Dobby řekl před lety o Malfoyových, o tom, jak strašně zacházejí se 
skřítky, kteří jim slouží.

„Ano, vedle mě.” Draco se posadil na pohovku a ukázal na místo vedle sebe. Dobby se pomalu 
pohnul a vykročil, aby se usadil do rohu pohovky. 

Zkřížil ruce na hrudníku a opakoval zarputile: „Dobby je svobodný skřítek. Dobby nemusí dělat 
to, co si pan Malfoy přeje.” 

„Ne, to nemusíš,” nadechl se zhluboka Draco a jeho oči vyhledaly Snapea, který byl opřený o 
římsu krbu a jen ho sledoval. „Jsi svobodný skřítek, já vím. Já... ve skutečnosti jediné, co chci, 
je, abys mě chvíli poslouchal, ale jestli se teď rozhodneš odejít, budu respektovat tvoje 
rozhodnutí.” 

Pravděpodobně to bylo slov respektovat, které uvolnilo napětí ve skřítkových ramenech. 
„Dobby může poslouchat.” 

Draco se hořce ušklíbl, jako by byl doufal, že Dobby odmítne a on se z toho vyvlékne. 

„Pane Malfoyi?” 

„Možná bys mi měl říkat Draco,” řekl zmijozelský chlapec. „To příjmení... to už nějakou dobu 
není moje.” 

„Dobby ví, že pan Malfoy je adoptovaný bratr Harryho Pottera,” řekl Dobby a kroutil si prsty, 
jako by ho pořád celá ta věc hrozně znepokojovala.

V pořádku, ano. Jde o to...” polkl Draco. „Dobby, já jsem minulý týden hodně přemýšlel. A... no, 
ta Venetimorica, to bylo ode mne opravdu Malfoyovské a přál bych si, abych to byl neudělal. 
A... je mi to Opravdu líto, že ti kvůli mně bylo špatně. A já vím, že jsem řekl už jednou, že se 
omlouvám, ale teď je to doopravdy, je mi opravdu moc líto, že jsem takhle někoho otrávil. A... 
Dobby, doufám, že mi to můžeš odpustit.” 

Dobbyho obočí se zvedlo do vysokého oblouku. „Pan Malfoy prosí domácího skřítka o 
odpuštění?” 

„Draco prosí. Draco Snape. Přijmeš moji omluvu?” 

Dobby se zamračil, obrátil pohled na Harryho a řekl: „Já udělám cokoliv, co si Harry Potter 
přeje.” 

Harry byl v pokušení zasáhnout do toho a říci Dobbymu, aby Dracovi odpustil, ale bylo by to 
stejné, jako když Snape prvně naléhal na Draca, aby se omluvil. Odpuštění, stejně jako omluva, 
musí být spontánní. 

„Dobby, to je mezi tebou a Dracem.” 

Dobby seděl potichu, což samo o sobě bylo dost výmluvnou odpovědí. 

„Pochopím, pokud mi neodpustíš,” řekl nakonec Draco a zavrtěl přitom hlavu. „Protože to není 
jen o téhle poslední věci, která jen musela utvrdit tvůj názor na mě. Viděl jsi mě vyrůstat, viděl 
jsi věci, které jsem dělal, viděl jsi, jak jsem se choval k ostatním skřítkům na panství... Dává to 
smysl. Ale Dobby, je to jen chvilka, co jsem začal skutečně vyrůstat. Já...” Draco schoval ruce 
do kapes. „Teprve teď mám otce, který je hoden mého respektu. Takže vidím, jak špatné bylo 
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napodobovat Luciuse.” 

Skřítek s ustaraným pohledem svraštil pusu. „Jablko nepadá daleko od stromu, pane Malfoy.” 

Harry přehodnotil svou myšlenku, že je to mezi Dracem a Dobbym. „Dobby, říct něco takového 
je otřesné! A přestaň mu už říkat takhle! To není jeho jméno!” 

„Jestli Harry Potter chce svému bratru důvěřovat, Dobby tomu nedokáže zabránit. Ale Dobbyho 
to ani nenapadne. Dobby zná Malfoye...” 

„Dobby...” 

„Ne, Harry,” přerušil ho Draco. „pravda je, že Dobby mě zná lépe, než ty kdy budeš. A je to 
svobodný domácí skřítek a ty mu nemůžeš říkat, co si má myslet. A bude mi trvat déle, než 
jsem si myslel, než vyženu Luciuse ze svého ... psýcha.” 

„Psýché,” opravil ho věcně Snape.

„Dobře, psyché,” zamumlal Draco a obrátil svou pozornost zas zpátky k Dobbymu, který teď už 
vypadal poněkud méně podezíravě. „Možná jednoho dne uvěříš, že jsem loajální k Harrymu 
Potterovi, ale ať už se to stane nebo ne, je mi líto, že jsem ti ublížil a vím, že to nemůžu odčinit 
takhle, ani žádným jiným způsobem, ale přesto bych ti chtěl něco dát.” s těmi slovy Draco 
vytáhl ruce z kapes a v jedné z nich držel malou krabičku zabalenou ve stříbrném papíře.

Dobby trochu váhal, jestli si ji má vzít. Popravdě to vypadalo, jako že si myslí, že by ta věc 
mohla být prokletá. Harrymu to připomnělo, jak se on sám cítil před měsíci. Věděl, jaké to je, 
když Draco prohlašuje, že se změnil a nabízí dárek. Takže chápal Dobbyho rozpaky a nedůvěru 
v Dracova slova. 

Nakonec, pravděpodobně protože věřil Harrymu a Snapeovi, přestože Dracovi ne, skřítek 
popadl krabičku do svých kostnatých rukou. Ale nerozbalil ji. Jen se na ni podíval a krabička i 
obal zmizely. 

Když pohaslo světlo Dobbyho kouzla, zůstala na jeho dlani tenká pletená šála ve zmijozelských 
barvách.

„Je moje, zmenšená kouzly tak, aby ti padla,” vysvětloval Draco, když k němu zmatený skřítek 
zvedl obličej. „Protože to, že tě napadlo jít pro Harryho, když jsi věděl, že mám průšvih, bylo 
mazané. Vím, že jsi to udělal pro Harryho a ne pro mě, ale já jsem ti za to stejně vděčný. 
Nemůžu ti dostatečně poděkovat, nicméně byl bych rád, abys použil všechnu svou mazanost a 
dělal vždy to, co je nejlepší pro Harryho. Protože my oba jsme na jeho straně, to znamená, že 
jsme na té samé.” 

Dobby neodpověděl, ačkoli si šálu přidal k ostatním, které mu visely na krku. Podíval se na 
Harryho, pak na Snapea a nakonec zpátky na Draca. „Pane Malfoyi, Dobby už musí jít.” 

Draco vstal, přikývl a tvářil se rezervovaně, ale v momentě, kdy Dobby zmizel, se zhroutil na 
gauč a zaúpěl: „To bylo tedy vážně těžké. I když asi jsem to měl čekat.” 

„Vedl jsi si dobře,” řekl Snape a odlepil se od krbové římsy.

Dracův bledý obličej zrůžověl. „Já... ano. Tak... děkuji, Severusi.” 

Mistr lektvarů se zahleděl na oba své syny. „Zahrajeme si kouzelnické scrabble?” 

„Ještě nemám všechny úkoly,” odmítl Draco. „A měl bych zítra vyplnit nějaké testy...” 

„Jsi prostě jen trochu zkvízovaný,” řekl Harry svážnou tváří. 

Draco vypadal překvapeně, pak se ale pousmál. „Lepší víc, než míň. Byl jsi na hodinách a 
poslouchal blábolení učitelů. Pomůžeš mi s učením?” 

„Jasně.” 

„Jsem si naprosto jistý, že nikdo z tvých učitelů neblábolí,” napomenul ho Snape.
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„Aran ano,” řekli Draco a Harry jednohlasně.

„Aha, tak ten pravděpodobně ano,” připustil jejich otec s pokrčením ramen.

„Proč nenajme Brumbál slušného učitele Obrany?” zeptal se Harry, frustrovaný Aranovým 
neustálým odmítáním odporného hadího jazyka v jeho hodinách. „Aran je k ničemu! Je to 
zoufalec!” 

„Nemůže najmout slušného učitele Obrany, Harry,” vysvětloval Snape vážně. „Pravděpodobně 
už jsi pochopil, že je to místo pod mocnou kletbou.” 

„Jo, každý rok nový učitel.” Harry vzdychl. „Takže Remusovi by zabránilo zůstat na tomhle místě 
něco jiného, i kdybys neřekl svým studentům, že je vlkodlak.” 

„Pravděpodobně.” Když Harry znovu vzdychl, Snape se trochu zakabonil. „Harry, máš s 
profesorem Aranem nějaké konkrétní těžkosti?” 

„Ale ne,” lhal Harry, rozhodnutý vyřešit si tuhle záležitost sám. „A i kdybych měl, nechtěl bych, 
aby ses do toho pletl. Nikdo jiný tu nemá tátu učitele a já už jsem takhle výjimečný z mnoha 
různých důvodů...” 

„Nikdo další?” zopakoval Draco povýšeně. „Slyšel jsem tě správně?” 

Harry šťouchl bratra do ramene. „No dobře, nikdo až na tebe. Ale ještě pořád to není obvyklé.” 

„Ale já jsem rád, že tady můj otec učí, ať už to je obvyklé, nebo ne.” 

„Pitomče. Já jsem taky rád a ty to víš.” 

„Ale zjevně jen dokud se nepletu do tvých školních záležitostí,” dodal Snape kysele.

„Jo, přesně tak,” odsouhlasil Harry a udělal na něj obličej. Snape se na něj chvíli díval, pokrčil 
rameny a řekl, že bude v kanceláři, kdyby někdo z nich něco potřeboval.

***

Nott se pokoušel být s Harrym ve dvojici ve všech hodinách, které měli společné. Většinou ho 
Harry nechal, koneckonců mohl vědět něco užitečného. A ať už věděl nebo ne, rozhodně 
zjednodušil Harrymu vstup do Zmijozelu. Víceméně donutil ostatní studenty, aby tolerovali, 
když si k nim Harry čas od času přisedl v jídelně. Vypadalo to, jako že si přeje, aby o něm Harry 
smýšlel v dobrém. 

Protože to už Harry předtím viděl u Draca, který to myslel upřímně, pomyslel si Harry, že by to 
tak mohlo být i s Nottem. 

Ve skutečnosti mu ale nevěřil. Instinkt mu říkal, že Nottova historka o zmijozelské nemoci není 
pravdivá a že Nott až příliš dychtí po jeho přátelství. 

Bylo docela náročné zachovat si od Notta odstup, ale přitom mu dát pocit, že získává Harryho 
důvěru. 

A zrovna tak bylo těžké vyvážit čas strávený s přáteli a s rodinou. Samozřejmě, že strávil s 
Dracem a Snapem celý týden a měl se s nimi vidět opět ve středu večer, aby mohli jít na 
Dracovo první sezení. Ale přijít sám od sebe, to už bylo jiné... Harry si byl jistý, že by se Draco 
cítil zanedbávaný, když by za ním Harry přišel, jen kdyby musel. 

A tak se v úterý večer po hodině Lektvarů zdržel, aby mohl jít domů s otcem. Popravdě se chtěl 
zeptat, jestli by se nemohli raději přenést krbem, ale pak mu došlo, že je to špatný nápad. 
Draco by mohl mít pocit, že se Harry vytahuje, že smí to, co Draco ne. 

Harry nechtěl udělat nic, aby Draco měl takovou náladu jako před tou otravu. Byl ohromený 
tím, jak dobře si jeho bratr vedl, když se omlouval Dobbymu, a chtěl Dracovi pomoct zůstat v 
dobrém rozpoložení. 

Poprvé to doma vypadalo, že je všechno v pořádku. Spolupracovali s Dracem na některých 
úkolech společně a Harry mu s nadšením pomáhal dohnat látku ve všech předmětech. Když se 
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objevila večeře, pečené kuře s kaší, Draco jedl a nestěžoval si. To bylo úžasné. Harry se ale 
přesto trochu bál, že Draco řekne něco kousavého o Snapeově omezení objednávání jídel z 
krbu. 

Bylo už po večeři, když se věci trochu pokazily. Snape sáhl do kapsy a vytáhl dopis.

„Od Gringottů,” vydechl Draco a přejížděl rukou po obálce znovu a znovu, jako by byla 
zhotovena z nejjemnějšího hedvábí a již jen dotyk mu působil potěšení.

Snape přikývl, tvářil se přísně a vážně. „Draco, až si to přečteš, musíme si promluvit.” 

Ouvej. To Harrymu znělo, jako by otec měl k nově nabytému Dracovu jmění nějaké výhrady. A s 
ohledem na okolnosti nebylo divu. Draco sice Walpurgise nezabil, ale jeho matka to udělala jen 
proto, aby se dostal k jeho penězům, a to celou tu věc stavělo v Harryho očích do velice 
špatného světla. 

„Ale, Severusi, já si nechci koupit košile s diamantovými knoflíky,” smál se Draco, jeho oči 
jiskřily tak jako ty diamanty. „Vysvětlil jsi mi to dostatečně už tenkrát v Prasinkách, že žádný 
tvůj syn... jak jen to bylo? Nebude na veřejnosti předvádět svou marnivost. Toho se nemusíš 
bát.” 

„Chci s tebou probrat něco jiného.” 

Draco se zhoupl na patách. „Dobře, nech mě to přečíst a podívat se, kolik to je.” s tím roztrhl 
obálku a začal dopis číst. 

Ať tam bylo cokoliv, nebylo to to, co Draco očekával. Z jeho tváře zmizelo nadšení, oči ztrácely 
jiskru, i když v nich zůstal jakýsi tvrdý lesk, který si Harry nedokázal vysvětlit. 

Ještě podivnější bylo, jak dlouho trvalo Dracovi, než to přečetl. Harry věděl, že jeho bratr je 
skutečně hbitý čtenář, ale zíral na dopis nekonečně dlouho a nakonec jeho oči vypadaly jako 
kousky ledu. 

Pak složil ten kus pergamenu na třetiny a strčil ho do kapsy. Z celého jeho postoje vyzařovala 
lhostejnost. „Takže, tak to je,” řekl s potlačovanou ostrostí v hlase. „Harry, pojďme dokončit 
naše poslední eseje z Lektvarů, dřív než Severus usoudí, že jsme lajdáci.” Harry si nemohl 
pomoci, ale zůstal na něj v údivu zírat.

„Co je v tom dopisu?”

Vysloužil si blahosklonný pohled. „Víš,” zavrčel druhý chlapec, „finance jsou zcela soukromá 
věc. Slídím já po tom, kolik galeonů máš?” 

Nakonec to bylo lepší, než další lekce o výchově a nevychovanosti, ale Harryho stále rozčilovala 
jiná věc. Draco zřejmě cítil, že toto osobní téma bylo mimo dané hranice, což samozřejmě byl 
pro Harryho další důkaz, že Draco pořád ještě nepochopil, že skutečně jsou rodina. 

„No, ty jsi ve skutečnosti slídil,” odporoval Harry. „V Severusových financích. Ptal jsi se mě, kolik 
má peněz, když jsi se obával, že budeme muset opustit Anglii.” 

„To byly výjimečné okolnosti,” pohodil Draco hlavu . Harry si pomyslel, že vypadá, jako by měl 
velkou chuť říct něco hrubého, ale ovládá se. 

„Jo, to byly.” Harry se rozhodl nechat tu záležitost být a vytáhl ze školní tašky svoji učebnici 
Lektvarů, aby si znovu přečetl část o přísadách, které odolávají kouzlům. 

„Asi by sis měl se mnou promluvit hned, Draco,” vybídl ho Snape svým hlubokým hlasem. „V 
mé kanceláři.” 

Draco bleskl po otci zahořklým pohledem. „Fajn. Podle všeho to bude krátká konverzace.” 

Tahle poznámka byla pro Harryho záhadou. A nakonec se ukázalo, že ani nebyla pravdivá. 
Draco a Snape byli pryč skoro hodinu. Mezi tím, si Harry prohlédl svůj dokončený návrh toho, co 
by neměl zapomenout zahrnout ... 
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„Je všechno v pořádku?” 

„Samozřejmě,” řekl Draco, opět tak ležérně, že by si někdo mohl myslet, že něco skrývá.

„Draco,” káral ho Snape a v hlase zaznělo varování.

„No jo, nezblázni se. Slíbil jsem, že mu to řeknu, tak jo!” 

Harry cítil, že jde o něco, co trvá už dlouho. Draco mu nechtěl říct, o co jde, a Snape si stál na 
svém.

„Je to takhle,” začal Draco za moment. Ruce měl opět v kapsách, jasně to ukazovalo, jak se cítí 
nejistý. „Dopis od Gringottových. Odepsali, že u nich nemám žádné peníze.” 

Harryho náhle zaplavila vlna emocí. Byl tou novinkou šokován a znepokojilo ho, jak to Draca 
rozhodilo. Ale hlavně se mu po té změně okolností ulevilo. Skutečně by neviděl rád, jak Draco 
utrácí peníze své matky, která kvůli tomu někoho zavraždila. Jaký příklad mateřské lásky! A s 
takovým příkladem nebylo divu, že Dracovy peníze byly... tedy vlastně už nebyly. Ale teď, bez 
peněz... jo, když se věci takhle vyvinuly, Harry se teď cítil daleko lépe. 

Ale na druhou stranu skutečně nechtěl, aby Draco byl chudý. To bylo hrozné. Zejména pro něj.

„Aha,” řekl. Uvědomoval si, že vyjádřit tu úlevou by bylo nerozvážné. Opatrně držel neutrální 
tón. „On Walpurgis změnil svou poslední vůli ve tvůj neprospěch?” 

„Malinko,” ušklíbl se Draco. „Walpurgis byl mazanější, než Narcissa myslela. Udělal mě jediným 
dědicem, to ano. Ale zanechal instrukce, že když zemře způsobem, který by mohli Gringgotové 
označit jako záhadný, pošlou skřeti všechny jeho jmění a další majetek - úplně všechno - na 
charitní projekt, který před lety založil. Už dlouho ho financoval.” Draco pohlédl na bratra. 
„Takže tak to je. Myslel jsem, že bude vše v pořádku, jak se říká, budu zabezpečený... U Merlina, 
to je absolutně plebejský výraz... ale zvrtlo se to, jsem chudý. Jsem na tom jako ty. Vše, co 
mám, je kapesné od Severuse, které nám dává, a pár věcí z doby, než Lucius pozastavil moje 
účty. Vždyť víš, ty věci, které mi nezmizely, které jsem si koupil za svoje peníze.” Draco se 
trochu otřásl. „Dobře, že jsem je všechny nevyhodil, předpokládal jsem, že to udělám, jakmile 
budu mít své nové peníze. Chtěl jsem si koupit všechno nové.” 

Harry stiskl rty. Zvažoval, že by měl říct, že je mu to líto, ale nemohl.

„Tak se tu všichni nerozplačte.” 

„Já... pro mně je to opravdu šok,” rozhodl se Harry odpovědět. „Proč jsi mi to nechtěl říct?”

„Protože ti do toho nic není.” 

„Samozřejmě, že je. Jsme bratři!” 

Draco zvedl nos. „To možná jsme a já ti to nechtěl říct kvůli tomu, co se stalo posledně. Začal 
by ses na mě vytahovat a zase mi nabídl charitu?” 

„Ne, nechtěl jsem ti nabízet charitu, ty pitomče.” 

„Dobře,” řekl Draco tónem, který byl někde mezi pokusem o smír a jízlivostí. „Protože jediná 
věc, která mi zůstala, je moje hrdost a sní nehodlám obchodovat.” 

„Jo, možná, že jednoho dne budeš mít víc než jen hrdost,” řekl Harry trochu zvýšeným hlasem. 
„Možná si uvědomíš, že máš taky rodinu a že není nic špatného na tom...” Harry zachytil otcův 
pohled a náhle zmlkl. „No nic. Já jen myslel... no, nevadí.” 

Draco se ušklíbl. „Já vím, co si myslíš, Harry. A Severus zrovna tak. Takže už ani slovo o pravdě. 
Nepotřebuji slyšet dvakrát za večer, jak někoho potěšilo, že peníze jsou pryč.“ 

„Nic takového jsem neřekl.” 

„Ne, tys řekl... není to jedno?” Draco rozhodil rukama. „Každopádně se to stalo, takže se nic 
neděje, že ano? A já jsem rozuměl, co, Severusi, myslíš tím, že vražda není cesta k penězům. 
Ale... víš, není moje chyba to, co udělala moje matka. Já ji k tomu nenutil. Dokonce jsem o tom 
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ani nevěděl!” 

„Znamená to, že bys mohl přimhouřit oko nad jejím činem a akceptovat ten odkaz?” 

Draco se ošklivě ušklíbl. „No, to je teď sporná otázka, ne?” 

„Ano, naštěstí.” 

„Vidím, že ti zvrat mojí štěstěny zlomil srdce.” Přes ten sarkasmus zněl Dracův hlas, jako by byl 
blízko zhroucení. Znepokojený Harry k němu přistoupil a položil mu ruku na rameno. „Budeš v 
pořádku?” 

„Ne, stočím se do klubíčka a umřu, Harry.” Draco se pokusil usmát, takže se zatvářil hrozně, 
protože byl zřejmě ještě pořád hodně rozčilený. „Podívej, všechno bude fajn. Chce to jen... aby 
se člověk přizpůsobil.” 

Harry pomalu přikývl. Pomyslel si, že úplné přizpůsobení bude Dracovi trvat léta. Odmítnutím 
budoucnosti mezi Smrtijedy akceptoval naprosto odlišný způsob myšlení. Ztratil svoji rodinu a 
protentokrát i štěstí. Ztratil dívku, kterou miloval, byl obviněn z její vraždy a vyloučen z 
jediného místa, kde se cítil v bezpečí. 

Musel uznat, že jeho vlastní otec se pokusil - se stále snaží - ho zabít.

A nějak se přes to dostal s odvahou v duši, přijímal všechny změny dost dobře, rozvážně. 

„Díky, žes mi řekl o Walpurgisově poslední vůli,” řekl Harry nakonec. „Myslím, že členové rodiny 
by neměli mít před sebou tajnosti.” 

„Já jsem ani tak nechtěl dělat tajnosti, jako...” povzdechl si Draco a odstrčil Harryho ruku. 
„Snažil jsem se být dospělý. Divný nápad, že jo. Nechtěl jsem říct nikomu nic. Protože to je 
lepší, než fňukat, nemyslíš?” 

„Nefňukal jsi. Byl jsi upřímný. A to je v pořádku.” 

Draco ztuhnul. „Hm, upřímný. Ty bys nepoznal upřímnost, ani kdyby tě nakopla, Harry. Já vůbec 
nebyl upřímný.” 

Koutkem oka Harry zaregistroval, že otec obrátil svou pozornost k jejich rozhovoru.

„Co tím myslíš?” ptal se zmateně Harry.

„Já jsem se nejen pokoušel být dospělý,” řekl Draco s úšklebkem. „Já také myslel... Slyšel jsi to 
všechno, co jsem říkal o Weasleyově... myslím o Ronaldově chudobě.” 

Harryho obočí se spojilo. „A co, myslel sis, že se ti budu smát? To je hloupost. To sis nemohl 
myslet...” 

„Ne, ty pitomče,” řekl Draco a potřásl hlavu. „Představ si sebe na mém místě, Harry. Podívej... 
já vím, že nejsi jako já, ale já jsem jako já, takže když si něco myslím, uvažuji přesně tak, jak to 
já dokážu, rozumíš? A když se dívám na lidi, mezi bohatými a chudými dělám rozdíly. Nějaká 
moje část ví, že bych to neměl dělat, ale dělám to, to jsem prostě já, tak to je.” 

Harrymu trvalo chvíli, než mu to všechno začalo dávat smysl, a pak nevěděl, jestli má Draca 
uškrtit, nebo se mu vysmát. „Ach Bože! Ty sis myslel, že budeš pro mě míň znamenat, když jsi 
zchudnul? Budu tě mít míň rád, nebo tak nějak?” 

Draco v obraně pokrčil rameny a neřekl než: „Napadlo mě to.” 

„Ty jsi... opravdu blbec.” Harry se odmlčel, aby si to rozmyslel. „Takže ty bys obrátil svou 
loajalitu zpět k Voldemortovi, kdybych přišel o všechny svoje peníze?” 

Nemyslel svoji otázku vážně, ale Draco ji tak vzal.

„I kdyby existovala bezpečná cesta k návratu k Pánu zla - která není a ty to víš - ne, neudělal 
bych to. Proč bych měl chtít být jeho otrokem? Možná jsem ztratil svoje peníze, ale neztratil 
jsem rozum, Harry.” 
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„Ale vážil by sis mě méně, kdybych byl chudý!” 

„Já... podívej, já nevím, ano? Severus se také netopí v galeonech a vždy jsem ho respektoval... 
ale v hloubi duše jsem si pravděpodobně myslel, že bych neměl.” Draco si povzdechl. „A navíc, 
copak na tom záleží, Harry? Teď už víš všechno.” 

Harry poznal olivovou ratolest a tak přikývl: „Dobře.” 

Draco hbitě změnil předmět hovoru. „Takže lektvary. Vypadá to, že jsi svoji esej dokončil. Můžu 
si ji přečíst?” 

„Asi bys měl napsat svoji před tím, než se budeš dívat do jeho,” napomenul ho Snape. 

„Hm, jako by Harry nikdy nečetl esej Grangerové... pardon, Hermioninu dřív, než začal psát tu 
jeho.” 

Harry mlčel, ale ne že by mu to bylo co platné. 

„Harry?” naléhal otec 

„Jo, ale to není podvádění,” řekl Harry a začervenal se. „Je to jen jeden z podkladů. A já 
neopisuju. A musím upřímně přiznat, že tomu dokonce někdy ani dost dobře nerozumím.”

Snape, který se zjevně nechtěl hádat, přikývl: „Každopádně je příjemné, vidět vás dva 
spolupracovat.” 

Ale stejně Draco počkal, dokud Snape neodešel z pokoje, než vztáhl ruku a kývl mu prstem.

Harry se trochu zasmál a podal mu esej. Nepřekvapilo ho, že ho Draco upozornil na šest chyb. 
Harryho druhá verze byla mnohem lepší, ale stejně pochyboval, že je tak dobrá jako ta 
Dracova.

***

Harry obědval u zmijozelského stolu v pondělí a seděl u něj opět ve středu při večeři, vždy když 
byl Snape ve Velké síni. Goyle se ho ptal na Draca, zdálo se, že je unavenější než posledně, ale 
když mu Harry řekl, že vražda bude možná brzy objasněna a Dracovo vyloučení zrevidováno, 
dostalo se mu zlostných pohledů ze všech stran. Očividně se Dracovo arogantní chování - 
nehledě na jeho odsouzení Voldemorta - jeho spolužákům nijak nezamlouvalo. Dokonce i 
Crabbe vypadal nepřátelsky, jen Goyle a Nott příznivě reagovali na Harryho spekulace o 
Dracově návratu.

Přesto přese všechno se mnozí s Harrym, když byl u zmijozelského stolu, bavili. To mělo svoji 
cenu, i když hlavním tématem celé té konverzace byl famfrpál a jak by měl Harry začít 
uplatňovat svoje zkušenosti chytače, jestli jim Opravdu chce pomoct. Harry v tom viděl 
především náznaky, že kdyby se mu magie vrátila zpět, tak by mohl opět hrát – za Zmijozel. 

Ve středu ho po dezertu Snape vyzvedl u zmijozelského stolu. Šli spolu dolů do sklepení a bavili 
se o bezvýznamnostech, pro případ, že by mohli být odposloucháváni. Když dorazili do 
Snapeova bytu, našli Draca oblečeného do jednoduchého černého hábitu, který vypadal značně 
formálně. 

Možná to dělá ten chybějící odznak, pomyslel si Harry. Bez ohledu na své čestné členství ve 
Zmijozelu, Draco odmítl symbol své koleje. Možná to bylo trochu divné, s ohledem na to, že to 
považoval za čest, když věnoval zmijozelské barvy Dobbymu, ale Harryho napadlo, že je Draco 
už z toho všeho zmatený. 

A tady to formální oblečení je něco jako obrana proti těmto jeho pocitům. 

Bylo to ale také nepříliš vhodné vzhledem k tomu, kam se chystají dnes večer. 

„Musíme splynout s mudlovskou populací v Surrey,” řekl Snape s úšklebkem. „Draco, převleč se 
do něčeho vhodnějšího. Harry, myslím, že pokud jen shodíš hábit, bude tvoje oblečení 
vyhovující.” 
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„A co ty?” 

Snape se podíval na svůj učitelský hábit. „Řekl bych, že jednoduché matoucí kouzlo by mělo 
stačit.” 

„To tak,” zlobil se Draco. „Když my musíme v mudlovském, tak ty taky.” 

„No tak dobře,” ušklíbl se Snape, ale podvolil se. 

Objevil se za moment, oblečený do kalhot a košile s dlouhým rukávem, obojí pochopitelně 
černé. Draco se oblékl podobně do šedého, ale měl k tomu boty z dračí kůže. Snape zavrtěl 
hlavu a přeměnil je na tmavohnědé polobotky. Draco si mrzutě stěžoval, že ho tlačí. 

Snape to ignoroval a přenesl se s oběma do domu Arabelly Figové v Zobí ulici. 

Draco zůstal stát s otevřenou pusou, když vstoupil doprostřed obývacího pokoje a rozhlédl se 
kolem. Harry se domníval, že nikdy před tím nebyl v bytě u mudlů nebo motáků, a trochu ho 
naštvalo, když k němu Draco přistoupil a zašeptal: „V tomhle jsi vyrůstal?” 

Harry jen přikývl. 

Čím déle se Draco rozhlížel, tím zděšeněji vypadal. „U Merlinovy brady! Věděl jsem, žes byl v 
dětství zanedbáván, ale Harry, nikdy se mi ani nesnilo, že váš dům byl tak obyčejný a 
mudlovský jako tenhle...” 

„Rád vás zase vidím, paní Figgová,” přerušil ho Harry nahlas. „A je od vás laskavé, že jste nám 
dovolila použít váš krb.” 

„Jsi vždycky vítán, Harry,” řekla Arabella Figgová a mateřsky oklepávala popel z jeho ramen. 
Pro Draca to neudělala, ale Harry jí to stěží mohl mít za zlé. „Ty jsi vyrostl, co jsem tě neviděla!”

„Děkuji, paní Figgová,” odstoupil Harry z její péče, dřív než to začne být příliš dusící. „Slyšela 
jste, že mě Severus adoptoval? Mě a Draca?” 

„Ano, samozřejmě jsem o tom četla, můj milý,” přisvědčila paní Figgová. 

„Jistě nám prominete, Arabello, ale budeme pokračovat v naší cestě,” řekl Snape a vedl své 
syny ven. „Máme domluvenou schůzku, ale děkujeme vám, že jste nám s naší cestou 
pomohla.” 

„Vůbec není zač,” rozzářila se paní Figgová. 

Protože je Snape vedl směrem k Magnoliovému náměstí, Harry neodolal a otočil se zpět, tam 
kde bývalo číslo čtyři. Nebyl si jistý, co očekává. Zřejmě zčernalý kus země. Místo toho na tom 
místě stál rozestavěný dům. Harry zamrkal a zatahal otce za ruku, ale Snape jen zamumlal, že 
je čeká paní doktorka a že tenhle bude stát na svém místě, až se sem později vrátí. 

„No dobře...” 

Draco opovržlivě zkřivil rty. „Ty domy jsou tak malé a stísněné vedle sebe. To musí být jako žít v 
krabici od cukrových brků...” 

„Neřekl bych, že je moje chata prostornější,” mírně namítl Snape během chůze. 

„To je něco jiného, ty k tomu máš alespoň velký pozemek...” 

„Draco...” Harry se odmlčel, protože si pomyslel, že by nebylo dobré vyvolat velkou hádku 
těsně předtím, než dojdou k terapeutce. 

Snape ho pohledem pochválil. To bylo příjemné. 

O pár minut později dorazili k bloku kancelářských budov. Snape je vedl skrz vstupní dveře a 
nahoru po trojích jedoucích schodech ke dřevěným dveřím s nenápadnou cedulkou Dr. Marša 
Milá. Jedno ostré zaklepání a byli vpuštěni štíhlou, tmavovlasou ženou. 

Čtyřicátnice jemnými rysy, je zavedla do pokoje, který podle Harryho vypadal spíš jako obývací 
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pokoj než kancelář. Nebyl tam žádný stůl, ale několik pohovek a pohodlných křesel. Jakmile se 
posadili, začalo představování. 

„Já jsem doktorka Milá a s vaším otcem jsem se setkala již dříve,” vykládala, nohy úhledně 
překřížené v kotnících. „Pokud chcete, klidně mi říkejte Maršo.” Zadívala se na chlapce sedícího 
přímo proti ní. „Ty musíš být Draco Snape.”

Draco zkřivil rty a přikývl, aniž by vydal jakýkoliv zvuk. 

Terapeutka se mile usmála, jako by si nevšimla, že jeden z návštěvníků si prohlíží její kancelář s 
opovržením. Pak obrátila svoji pozornost na Harryho. Její pohled ulpěl na jeho jizvě způsobem, 
který dobře znal. Kdyby si nebyl zcela jistý, předpokládal by, že je čarodějka. Ale možná o něm 
slyšelo víc motáků, než on znal. 

„Harry Pottere,” řekla. „Hodně jsem o tobě slyšela.” 

Harry potlačil touhu povzdechnout si nahlas a rozhodl se, že nejlepší bude obrátit pozornost 
jinam. „Já zase slyšel hodně o vás. Od mého bratrance Dudleyho. Díky, že jste mu pomohla 
potom, co ho ten mozkomorův útok tak hloupě vyděsil.”

„Já děkuji tobě, že jsi tak laskavě akceptoval, aby se vrátil do tvého života, dokonce i potom, co 
ti udělal,” mumlala doktorka Milá. „Musíš být velmi milý mladý muž.” 

„Promiňte,” přerušil je Draco a naklonil se kupředu, „ale já myslel, že hlavní důvod tohoto 
sezení je teď pomoci mně, ne pochlebovat Harrymu Potterovi.” 

„Ano, samozřejmě,” řekla terapeutka a profesionální výraz zcela změnil její rysy. „Takže, 
profesor Snape mi řekl všechny podrobnosti, ale přesto bych je ráda slyšela ještě jednou od 
vás. Od vás obou,” řekla, přičemž do pohledu zahrnula i Harryho. „Jak je to dlouho, co jste 
adoptováni?” 

„On měsíce, já týdny,” řekl Draco s lehkým úšklebkem. 

„My oba jsme jeho syny skoro stejně dlouho,” nesouhlasil Harry, „ale Draco správně uvedl, kdy 
se to stalo oficiální pro každého z nás.” 

„Proč ta časová diference?” usmála se doktorka Milá. „Myslím, proč ten časový rozdíl...” 

„My víme, co je to diference, paní doktorko Milá,” řekl Draco a zároveň se podíval na Harryho s 
úsměvem tak chladným, až ho zamrazilo. „Harry a já navštěvujeme britskou školu čar a kouzel 
v Bradavicích již šest let. Ačkoliv já jsem teď vyloučený, jak bezpochyby víte. Je zřejmé, že 
nemáte představu, jak to chodí v soukromé škole jako jsou Bradavice, když můžete 
předpokládat, že jsme se ještě nesetkali se slovem diference.” 

„Omlouvám se,” řekla doktorka, ruce si založila před sebou a opřela se v křesle. „Specializuji se 
na dospívající a mnoho z nich nemá tak vyspělý slovník, jakým disponujete vy.” 

„Ach tak, vy porovnáváte kouzelníky a Harryho tlustého, pitomého mudlovského bratrance...” 

„Hej, neurážej Dudleyho!” vybuchl Harry. „Nemůže za to, že je mudla!” 

„A nemůže za to, že je tlustý a hloupý hulvát?” 

Terapeutka se obrátila přímo na Snapea: „Vidím, že toho máte nad hlavu, pane profesore.”

Snape se na ni podíval s výrazem jasně znamenajícím vy myslíte? Nahlas ale jen řekl: 
„Vskutku.” 

„No jasně,” zavrčel Draco. „Jen si povykládejte se Severusem, jak strašná jsem osoba. Teď jsme 
v tom správném krbu. Oh, to je ale přece kouzelnický idiom, že ano. Takže mu asi nerozumíte. 
Nicméně si poznamenejte, že znám slov idiom...” 

„Draco,” přerušila ho terapeutka, „Neřekla jsem, že má tvůj otec plné ruce práce jen s tebou, 
ale s vámi oběma. A tady v mojí kanceláři nebudeme hrát hru na hodné dítě a zlobivé dítě. 
Doufám, že se mi podaří podpořit vás, abyste ji přestali hrát úplně, protože je to pro vás oba 
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velmi destruktivní.” 

„My... nic nehrajeme,” namítl Harry. 

„Hra je možná nedokonalé označení, ale je zjevné, že mezi tebou a Dracem je, jak už jsem se 
stačila všimnout, určité množství rivality. V momentě, kdy on jen čistě konstatoval fakt, že jsi 
byl adoptovaný jako první, měl jsi okamžitě potřebu opravit ho poukázáním na to, že legalita 
není všechno. Tím jsi se postuloval jako rozumnější a chápavější syn a on z toho vyšel jako 
nevděčné a protivné děcko.” 

Harry si myslel, že Draca potěší, jak terapeutka Harryho napomenula, ale zjevně byl její postřeh 
o rivalitě skutečně podložený. „Myslel jsem, že tohle sezení bude o mně,” zopakoval a prudce 
vstal. „Ale jestli chcete mluvit jen s Harrym, dobře! Vypadnu odsud a alespoň už nebudu muset 
být, díky Merlinu, v tomhle... neuvěřitelně provinčním prostředí.” 

„Draco, posaď se,” přikázal Snape. 

Draco to udělal, ačkoli dal okázale najevo své znechucení gaučem, a dokonce předstíral, že 
našel blechu nebo něco podobného a se znechuceným výrazem to smetl. 

S paní doktorkou to ani nehnulo. „Pokud jsem to dobře pochopila, narodil jste se do velkého 
bohatství.” 

„Vy jste to pochopila?” zavrčel Draco. „Mám tu zkušenost, že neurození to nechápou.” 

Harry si nebyl jistý, jestli tím Draco myslí jeho nebo Rona. 

„Ale teď už bohatý nejsi.” 

Ještě než stačila terapeutka domluvit, vrhl Draco nevlídný pohled na otce. „Dobře jsi ji 
informoval, že ano?” 

Snape zdvihl obočí: „Zmínil jsem se, žes byl Luciusem vyděděn.” 

„Aha,” řekl Draco a sevřel rty do ostré linky, když se obrátil zpět k doktorce Milé. „No tak už 
nejsem bohatý. No a co? Dostanete zaplaceno, jestli vám jde o tohle.” 

Harry odolal impulzu svého bratra kritizovat, ale jeho pohled mluvil za něj. Terapeutka toto vše 
ignorovala se slovy: „Nedávno jsi ztratil vše, co jsi měl od narození, včetně svého jména...” 

„Tak to nejste zrovna dobře informovaná,” oznámil Draco triumfálně. „Marto, já svoje jméno 
neztratil. Změnit ho, bylo mé svobodné rozhodnutí.” 

„Marša. Ale já to vidím takto: cítíš se v defenzivě kvůli těm změnám. Pohled na ostatní tě velmi 
bolí, protože se obáváš, abys nebyl považován za chudého, zejména teď, když jím Opravdu jsi.” 

V Dracových očích se mihl vychytralý pohled. „Možná nejsem ani tak v defenzivě, jakože se to 
pokouším vykompenzovat.” 

„Nevěřím, že je to ten případ, ne...” 

„Nebo to může být syndrom rozdvojené osobnosti,” pokračoval Draco znuděným hlasem. 
„Nebo spíš případ manické deprese. Myslíte, že bych mohl mít problém s potlačeným 
vztekem?” 

„Myslím, že jsi četl příliš knih o psychologii.” 

„Nějaké mudlovské,” ušklíbl se Draco. „A věřte mi, nedají se aplikovat.” 

„Ale dají. Jsi snad člověk, ne?” 

„Já nevím,” vyštěkl Draco. „Harry, jsou Zmijozelové lidi?” 

„Ještě jsem nedospěl k žádnému závěru,” odsekl Harry. 

„Ty namyšlený pitomče!” 
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„Budeme před doktorkou mluvit normálně, ano?” 

„Zase se předvádíš jako ten hodný syn!” křičel Draco. „Zase!” 

„Jen si myslím...” frustrovaný Harry se slyšel, jak zvyšuje hlas. „Co chceš, abych udělal, začal 
taky trávit lidi?” 

„Jedině pokud máš chuť sníst otrávený koláček stejně jako já, i když to bys asi ty nemusel, 
předpokládám...” 

Odkašlání Harrymu připomnělo, že mají publikum. No a co, Snape je stejně zvyklý poslouchat 
jejich hašteření. 

„Tedy to je, ale rodinná dynamika,” pronesla Marsha a upřeně si všechny tři prohlížela. 
„Pochopila jsem, že vy dva patříte do Zmijozelu, zatímco Harry je Nehelvír...” 

„Nehelvír!” Draco se plácl do stehen a ošklivě se rozesmál. 

„Nebelvír,” opravil ji Harry a krátce zpražil Draca pohledem. „Ano, máte pravdu. Ale já jsem byl 
také téměř zařazen do Zmijozelu, takže to není tak, že bych byl jiný.” 

Doktorka Milá s úsměvem přikývla a Harry měl pocit, že ji něco pobavilo. „Tohle nechme pro teď 
stranou. Momentálně mě zajímá něco jiného, naléhavějšího. Draco, zmínil jsi se, že jsi se 
nedávno otrávil. Můžeš mi popsat okolnosti, za kterých se to stalo?” 

„Já... no...” Draco zrudl. „Ono je to komplikované.” Terapeutka se znovu usmála, tentokrát s 
takovým soucitem, až se Harry zamyslel, čím asi v životě prošla, že se stala odborníkem na 
traumata. 

„To je vždycky. Řekl jsi, že ten jed byl v koláčku... a já bych chtěla vědět jediné - došlo ti, že je to 
jedovaté před tím, než jsi to snědl?” 

„Ano, ale není to tak, jak si myslíte,” vysvětloval Draco opřekot. „Nejsem sebevrah. Právě 
naopak. Velmi si přeji zůstat živý a zdravý.” 

„Proč jsi tedy dobrovolně snědl jed?” Terapeutka zavrtěla hlavu. „Tvůj otec mi řekl, proč si přeje, 
abys podstoupil terapii. Vím o tvém pokusu otrávit spolužáky v Bradavicích. Pocit viny je 
zvláštní věc, která se může projevit různým způsobem...” 

„Já nejsem sebevrah!” vykřikl Draco. „Snědl jsem to, protože...” 

„Protože?” 

Draco sevřel rty a odmítl odpovědět. 

„Požádal jsem ho o to,” promluvil Snape do ticha a jeho hluboký hlas terapeutku zjevně polekal. 
A nebo to možná bylo to, co řekl. 

„Vy... jste ho požádal,” zopakovala zděšeně. 

„Ano.” Snapeovy černé oči se zabodly do jejích. „Abych ho naučil lítosti. Nepochybuji, že to 
nepochopíte, ale svět nás tří je často světem extrémů a tak tomu někdy musí odpovídat i 
trest.” 

Draco přikývl, zjevně dychtivý udělat cokoliv, aby pomohl Snapeovi z téhle obtížné situace. 
„Ano, jako tehdy, když jsem byl přeměněn na fretku za to, že jsem poslal kletbu.” 

Terapeutce poklesla čelist. „Tvůj otec tě otrávil a přeměnil tě na fretku?” 

„Ne, s tou fretkou to byl učitel. Tedy ve skutečnosti to byl zvěd Pána zla, který se chtěl ujistit, že 
Harry vyhraje Turnaj tří kouzelníků a my jsme si jenom mysleli, že to je učitel...” 

„To už je příliš mnoho informací, Draco,” upozornil ho mírně Snape. „Paní doktorko... mám pocit, 
že byste si se mnou ráda promluvila o samotě. Mám požádat mé syny, aby počkali v čekárně?”

„Ano, prosím,” řekla poněkud zmoženě, ačkoliv Harry měl pocit, že jakmile budou z doslechu, 
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dostane jejich otec pořádné kázání. 

Litoval, že sebou nemá Ultra dlouhé uši. Nakonec se ukázalo, že je nepotřebuje. 

Když se vraceli do Zobí ulice, byl Snape víc než ochotný o tom mluvit. „Doktorka mě plísnila 
nekonečně dlouho,” vykládal. To bylo ovšem přehánění, protože u ní byl necelých patnáct 
minut. 

„A co, zakouzlil jsi na ni Obliviate, aby sklapla?” 

„Asi by ti sotva mohla pomoci, když bych ji nechal zapomenout důležitá fakta, Draco.” 

„No a tak co...” 

„Řekla mi, že pokud bychom spadali pod jurisdikci mudlovského práva, byla by povinna můj 
přečin, jak to nazvala, nahlásit...” 

„Á la Grangerová.” 

„Tak nějak,” souhlasil suše Snape. „Nicméně připustila, že toho o kouzelnických standardech 
moc neví. Ten příklad s fretkou byl opravdu dobrý. Ona má teď pocit, že disciplína v 
kouzelnickém světě je jiná káva, jak řekla.” 

„To je skutečně kuriózní mudlovské rčení,” protáhl Draco. 

„Takže se upokojila tím, že mě sjela,” pokračoval Snape. „A musel jsem slíbit, že už tě znovu 
neotrávím, Draco. A nebo tebe, Harry. A taky už vás nesmím potrestat tím, že bych vás v něco 
přeměnil.” 

„Měl jsem si postěžovat na to nekonečné opisování,” řekl Draco s nadějí v hlase. 

„Budeš mít ještě mnoho příležitostí stěžovat si, na cokoli chceš. Každou středu večer.” Snape 
krátce poklepal Dracovi po rameni. 

„Jen doufám, že si ještě pořád nemyslí, že jsem sebevrah.” 

„Ne, tohle jsem jí dokázal vyvrátit.” Snape se obrátil na Harryho. „Dracova sezení budou 
samozřejmě probíhat v soukromí, ale paní doktorka mě požádala, abych tě ujistil, že pokud by 
tě něco trápilo, ráda ti bude k dispozici.” 

Harry zavrtěl hlavu. „Jsem v pohodě.” 

„Jsi si jistý?” 

„Severusi, on se na mě jen vytahuje,” zakřenil se Draco. „On je totiž ten silný a odolný jedinec, 
který se se vším vyrovná bez pomoci.” 

„Ehm... možná ne,” řekl Harry, když zatočili do Zobí ulice, a on uviděl rozestavěný dům v čísle 
čtyři. Strašidelná kostra domu byla ozářená měsíčním svitem. Harry se otřásl.

„Jestli jsi změnil názor, nemusíš se tam jít podívat,” zašeptal mu Snape tiše do ucha. 

Harry si několika hlubokými nádechy dodal odvahu. Koneckonců neměl proč být zděšený. Ten 
dům byl poničen a zrekonstruovat ho byla jediná rozumná věc. „Chci se podívat.” 

V tuhle hodinu tu nikdo nebyl. Harry prošel přízemí, pod nohama mu skřípala prkna. Dudley se 
zmínil, že chce dům prodat. Harry přemýšlel, kdo si ho asi koupí; přemýšlel, jestli budou mít 
děti, které by lezli po stromech vzadu na dvorku. Stromy útok Smrtijedů přežily... 

Harry se díval z okna a s očima upřenýma na strom, na který vylezl, když ho honil Raťafák 
(buldog tety Marge), přemýšlel, jestli by ta rodina, která sem přijde, přijala osiřelého synovce. 
Chovali by se k němu jako k vlastnímu?

Snape a Draco stáli potichu a nechali Harryho, ať si projde dům sám. Když se ale Harry díval 
příliš dlouho na dvorek, Draco přišel za ním a zlehka mu poklepal po rameni. 

„Harry.” 
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„Já vím, je čas jít.” Harry vzdychl, otočil se a opřel se o nedokončenou zeď. 

„Ne, proto jsem nepřišel.” Draco neurčitě mávl rukou. „Chtěl jsem jen říct, že to muselo být 
hrozné... vyrůstat tady.” 

„No panství to není, jestli jsi měl na mysli tohle.” 

„Ne, myslel jsem něco jiného...” V Dracových stříbrných očích se odrážela měsíční záře. „S těmi 
všemi mudly okolo. Nikdo ti nerozuměl. Nikdo se ani nepokusil. Odříznutý od světa, do kterého 
máš práv patřit... to muselo být drsné.” 

„Bylo.” Harry vzdychl a odvrátil obličej. „Ale ne kvůli tomuhle. Protože já jsem nevěděl, že jsem 
odříznutý. Nechápal jsem, proč mi nerozumí, dokud pro mě nepřišel Hagrid. Ale věděl jsem, že 
mě nemají rádi. Věděl jsem, že nemohou, a myslel jsem, že je to proto, že je něco v nepořádku 
se mnou.” 

„To ale není.” 

„Jo, já vím.” Harry si pomyslel, že se to snadno řekne. Už šest let sám sebe přesvědčoval, že ta 
parodie na dětství byla jejich chyba a ne jeho. A věděl, že je to pravda. Ale někdy měl stále 
ještě problém tomu uvěřit. 

„Pojď se mnou,” řekl Draco, „chci ti něco ukázat.” 

Harry si sotva dokázal představit, co mu Draco chce ukázat. Koneckonců byl to on, kdo tu 
vyrůstal. A i když plán nového domu nebyl úplně totožný se starým, byl mu hodně podobný. 

Ale v jedné věci se lišil. Draco si toho všiml, ačkoli Harry ne. Možná proto, že se pokoušel tím 
směrem nedívat. 

Draco mávl rukou směrem ke schodišti a usmál se. 

„Není tu žádný přístěnek pod schody,” řekl Harry a zalapal po dechu. Místo něj tam bylo další 
rameno schodů, vedoucí dolů do sklepa. Jednoho dne ho zakryjí dveře, ale ještě to nebylo 
hotov. „Předpokládám, že si to tak přál Dudley.” 

„Jestli ano, beru zpět to, jak jsem o něm řekl, že je hulvát.” 

„Chci v létě Dudleyho vidět a ty budeš milý,” řekl Harry a otočil se, aby na Draca viděl. 

„Harry, copak jsem někdy nebyl milý?” 

Harry se ironicky usmál: „Několikrát?” 

„Jednou. Možná.” 

Harry se rozesmál. „No dobře, to už je za námi. Ale chci s tebou mluvit ještě o něčem. O té 
záležitosti s penězi. Vím, že to musí být těžké... ale tys to přijal opravdu dobře.” 

„Hmm, musím přiznat, že kňourání by mohlo být docela zábavné,” připustil Draco. „Představ si, 
jak jsem mohl všechny naštvat. Ale... myslím, že už jsem vaši trpělivost vyčerpal, když mě 
vyloučili, při adopci a tím, jak jsem se choval potom.” 

„To je pravda,” smál se Harry. „Ale jestli chceš kňourat, poslouchám.” 

„To si budu pamatovat,” rozesmál se i Draco. „Ale pokouším se být dospělý. Pamatuješ?” 

„Jo. Vzpomínám si, že jsem si na začátku tohohle roku říkal totéž... a pak mě to nějak opustilo.” 
Draco pokrčil rameny. 

„Děláš to dobře, Harry. Ale... nemusíš se před Severusem pořád tak snažit. Nemusíš být pořád 
dobrý syn. Já nevím, možná, že to neděláš jen proto, aby ses na mě vytahoval. Možná máš jen 
pořád starost, abys ho neztratil. Řekl jsi, že je to tvůj největší strach. Ale jeho se nezbavíš, ani 
kdyby ses o to pokusil.” Po tváři mu přeběhl divný výraz. „V tom mi věř. Já to vím.” 

Chvíli jen tak stáli v tichu a Harry přemýšlel o tom, co mu řekl Draco, dokud se za nimi neozval 
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další hlas. ¨

„Harry, můžeme jít?” 

„Já myslím, že ano, tati,” řekl Harry a ještě jednou se podíval do míst, kde býval přístěnek. Cítil 
se divně. Jako by se věci vrátily znovu na začátek a on měl šanci začít je znovu a správně. 
Otočil se zády ke schodišti a usmál se na svého otce. „Ano, můžeme jít.” A pak stranou řekl: 
„Díky, Draco.” 

Jeho bratr přikývl a všichni zamířili ze Zobí ulice číslo čtyři pryč.

Kapitola 85. NÁVRAT ZLAMENÍ ZLA

„Chtěl jsem s vámi mluvit o hodinách Obrany,” začal Harry. „Profesor Aran řekl...” 

„Pokud máte problémy s některým z vyučujících, doporučuji vám, abyste to řešil s ním.” 
McGonagallová bryskně popadla hromádku dokončených studentských prací tak, aby svitky 
ještě více utáhla. „A teď jestli nemáte, pane Pottere, něco důležitého, mám dnes večer další 
povinnosti.”

Harry věděl, že má na mysli schůzku Řádu. Snape se o tom zmínil předešlý večer, když byl 
Harry ve sklepení na večeři. A také se zmínil, že schůzka nezačne před devátou, kdy se bude 
vracet s Dracem z jejich návštěvy u terapeutky v Surrey.

„Myslím, že máte dost času si se mnou promluvit. A před tím, než mě pošlete zpátky za 
Aranem, byste měla vědět, že to byl on, kdo mě za vámi poslal.”

„Jste dnes nějaký drzý,” pokárala ho učitelka, „tak mi tedy řekněte, co jste provedl.”

„O to nejde,” řekl Harry mrzutě, „nic jsem neprovedl, paní profesorko. Jen jsem vás chtěl 
požádat o laskavost. Zítra ráno máme test z Obrany a mě napadlo, jestli byste mě nemohla 
přijít oznámkovat.”

No, aspoň ji donutil přestat dělat chybné závěry. Místo toho teď na něj jen zírala. „Nepochybně 
by to měl být váš učitel Obrany, kdo zhodnotí vaše pokroky.”

„Jo,” řekl Harry a byl rozmrzelý z toho, co musel říct. Ale neměl šanci jak z toho vyklouznout. 
„Je to takhle, profesor Aran nesnáší hadí jazyk a nenechá mě ho používat během vyučování a 
nebo když je u toho on. Říká, že je to odporné. Takže jsem se všechna kouzla naučil mimo 
vyučování...” 

„A co děláte během vyučování. Terč?”

Harry polkl: „Nejčastěji padám na zadek, teda když praktikujeme.”

Její hlas náhle zvlídněl. „A co na to všechno říká Severus?”

„Ani nic,” mlžil Harry.

Měl tušit, že McGonagallová je na takovýhle trik příliš chytrá. „Harry, opravdu byste mu to měl 
říct.”

„Nepoběžím si stěžovat otci pokaždé, když budu mít problém s jiným učitelem.”

„Ale stěžovat si mně, to se nerozpakujete.”

Harry přešlápl. „Takhle bych to neřekl. Nějak se s tím vyrovnávám už týdny a nikdy jsem si 
nestěžoval. Mám s Aranem dohodu, to je všechno...” 

„S profesorem Aranem, Harry.”

„Ano, dobře,” povzdechl Harry. „Takže, profesor Aran souhlasil, že mě nechá složit praktický 
test, pokud si seženu jiného učitele, který by mě oznámkoval.”

„Jak se vám ho podařilo přesvědčit, aby souhlasil, když si myslí, že hadí jazyk je něco 
odpudivého?”
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Harry sebou škubl. „No... já jsem mu řekl, že potřebuji dobré známky, abych mohl vstoupit do 
bystrozorského výcviku, a že pokud mě nenechá projít, nezbývá mi, než o tom všem říct otci.”

McGonagallová vypadala potěšeně. „Vidím, že ten had ve vašem odznaku není jen na ozdobu.”

„Ne... Moudrý klobouk mě popravdě chtěl zařadit do Zmijozelu.”

„Vím. Severus se o tom zmínil. Těžko si to představit,” zamumlala McGonagallová, „ale ať už je 
to jakkoli, nemyslíte si, že on je daleko kvalifikovanější, aby posoudil vaše schopnosti v 
Obraně?”

„Vy jste dost kvalifikovaná,” odpověděl Harry. „Pomůžete mi tedy, paní profesorko?”

„Daleko raději bych povolala Árona Arana k odpovědnosti, než abych ho nechala, aby vám dál 
znepříjemňoval život jeho nesmyslnými předsudky,” řekla McGonagallová a její hlas ztvrdl.

Áron Aran? Kdyby ta situace nebyla tak vážná, Harry by se asi rozesmál. „Doopravdy bych byl 
rád, kdybyste mě jenom přišla známkovat,” řekl Harry a samotného ho zaskočilo, jak prosebně 
zněl jeho hlas, „když budete mít s profesorem Aranem výstup, můj otec se to určitě dozví. A 
pak si ho pravděpodobně dá k obědu. Není to tak zlé. Chci říct, že od hodin s Dolores 
Umbridgeovou jsou jeho hodiny opravdu velký pokrok.”

Aniž si to Harry uvědomil, zakryl si rukou jizvu, ke které přišel minulý rok.

„Ach, Harry,” pronesla McGonagallová smutně. „Vás opravdu potkaly zlé časy, že? Já osobně si 
tedy myslím, že byste to měl říct Severusovi, nebo mi dopřát to potěšení, abych to udělala já. 
Ale pokud jste skutečně rozhodnutý nějak si to vyřešit sám, pak tedy přijdu a oznámkuji vás.”

„Děkuji, madam,” poděkoval Harry upřímně a měl pocit, jako by mu ze srdce spadl obrovský 
balvan a on mohl znovu dýchat. Arana bude muset přetrpět už jen pár týdnů a možná, že v 
sedmém ročníku dostane učitele, kterému nebude hadí jazyk vadit. Takže co si s tím lámat 
hlavu.

„Mám přijít hned po zítřejší poslední hodině?”

Harry přikývl a trochu se kousl do rtu. „Nevadí vám můj nový odznak? Nikdy jste k tomu nic 
neřekla.”

„Obávám se, že já o vás budu navždy smýšlet jako o Nebelvírovi,” odpověděla rychle 
McGonagallová. „Ale ať už je to jakkoli, rozumím té situaci. Patříte teď do dvou kolejí a musíte 
se snažit, abyste do obou zapadl. A vy to děláte. Severus na vás musí být velmi hrdý.”

„Doufám, že ano.”

McGonagallová se natáhla přes stůl a jemně mu stiskla ruce. „Je. A jsem si jistá, Harry, že to 
víte.”

„No ano... někdy je. Až na okamžiky, kdy něco úplně zpackám, pak zuří. Ale aspoň už není tak 
jedovatý, jako býval.” Harry pokýval hlavou a zamyslel se nad tím, jak jeho otec řekl, že 
konečně odpustil Jamesi Potterovi.

„Je to pro něj dobré, že se stal otcem. A pro vás a pro pana Malfoye také.”

„V posledních dnech se máme opravdu báječně.”

„Asi se ještě pořád dějí zázraky,” řekla McGonagallová věcně a pustila jeho ruce. „Zastavím se 
zítra na hodině profesora Arana.”

„Díky,” řekl Harry, hodil si na záda školní batoh a otočil se na Rona a Hermionu, kteří na něj 
čekali u dveří.

***

Nazítří je v Aranově hodině čekal dlouhý psaný test o metodách vypořádání se stvořeními 
temnot. Vzhledem k tomu, že tohle téma studovali celý rok s Remusem, se mu již nikdo 
nemusel věnovat a navíc – jak často člověk narazí na tůňodavy a nebo na upíra? Harry 
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frustrovaně psal odpověď za odpovědí. Taková ztráta času, když by se přitom mohli učit 
skutečnou Obranu, věci, které potřebují doopravdy znát, aby přežili nadcházející válku.

I praktická část testu byla k smíchu. Aran si volal postupně studenty ke stolu a oni museli 
dokázat, že znají různá obranná kouzla, která se dají použít proti temným stvořením. Ale na 
rozdíl od Remuse Aran nepřivedl žádnou opravdovou stvůru. Museli jen předstírat.

A stejně to bylo jen opakování.

„Riddiculus,” slyšel Harry říkat Rona naprosto otráveným tónem. Harry se na něj za to stěží 
mohl zlobit.

„Výborně, pane Weasley,” řekl Aran a zářivě se usmál.

Ron neodpověděl. Harryho napadlo, že mlčí, protože ať by řekl cokoliv, pravděpodobně by 
Nebelvír ztratil nějaké body.

Harry mu ukázal zdvižený palec, a pak se vrátil ke psaní zřejmých samozřejmostí do svého 
testu.

Když přišla v praktickém testu řada na Notta, šel trochu oklikou, aby prošel kolem Harryho 
lavice, i když nemusel. „Dívej se,” ucedil, když ho míjel.

„Co chtěl tentokrát?” zašeptal vedle něj Ron.

Harry povytáhl obočí a pokrčil rameny a jen gestem ukázal, že by se asi měli dívat, tak jak to 
po nich Nott chtěl.

Nejprve bylo na Nottově provedení všechno v pořádku, ačkoliv Harry si všiml, že zmijozelští si 
ho také každou chvilku zvědavě prohlížejí. Nepochybně jim také řekl, aby se dívali.

„A teď, pane Notte, předveďte kouzlo proti bubákovi,” řekl Aran.

Nott si odkašlal a máchl hůlkou. „Lidikulus,” řekl a mávl rukou tak, aby jeho hůlka mířila přímo 
na učitele. „Lidikulus. Lidikulus!”

„Jednou to stačí, děkuji,” řekl Aran a zjevně vůbec nevěnoval pozornost tomu, jakým způsobem 
si u toho Nott šlape na jazyk.

„Ale já jsem si představoval, že je tu několik bubáků,” vysvětloval Nott, s nevinností v hlase. 
„Jé, támhle je ještě jeden, Lidikulus!”

Zmijozelští vybuchli smíchy a dokonce i nebelvírští měli co dělat, aby se k nim nepřidali.

„Pane, dostanu nějaké body navíc, za to že jsem zničil víc než jednoho bubáka?” zeptal se Nott, 
tentokrát dokonale zdvořilým hlasem.

„Ne, ale dostanete za výbornou práci výbornou známku,” řekl Aran zvučně.

Tentokrát se smáli i nebelvírští.

Nott se téměř nepostřehnutelně uklonil obecenstvu. Aran si samozřejmě ničeho nevšiml. Když 
se zmijozelský chlapec vracel zpátky do lavice, znovu si trochu zašel tak, aby minul Harryho.

„Skvěle!” zašeptal Harry.

Nott se na chvíli zastavil. „Díky, počkáš na mě venku? Chci se tě na něco zeptat.”

Harry nepatrně zavrtěl hlavou. „Musím tu zůstat, kvůli hadímu jazyku musím praktický test 
složit sám.”

„Chytím tě později.”

V momentě, kdy byl Nott z doslechu, se k Harrymu naklonil Ron. „Na co se tě, prosím tě, on 
může chtít zeptat?”

Harry pokrčil rameny. „Netuším.”
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„Pšt!” napomenula je Hermiona a z očí jí létaly blesky.

„Sama buď zticha, když je to pro tebe tak důležité,” řekl Ron vztekle.

Hermiona nakrčila nos, jako by tu něco hrozně smrdělo, vrátila se zpět ke svému testu, ale z 
toho, jak byla napjatá, bylo vidět, že uvnitř zuří.

„Co je s vámi dvěma?” zeptal se Harry a přes svoji frustraci dokázal promluvit šeptem. „Příště 
na ní rovnou zakouzli Ridiculous.”

„Ridiculous?” zeptal se Aran, který stál jen kousek za nimi. Každý jiný učitel by zuřil, že mluví 
během testu, ale Aran ne. Harry brzy pochopil proč. Učitel byl nadšený myšlenkou, že Harry 
možná pochopil jeho úhel pohledu. „Chcete teď zkusit praktickou část, pane Pottere, a použít 
přitom normální jazyk? Je to tak?”

„Ne, děkuji, pane.” odpověděl Harry s přehnanou zdvořilostí. Doufal, že z jeho hlasu přímo 
kane.

Aran byl pravděpodobně příliš pitomý, aby si něčeho všiml, ale studenti to určitě pochopí. 
„Nemohu kouzlit v normálním jazyce, pane. Moje magie je teď naprosto abnormální.”

Aran pokýval hlavou. „Ano, je to neštěstí. Měl byste s tím něco udělat.”

„Jo,” řekl Harry a něco v něm uvnitř začalo kypět. Pravděpodobně to byl vztek a chtěl ven. „Je 
příjemné být průměrný. Třeba jako vy?”

Studenti okolo Harryho zalapali po dechu.

„Každý z nás nemůže být vítězem Turnaje tří kouzelníků,” odsekl Aran.

„Nebo slušný učitel.”

„Kdybyste byl učitel, chápal byste, pod jakým tlakem jsem...” 

„Jasně, protože já vůbec netuším, co to znamená, být pod tlakem,” odsekl Harry a zprudka 
vstal. Cítil se jako sopka, dlouho potlačovaný vztek z něj teď stříkal každým pórem. „Já totiž 
nejsem už roky cílem Voldemorta a zmínil jsem se už, že jsem ten zasranej pohár nevyhrál? 
Všechno to byla jen intrika jak mě dostat z Bradavic do jeho spárů. A že to skončilo smrtí 
Cedrica Diggoryho? Nenávidím ten idiotský turnaj a nenávidím lidi, kteří si myslí něco jiného!”

„Jak se opovažujete se mnou takhle mluvit!” křičel Aran, který konečně zvýšil hlas. „Strhávám 
šedesát bodů z...” 

„Myslíte třicet bodů z Nebelvíru a třicet bodů ze Zmijozelu,” přerušil ho Harry hlasem studený 
jak severní pól. „Tak jen do toho, Severus bude zuřit a já mu prostě budu muset říct, co všechno 
jsem si od vás zkusil! A vám nezbude, než si s ním promluvit, jak špinavá, odporná, nečistá a 
nenormální jsou má kouzla v těchto dnech?”

Aran náhle zmlkl.

„Harry, brzdi!” zašeptal Ron.

Ta poznámka pomohla Harrymu zvládnout další vlnu narůstajícího hněvu. Sice lapal po dechu a 
nepochybně byl rudý v obličeji, ale konečně byl schopen myslet na něco jiného než na svůj 
vztek. „Já teď prostě dopíšu můj test,” řekl o něco klidnějším tónem, posadil se a ignoroval při 
tom šokované tváře svých spolužáků.

„A nejen to, pane Pottere. Zůstanete po škole, hned teď po hodině.”

Harry tu stejně musel zůstat kvůli praktickému testu a tak jen přikývl. Vypadalo to, že Aran není 
dost statečný na to, aby čelil Snapeově vzteku za stržené body, ale nechat Harryho po škole 
mu nevadilo. Pokud by tedy Harry otci řekl, že se to stalo.

Ale svým způsobem to dávalo smysl. Hluboko uvnitř Aran pravděpodobně věděl, že jeho 
rozhodnutí zakázat hadí jazyk je neobhajitelné, ale to, že nechal Harryho po škole, by obhájil 
snadno. Stačilo by, když by řekl Snapeovi, že Harry použil během vyučování slovo zasraný.
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Harry opravdu nechtěl vědět, co by na to jeho otec řekl.

Když hodina skončila, Harry měl pocit, jako by se znovu ocitl ve druhém ročníku, . Tak moc si ho 
lidé prohlíželi. Zjevně nečekali, že se Aranovi postaví.

Všiml si, že si ho Nott na konci hodiny přemýšlivě prohlížel.

McGonagallová se objevila ve chvíli, kdy poslední studenti zmizeli v chodbě.

„Skvěle,” řekl Aran s nucenou žoviálností, „dokud nebudete hotovi, budu ve své kanceláři. A vy 
pak, Pottere, budete drhnout stoly. Uložil jsem mu školní trest,” řekl stranou McGonagallové.

McGonagallová promluvila rázně. „Není, profesore Arane, poněkud hloupé, že Potter musí 
přivolat jiného učitele jen proto, aby mohl složit test? Musíte dělat z hadího jazyka takový 
problém?”

„Je spojený s temnými kouzelníky. Se Salazarem Zmijozelem. Dokonce s Vy-víte-kým!”

„Stejně tak jako je řetězové kouzlo spojené s otroctvím. To ale neznamená, že ho člověk občas 
nepotřebuje.”

„No dobře...” Aran polkl. Zjevně se mu nechtělo odporovat zástupkyni ředitele, ale hadí jazyk 
byl pro něj očividně tak nepřijatelný, že si stál na svém. „Musím vést třídu tak, jak se mi to zdá 
správné a já nedovolím, aby ostatní studenti byli vystaveni takové nepřirozenosti.”

„Pochopte, že vám na konci vaší zkušební doby nebudu moci dát dobrý posudek. Budu se 
muset zmínit o tom, že se odmítáte přizpůsobit studentům se speciálními... potřebami.”

„Já jsem se přizpůsobil!” prskal Aran. „Nechám ho udělat individuální test, který přihlíží k... 
okolnostem.”

„To, co jste udělal, je ostrakizmus,” opravila ho McGonagallová a její pohled byl stejně pichlavý 
jako jehlice v jejím klobouku. „Předvedl jste, že netoleranci je možné hodnotit jako přednost. A 
přenesl jste svou odpovědnost na jiného člena sboru jen proto, že odmítáte ohodnotit jeho 
praktický test. Myslíte si, že toto chování povede k tomu, abyste byl natrvalo jmenován členem 
sboru?”

Aran poodstoupil. „Mám pocit, že jste tu situaci nepochopila. Chráním ostatní studenty, což je 
podle mne správné. Popravdě jsem šokován, že to ostatní členové sboru nevidí tak jako já!”

„Místo toho, abychom řešili pořád jen jeho hadí jazyk, snažíme se Harryho vnímat jako 
osobnost,” řekla McGonagallová, „a to byste měl i vy. Ale pokud nehodláte své stanovisko 
změnit...” 

„To opravdu nehodlám!”

„Potom tedy jeho schopnosti ohodnotím já, tak jak si přál. Máte sepsaná kritéria hodnocení?”

Aran ji beze slova podal svitek pergamenu a otočil se ke schodům vedoucím do jeho kanceláře.

„Kam jdete, profesore?” zavolala za ním zástupkyně ředitele řezavě.

„Já tu rozhodně nezůstanu, abych naslouchal tomu nečistému jazyku.”

„Není to nečisté, ty starej magore!” zaječel na něj Harry. „A navíc...” 

„To stačí, pane Pottere,” prohlásila McGonagallová, „za tuhle hrubost strhávám Nebelvíru deset 
bodů.”

A sakra. To znamenalo pět bodů ze Zmijozelu. A McGonagallová se asi na rozdíl od Arana 
nenechá umluvit. Harry polkl a přemýšlel, jestli je těch pět bodů dost na to, aby si toho táta 
všiml.

Jak znal Snapea... s největší pravděpodobností ano.

Aran se znovu vydal ke schodům do kanceláře, ale hlas McGonagallové ho zastavil. „Vaše 
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rozhodnutí, která učiníte během vyučování jsou, jak musím s lítostí konstatovat, vaše záležitost. 
A doufám, že jsem vám dala jasně najevo svůj nesouhlas. Vytváříte atmosféru plnou předsudků 
v momentě, kdy se celý kouzelnický svět musí spojit proti jedinému nepříteli. Ale ať už je to 
jakkoli, právě teď tu nejsou žádní citliví mladí studenti, které by hadí jazyk mohl ohrozit. Takže 
si myslím, že byste tu měl zůstat a dívat se na průběh testu.”

„Ale já...” 

„Trvám na tom!”

Harry tenhle její mrazivý tón znal. Tomu dokázali vzdorovat jen stateční muži a to tedy Aran 
nebyl. „Dobře tedy,” řekl, i když byl jeho hlas plný odporu.

Když si McGonagallová konečně prohlédla pravidla testu, která držela v ruce, zakabonila se. 
„Tohle všechno je látka třetího ročníku.”

„Opakujeme.”

Harry měl chuť říct: Jo, my totiž opakujeme celý rok. Budeme sice mít všichni skvělé známky za 
opakování, ale jsme tu přece, abychom se naučili Obranu!

Jenže nechtěl přijít o další body, a tak radši držel jazyk za zuby.

McGonagallová ještě pořád vypadala naštvaně, ale už se k tomu tématu nevrátila. „Tak tedy 
začněme, pane Pottere, kouzlem, které by mělo donutit upíra, aby se vám vyhnul.”

Harry mávl hůlkou. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že nikdy neměl upíra, na kterém by si to 
vyzkoušel, nebyl si jistý, jestli je jeho překlad správný. Všichni ostatní ve třídě si mohly být 
téměř jistí, že jejich „Expers cruentus” bude fungovat. Harry v to jen doufal, protože Salsa dost 
dobře nechápala, co je to upír.

„Přestaň být tak odporně krvežíznivý!” syčel směrem na svůj prsten, zatím co předstíral, že 
míří hůlkou na neexistujícího upíra.

McGonagallová se na něj nepřítomně zadívala. „Pro mě za mě, jste teď klidně mohl recitovat 
poslední výsledky famfrpálových zápasů, pane Pottere.”

„Udělal jsem to kouzlo,” řekl Harry, který se cítil trochu zahnaný do kouta, „Expers cruentus, 
vím to.”

„Další důvod, proč bych byl rád, kdyby kouzlil obvyklým způsobem,” oznámil Aran s úsměškem. 
„Jak mám vědět, co říká?”

„Samozřejmě, že z výsledku,” řekla McGonagallová netrpělivě, zatímco studovala pergamen, 
který držela v ruce. „Tak, takhle to bude lepší. Podíváme se na vaše kouzlo proti bubákovi a 
uvidíme, jak účinná jsou vaše kouzla v hadím jazyce. Profesore Arane, kde máte bubáka?”

„My jsme jen předstírali, že tu nějaký je,” vmísil se Harry a měl co dělat, aby se nemračil. Měl 
pocit, že se mu zrovna nevede.

Obočí profesorky McGonagallové vylétlo vzhůru jako chytač, když nad sebou vidí zlatonku. 
„Tedy pane profesore, chápu, že jste tu nechtěl mít upíra, zejména s ohledem na děvčata... ale 
skutečně byste měl být schopen nechat své studenty praktikovat na bubákovi. Zvláště, když 
zvážíme, jak snadné je ho chytit.”

Aran se kabonil.

Na Harryho.

Jakoby to byla jeho chyba, že je ten chlap tak neschopný učitel.

„Máte nějakého?” ptala se McGonagallová. Když Aran zavrtěl hlavou povzdychla si. „Tak tedy 
dobrá, půjdu si nějakého najít. Omluvte mě na okamžik.”

Když odešla, pokoušel se Harry na Arana nedívat, ale dlouho to nevydržel. Teď lituješ toho, že 
jsi mě nenechal kouzlit v hadím jazyce, co?, chtělo se Harrymu říct. Protože teď jsi  
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McGonagallové předvedl, jak jsi naprosto k ničemu a neschopný, že ano?

Místo toho se jen nevinně zeptal: „To by mě zajímalo, jak se dá najít bubák?”

Aran se na něj místo odpovědi podíval stejně nenávistně jako kdysi Snape. Bylo to docela 
působivé.

Harry se nikdy nedozvěděl, jak to McGonagallová dokázala, ale byla zpátky za pět minut a 
odhodlaně za sebou táhla dřevěnou bednu. „To jsem přeměnila,” vysvětlila krátce.

Harrymu došlo, že myslí bednu a ne bubáka.

„Jste připravený, Pottere?”

„Samozřejmě, vždycky,” řekl Harry sebevědomě. Hadí jazyk popravdě nemá slovo, kterým by 
se dalo vyjádřit slovo Ridiculous, ale dali si se Salsou práci a našli jiné a neměl obavy, přestože 
ještě nikdy neměl příležitost si ho doopravdy vyzkoušet.

McGonagallová odklopila víko bedny. Když se bubák vynořil, stal se z něj Lucius Malfoy i s tím 
jeho ďábelským úšklebkem.

V obou rukách měl obrovské, tlusté jehly.

Ale ne... Lucius ztratil svůj zlomyslný výraz a jeho dlouhé stříbřité vlasy ztmavly, stejně jako 
jeho oči, jen jeho pleť zůstala stejně bílá. Objevily se Snapeovy rysy, svým způsobem stejně 
hrubé jako Luciusovy, jen nebyly naplněny takovou zlobou.

Snapeův výraz byl plný nepředstavitelné bolesti, která zamlžovala i jeho pohled, ruce svíral v 
pěst, ve snaze nekřičet v agónii. Pak se místností rozlehla obrovská rána, Snape se zhroutil na 
zem, ztěžka a přerývaně dýchal.

„Harry,” vydechl. „není nic, co bys mohl udělat. Nebyl jsem prostě dost rychlý...” 

Na jeho hábitu se objevila krvavá skvrna. Hrozivý proud rudé krve bleskově pokryl jeho hruď a 
pak začal stékat na podlahu.

Snape se hořce zasmál. „Není divu, že na mě zaútočil tímhle kouzlem. Domnívám se, že po 
Samhainu mě nenávidí ještě o něco víc než tebe,” pak pokračoval naléhavěji, „ale tys ho zabil. 
Jednou pro vždy. Nezapomeň na to. Nikdy na to nezapomeň. Je to pro kouzelnický svět velké 
vítězství. Neobviňuj se, že jsi nedokázal zachránit všechny...” 

„Ne!” vykřikl Harry, který úplně zapomněl, že to není doopravdy, že je to jen bubák, „hned tu 
bude madam Pomfreyová. Nenechám tě umřít, nenechám...” 

„Harry!”

Chlapec se za hlasem neotočil. Měl oči jen pro svého otce, který mezitím celý zešedl. Pro otce, 
který ležel v tratolišti krve, které se pořád rozšiřovalo. Cítil se uvnitř rozbitý, jako by celý svět 
přestal existovat. A pro něj přestal. Snape umíral jeho vinou. To on nebyl dost rychlý. Protože on 
měl porazit Voldemorta a chránit přitom otce.

Místo toho ho nechal zabít.

Je to stejné jako se Siriusem, pomyslel si Harry a roztřásl se od hlavy po paty. Někde uvnitř něj 
se rodil zoufalý křik. Chtěl křičet tak, až by se nebesa otřásla.

„Harry!” třásla jím McGonagallová, dokud se na ni nepodíval. Její hlas zněl nejistě, ale přesto 
bylo patrné, že se snaží Harryho ukonejšit, „Harry, to není doopravdy. Vzpomeňte si, je to jen 
test. Čelíš bubákovi.”

Harry zamrkal a došlo mu, že je to pravda. Cítil se podivně. Teď už věděl, že to nebylo 
doopravdy, ale emoce, které ho naplnily, tu byly stále a naplňovaly ho takovou bolestí, že 
musel vynaložit všechny síly, aby nekřičel.

Teď už věděl, že pokud Snape v poslední bitvě padne, on to neunese.
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Na okamžik kratší než jedno nadechnutí si přál, aby býval nikdy nebyl adoptován, aby býval 
sám sobě nedovolil připoutat se k někomu, protože on přece vždycky nakonec přijde o ty, které 
měl rád... 

„Je to bubák,” zopakovala McGonagallová, „tak teď se, pane Pottere, uklidněte a zkusíme to 
znovu.”

Stačilo jí jen několik mávnutí hůlkou a bubák byl uvězněn zpět v bedně.

Harry zavrtěl hlavou, snažil se zaměřit své myšlenky od důležitých věcí na stupidní Aranův test. 
„Jenže, paní profesorko, já opravdu nevím, jak si z toho mám udělat legraci, opravdu ne.”

„Bylo to příšerné divadlo,” politovala ho McGonagallová. „To je největší síla bubáků. To, že 
dokáží najít to, z čeho máme největší strach. Tak se nad tím na chvíli zamyslete a dejte mi 
vědět, až budete připravený.”

„Ve skutečnosti by neměl čas na přípravu,” řekl Aran posměšně.

„Vzhledem k tomu, že vaši ostatní studenti skutečného bubáka ani neviděli,” opáčila 
McGonagallová chladně, „sotva mě můžete poučovat o tom, jak reálné mají být podmínky 
testování!”

„Jsem připravený.” Neexistoval způsob, jak si udělat ze Snapeovy smrti legraci, ale došlo mu, 
že Remus tenkrát před třemi lety také neudělal z úplňku něco k popukání.

Změnil ho na něco úplně jiného, na něco, co nemělo s měsícem vůbec nic společného.

McGonagallová znovu otevřela dřevěnou bednu.

Bubák se znovu stal Snapem. Harryho napadlo, že tenhle strach musí být někde v jeho mysli 
napsaný velkým písmem. Neměl největší strach z Luciuse, z mozkomorů ani z Voldemorta, bylo 
to tak, jak nedávno řekl Dracovi.

Harry se soustředil ve své mysli na obraz, který už viděl a namířil svou hůlku. „Nablblíku zmiz!” 
zasyčel v hadím jazyce a provedl kouzlo dřív, než mu Snape začne znovu před očima umírat.

Stačila chvilka víření barev a bubák byl oblečený jako Nevillova babička, včetně supí hlavy 
nahoře na klobouku.

Aran se začal chechtat s takovým nadšením, až to vypadalo, že se udusí.

McGonagallová se na Harryho podívala poněkud unaveně. „No vypořádal jste se s tím bubákem 
dobře, ale...” mávla rukou směrem k Harryho výtvoru, „není tohle už trochu otřepaný vtip?”

Harry pokrčil rameny. „Jediné, co jsem dokázal vymyslet.”

„No dobře... ale stejně vám doporučuji o tom se Severusem raději nemluvit.”

McGonagallová bleskově nacpala bubáka zpátky do bedny.

„Velmi dobře, pane Pottere. I když jste potřeboval dva pokusy, myslím, že vás mohu 
oznámkovat.”

„Mizerné,” oznámil Aran. „A možná i Hrozné.”

„Vzhledem k tomu, že to nejste vy, kdo ho bude hodnotit, nepřikládám vašemu názoru žádnou 
váhu,” řekla McGonagallová, aniž by se na něj podívala. „Přijatelné. Příště se nenechte tak 
vyvést z míry obrazy, které bubák najde ve vaší mysli. Musíte vést v patrnosti, co je reálné a co 
ne.” Pak bleskla pohledem po Aranovi. „Pokud nás teď, pane profesore, omluvíte, chtěla bych si 
promluvit s panem Potterem o samotě.”

„Ještě pořád má být po škole...” 

„Vzhledem k tomu, že jste ho donutil zůstat zde po vyučování a dělat test o samotě, myslím si, 
že to jako trest stačí.”
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Aran měl dost rozumu, aby se s ní nehádal, ale když k němu posunula McGonagallová bednu s 
bubákem se slovy, že teď budou mít jeho studenti na čem praktikovat, pořádně se zamračil.

Ron a Hermiona čekali na Harryho na chodbě a stejně tak Nott. On a Ron vypadali rozzuřeně, 
Hermiona vyčerpaně.

„Počkejte na pana Pottera před mojí kanceláří,” oznámila McGonagallová, aniž by se zastavila. 
Harry pospíchal, aby jí stačil.

„Mám malér, paní profesorko?” zeptal se, když došli ke kanceláři. „Za to, co jsem řekl, už jste 
mi strhla body.”

Postrčila ho do kanceláře a před tím než odpověděla, zavřela dveře. „To už je za námi a 
nehodlám se k tomu vracet. I když doufám, že své chování k profesoru Aranovi napravíte. 
Chápu, že pravidla, která ve třídě stanovil, jsou slabomyslná, ale vy se k němu stejně musíte 
chovat s úctou.”

„Ano, madam,” odpověděl Harry, i když s ní nesouhlasil. Respekt není samozřejmý a Aran si 
žádný nezaslouží.

McGonagallová mu viděla až do žaludku. „Není to příliš zmijozelské rozčilovat ho, když vám to 
nic nepřinese.”

„Ale na hadím jazyce není nic špatného!”

„Ne, to není.” McGonagallová se posadila do křesla. „Ale proto tu nejste. Chci si s vámi 
promluvit o vašem bubákovi. Posaďte se, Harry.”

Harry to udělal, poněkud nejistě, protože netušil, o čem se bude mluvit. No tak se bojí, že 
Severus zemře, a bojí se, že když se to stane, bude za to zodpovědný. Miluje svého otce, no a 
co? To přece jenom znamená, že je normální, nebo ne?

„Zjevně se obáváte, že Severus nepřežije válku.”

Harry měl chuť říct Vážně, a jak vás to napadlo? Pak si ale pomyslel, že si McGonagallová 
nezaslouží, aby se k ní choval takhle. „Asi ano. Příliš o tom nepřemýšlím, ale asi je to tak.”

„Ráda vidím, že jste si vybudovali tak pevná pouta,” řekla jeho učitelka. „Harry, musím 
připustit, že jsem o vaší adopci měla své pochybnosti. Nedoufala jsem, že byste se vy a 
Severus mohli naučit spolu vycházet... Ale dost o tom, očividně jsem se mýlila.”

„Tak proto jste nejprve nechtěla, abych se přestěhoval do sklepení?” vyhrkl Harry. Ještě pořád 
se cítil jejím chováním poněkud zraněný.

„Vzhledem k tomu, jak jste se vy dva se Severusem nesnášeli, jsem si sotva dokázala 
představit, že z vás zbude víc než jen mastný flek. A to nemluvím o tom, že už tam žil pan 
Malfoy.”

„Jo, taky jsem si ze začátku myslel, že mě Draco zabije,” řekl Harry. Zdálo se mu to teď téměř 
jako milá vzpomínka a připadalo mu to legrační. „Pokoušel se mě přesvědčit, abych mu věřil, a 
já nemohl. Nebo spíš nechtěl. Ale už je to v pořádku. Líbí se mi mít bratra.”

„Vraťme se k Severusově smrti,” vrátila se k tématu McGonagallová. „Už jste s ním mluvil o 
vašich obavách?”

„Ne... doopravdy ne.”

„Myslím si, že byste měl. Nebo se ho alespoň zeptejte, koho určil jako vašeho poručníka pro 
případ, že by zemřel.”

Harry zamrkal. „Nemyslím, že někdo takový existuje.”

„To je velmi nepravděpodobné. Úřad po něm jistě chtěl, aby to zařídil.”

Harry si odkašlal. „Je jedno, kdo bude můj poručník, pokud přijdu o otce. Jeho nemůže nikdo 
nahradit...” Vnitřnosti se mu sevřely úzkostí, když se mu vybavily události staré necelý rok. 
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Tehdy si myslel, že se nikdy nenajde někdo, kdo by mohl nahradit Siriuse. A nenahradil Sirius 
jeho rodiče? Pomůže zaplnit tu bolestnou propast, když připustí, že byl jen dítě, které 
potřebovalo, aby se o ně někdo staral? Ačkoli teď je už skoro dospělý.

Výraz McGonagallové změkl. „Ale vy máte, Harry, zjevně strach, že Severuse ztratíte. Měl byste 
tu záležitost probrat s ním.”

Harryho rozbolel ret a chvíli mu trvalo, než mu došlo, že si ho kouše. „Myslíte, že bych mu měl 
říct o bubákovi?”

„Myslím, že byste mu měl nějakým způsobem sdělit, co vás trápí. A domnívám se, že promluvit 
si s ním o jeho plánu by mohlo být méně bolestné, než probírat to, co tu předvedl bubák.”

To dávalo smysl a tak Harry přikývl. Pak ho napadla další myšlenka. „A vy to víte, protože jste 
to vy, koho určil jako mého poručníka pro případ... že by se něco stalo?”

„Nikdy se mnou o této záležitosti nemluvil.”

„Tak Brumbál?”

„Profesor Brumbál, Harry. A na to, kdo to je se zeptejte Sev... svého otce. Já opravdu nemám 
nejmenší tušení, koho vybral.”

„Dobře.” Harry chvíli čekal, ale když už nic neříkala, dodal: „Můžu jít?”

„Ano, samozřejmě.”

Harry váhavě vstal. „Paní profesorko, ještě k těm bodům. Nerozmyslíte si to? Já jsem si toho od 
toho zas - ehm zlomyslného profesora Arana vážně zkusil hodně.”

„To už je mi teď jasné. Naprosto,” řekla McGonagallová učitelským tónem. „Ale vy se stejně 
musíte chovat bezpodmínečně uctivě, pane Pottere. Své rozhodnutí nezměním.”

„Jenže polovina bude stržena ze Zmijozelu a Severus se bude zlobit, že kvůli mně přijde 
Zmijozel o body.”

„Škoda, že jste se stejně úzkostlivě nepokusil vyhnout v posledních pěti letech ztrácení 
nebelvírských bodů.”

„Prosím, madam...” 

„Ne, Pottere. Body zůstanou tak, jak jsou. Ačkoli mám jednu otázku. Pokud profesor Aran po 
svých studentech nechce, aby čelili opravdovým temným stvůrám, proč jste prostě při 
praktickém testu nekouzlil a nepoužíval při tom běžné inkantace? On by přece nepoznal, že 
nefungují, ne když tam neměl opravdového bubáka.”

„Myslím, že z principu,” řekl Harry, „nechtěl jsem, aby měl pocit, že vyhrál.”

Hlas McGonagallové se náhle podobal Snapeovu. „To tedy nebylo příliš zmijozelské, pokud tedy 
mohu říct.”

Harry se naježil. „A vy byste chtěla, abych se podrobil jeho předsudkům a předstíral, že jsem 
někdo, kdo nejsem?”

„Ne, ale myslím, že byste měl bojovat jen v důležitých bitvách.”

„Ano, madam.” Harry vzdychl a vyšel ven.

Ron a Nott, kteří tu čekali, se na sebe ještě pořád mračili a Hermiona, zřejmě otrávená jejich 
hádkou, čekala na druhém konci chodby.

„Tys mi prostě musel ukrást slávu z hodiny Obrany, že jo?” zeptal se Nott, ačkoli nevypadal, že 
by mu to nějak kazilo náladu. „Nikoho nezajímá to, jak jsem ho znemožnil při testu, ne potom, 
co jsi mu řekl ty. A ještě jsi ho dokázal přesvědčit, aby nestrhl Zmijozelu body. Bylo to fakt 
super.”
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„Už mě prostě sere.” Harry se podíval na Rona. „A proč se vy dva hádáte?”

„On se tě chce na něco zeptat.”

„Jo, já vím, říkal to při hodině.” Harry se otočil na Notta a pokynul mu, aby šel s nimi.

„Blíží se sobotní výlet do Prasinek,” řekl Nott. „A tvůj malý nebelvírský přítelíček je 
předpokládám žárlivý, protože jsem se zmínil, že budeme rádi, když tentokrát půjdeš se 
Zmijozelskými.”

„Když půjdu se Zmijozelskými...” zopakoval Harry pochybovačně.

„Jo, pamatuješ, že když tě Snape oficiálně představoval, říkal, že od nás očekává, že tě 
vezmeme mezi nás? Chvíli mi to trvalo, než jsem někoho přesvědčil, ale nakonec Daphne a 
Blaise souhlasili, že... že...” 

„Že jim nebude vadit, když budou viděni se mnou?”

Nott se trochu začervenal. „No tak nějak.”

„Už jsem mu řekl, že máš plány,” řekl Ron vztekle, „řekl jsem mu, že ty nikdy nerušíš slovo.”

Harry skoro řekl jaké slovo, ale pak mu došlo, co má Ron na mysli. Slíbil přece Severusovi, že 
nebude nikam chodit bez svých takzvaných tělesných strážců. A Ron a Hermiona na něj neměli 
dohlížet jen proto, že by mohl mít problém s magií. Také to mělo posílit dojem, že je zranitelný a 
potřebuje ochranu.

Chránilo to jeho strategickou výhodu překvapení.

Ale Harry se přesto přese všechno cítil v pokušení. Potřeboval se dostat k Nottovi blíž, pokud 
měl přijít na kloub tajemství, které obklopovalo zmijozelskou nákazu... což by mohlo pomoci 
odhalit tajemství Pansyiny smrti. Víc než cokoli jiného si Harry přál očistit Dracovo jméno, aby 
se konečně mohl vrátit do školy.

A pokud by měl být upřímný sám k sobě, chtěl se také vyhnout nepřetržitému dohadování mezi 
Ronem a Hermionou.

A navíc Snape by na něj jistě byl hrdý, kdyby se mu podařilo najít způsob, jak se více stát 
součástí Zmijozelu.

Jenže tohle nebyla ta správná cesta a on to věděl.

„Jenže já už mám plán,” řekl Harry. „Slíbil jsem Ronovi a Hermioně, že půjdu s nimi.”

„Vždycky chodíš s nimi,” přemlouval ho Nott. „No tak, Pottere. Chceme vědět, co má náš 
náhradní chytač dělat, aby se dostal do formy.”

„A proč by to dělal!”zaječel Ron.

„Protože je taky ze Zmijozelu, jestli sis toho doteď nevšiml.”

„Podívej, já sám mám občas problém tomu uvěřit,” řekl Harry, aby Notta umlčel. „Díky za 
pozvání, ale možná někdy jindy. A k tomu chytačovi – ať nacvičuje vývrtky a obrátky. Vidět 
zlatonku je jedna věc a chytit druhá.”

Ron zaúpěl.

Nott ale stejně nevypadal spokojeně. „Chtěl jsem si s tebou ale promluvit i o jiných věcech.”

„Tak pojď s námi se všemi.” navrhl Harry

Nott se okamžitě stáhl. „Ale ne, to je v pořádku. Možná, že se potkáme ve vesnici.”

„Možná.” Harry pokrčil rameny. „Já se stejně ještě musím zeptat, jestli můžu jít. Severus mi to 
možná zakáže.”

„Ale minule jsi v Prasinkách taky nebyl,” stěžoval si Ron.

278 Kapitola 85. NÁVRAT ZLAMENÍ ZLA



„Říkám možná. Uvidím co se dá dělat.”

Nott se na Harryho dlouze zamyšleně podíval. „Snape je na tebe doopravdy přísný. Je to divné, 
býval bych si myslel, že s ním budeš vycházet líp.”

Snape sotva potřeboval, aby ho někdo bránil před vlastním studentem, ale s Harrym 
zacloumala potřeba zastat se ho. „On je skvělý táta.”

„Dobře, jen mi dej vědět, kdybys změnil názor a chtěl jít nakonec s námi,” řekl Nott před tím, 
než se obrátil k odchodu.

„Teda,” Ron vydechl úlevou, „bál jsem se, že řekneš ano a my pak budeme mít s Hermionou 
spoustu práce s tím, abychom tě uhlídali.”

„Zbláznil jsi se? S Nottem? Řekl jsem ti přece, že se s ním nepokouším skamarádit. Nevěřím 
mu. Ani trochu.”

„Jo, ale chceš se stát skutečně součástí Zmijozelu. Myslíš si, že to nevím?”

„Severus by byl rád. A myslím, že Draco taky. Teda až na ně přestane být naštvaný. I když oni 
ho teď taky nemohou vystát.”

„Řekni mu, že to spraví bohatý bakšiš,” zavrčel Ron.

„Jenže on...” 

Harry se náhle uprostřed věty zastavil. Připadalo mu správné říct Ronovi, že je Draco znovu 
bohatý, ale věděl, že přiznáním opaku by svého bratra pokořil.

„On co?”

Hermiona ho zachránila před nutností odpovědět. „Harry, měl bys radši jít, dřív, než tě bude 
otec hledat.”

Harry na ni udiveně zíral. „Jak víš, že mi McGonagallová strhla body?”

„Body?” Hermiona nad jeho otázkou mávla rukou. „Snape tě přece dnes čeká, ne? Každé úterý 
a čtvrtek?”

„A navíc skoro každý víkend.” dodal Ron nakvašeně.

„Někteří lidé si své rodiny váží, Ronalde.”

„Sklapni, Hermiono!” zaječel Ron. „Jestli sis nevšimla, tak já jsem jedním z nich.”

„No to bych teda při tom, jak si pořád stěžuješ, neřekla!”

„Šmankote, vy dva mě nakonec donutíte litovat, že jsem neřekl Nottovi, že půjdu se 
Zmijozelem!”

Ron i Hermiona zmlkli.

***

Harry už si přivykl jíst doma každé úterý a čtvrtek, jak už si toho všimla i Hermiona. Takhle 
mohl vidět svého bratra před a po sezení s terapeutkou. Zatím nemohl říct, jestli Dracovi ta 
sezení pomáhají, ale říkal si, že to asi bude chvíli trvat, než bude výsledek patrný.

Nebyl si tak úplně jistý, jestli se mu dnes domů chce, protože věděl, že určitě přijde na přetřes i 
otázka bodů. Jenže na druhou stranu už neměl nejmenší náladu poslouchat Rona a Hermionu. 
Přál si, aby to ti dva už překonali.

Šance, že by se Hermiona zamilovala do Draca byla zhruba stejná, jako že by se zamilovala do 
třaskavého skvorejše, takže Ron neměl nejmenší důvod žárlit. I když ne že by to byla jen 
Ronova chyba. Hermiona mu přece mohla říct, že ji Draco nezajímá. Buď tak a nebo se ti dva 
měli dohodnout, že budou zase jen kamarádi, a na celou tu věc s chozením zapomenout.
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Večeře doma probíhala nejprve docela v pořádku. Bylo to tak trochu jako za starých časů. 
Draco se snažil dohnat učení, a když se jich Snape ptal na nějakou teorii nebo kouzlo, které se 
naučili, byl z toho přátelský souboj, ve kterém se každý z chlapců snažil dokázat, že toho ví víc 
než ten druhý. Ukázalo se, že Draco si už s novou hůlkou docela rozumí, přestože Snape trval 
na tom, že s ní smí pracovat jen pod dohledem.

Draco to párkrát kousavě komentoval, ale většinou to vypadalo, že má docela dobrou náladu.

Po večeři si zahráli kouzelnické scrabble, Harry a Draco proti Snapeovi, a ještě že to tak udělali. 
Slovník jejich otce byl skutečně obsáhlý. Všichni se u toho dobře bavili a to bylo milé. Když 
dohráli, nalil Snape každému trochu Galliana, usrkával ho a pozoroval Draca a Harryho, jak si 
povídají. Ale že nebyl úplně uvolněný, došlo Harrymu, když mu náhle položil otázku, které se 
Harry celý večer děsil.

„Harry, pět bodů ze Zmijozelu?”

Harry položil prázdnou skleničku od likéru a podíval se otci do očí. „Ano, promiň, ale sám nejlíp 
víš, že si na to těžko můžeš stěžovat. Pět bodů je jako nic. Víš, kolik bodů jsi za ta léta strhl 
Nebelvíru? Kdybych je měl všechny zpátky, tak...” 

„Já se nehodlám vracet k naší poutavé minulosti,” přerušil ho Snape, „ale chci vědět, kdo ti 
strhl body a proč.”

„To byla jen profesorka McGonagallová,” řekl Harry, který se bleskově rozhodl o Aranovi raději 
nemluvit. „Protože jsem byl drzý. A už je to pryč a už se to nikdy nestane, pane.”

„Pane?”

„Teď jsi tu jako hlava koleje, nebo ne?” Harry se zhluboka nadechl. „Když se mnou 
McGonagallová mluvila, zmínila se o něčem... no, a ona říkala, že se tě na to mám zeptat. 
Říkala, že jsi to asi udělal a že bych se tě měl zeptat, když to chci vědět.”

„Když se mě zeptáš, třeba ti odpovím.” řekl Snape sarkasticky.

„Dobře.” Harry se znova hluboce nadechl a pomyslel si, že se mu to předtím zdálo jednodušší. 
Téměř si přál, aby s tím býval byl nezačínal, i když to byla dobrá příležitost, jak stočit hovor 
jinam než k otázce, co vlastně tak drzého řekl. „No... když jsi nás adoptoval... teda mě a 
Draca... koho jsi ustanovil jako našeho poručníka pro případ, že bys zemřel?”

Snape na něj zíral. „Harry, já neumřu. Pusť to z hlavy.”

„Slíbit to nemůžeš.” Harry slyšel vlastní hlas a nesnášel se za to, jak se mu třásl. Znovu měl 
před očima obraz, co vytvořil bubák, znovu viděl, jak ze Snapea uniká spolu s krví i život... 
„Myslíš si, že mě Sirius chtěl opustit? A ty jsi v daleko větším nebezpečí, než byl kdy on, s tím 
tvým Znamením na předloktí a s tím, cos pro mě udělal o Samhainu.”

Snape vypadal frustrovaně. Chtěl něco říct, ale odmlčel se po první slabice a musel začít znovu. 
„Harry, je to jen pro všechny případy. Molly a Arturovi Weasleyovým udělalo velkou radost, když 
jsem je požádal, aby tě v případě, že bych zemřel, vzali k nim do rodiny.”

„Jé, Weasleyovi.” Harry, který zadržoval dech, konečně vydechl. „To je úžasné. A jsou to také 
členové Řádu. A Ron by se stal mým bratrem!”

Mistr lektvarů se ušklíbl: „Jsi zklamaný, že tu ještě pořád jsem?”

Harry se rozesmál, ačkoli tušil, že za tím vším sarkasmem je i trocha opravdové zvědavosti. 
„Tati, samozřejmě, že ne. Jen jsem chtěl říct, že si myslím, že jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl.”

„A co jsi připravil pro mě?” ozval se Draco.

Když se Snape otočil na svého syna, jeho tvář ztratila jakýkoli výraz. Harrymu došlo, že si 
dodává odvahu. Proč mu došlo, až když Snape promluvil. „Weasleyovi by přijali i tebe.”

Dracovy zuby zazářily v širokém úsměvu. „Ale no tak, Severusi, mluv vážně...” 
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„Ujišťuji tě, že jsem naprosto vážný. Chceš se podívat do dokumentů?”

„No to teda ksakru chci!” Draco vyskočil na nohy, „Weasleyovi. Weasleyovi! Na co jsi myslel?”

Snape také vstal. „Accio Dracovy adopční papíry,” řekl a mávl hůlkou. Ještě ani nedomluvil a už 
se otevřely dveře a doplachtil k němu pevně svázaný svitek. „Byla to skutečně ta nejlepší 
možnost. V době, kdy jsem to vyplňoval, jsem už to měl pro Harryho zařízené, a nechtěl jsem, 
abyste se vy dva v případě mé smrti rozdělili.”

Draco přikývl, jako že to dává smysl. „Jo, chtěl bych zůstat tak blízko u Harryho, jak jen to 
půjde. Ne že by potřeboval ochránce, když zvážíme jeho temné síly, ale stejně se jeden pár očí 
navíc může hodit.” Vzal si od otce dokumenty a rychle si je přečetl. „Ale stejně, Weasleyovi? 
Díky Merlinovi, že mi bude už v srpnu sedmnáct, budu plnoletý a mohl bych si zařídit věci podle 
sebe!”

„Měl bys slyšet je, když jsem je o to žádal.”

Ten komentář Harryho překvapil. „To tak váhali, jestli mají Draca přijmout?”

„Ale ne,” opravil ho Snape, „jen takovou žádost nečekali. Trvalo jim nejméně deset minut, než 
zvážili všechny možné následky takového rozhodnutí. Ale nakonec souhlasili.”

„Takže ty jsi mi vybral novou rodinu podle toho, jestli je dobrá pro Harryho?”

„Myslím si, že Weasleyovi jsou nejlepší i pro tebe,” odsekl Snape a natáhl ruku pro papíry, „mají 
zkušenosti se vzpurnými dětmi.”

Draco zdvihl bradu. „Teda, Severusi!”

„A navíc,” pokračoval Snape bez odmlky, „těžko bys hledal domácnost, která by byla 
tolerantnější k mudlům. Artur je jimi doopravdy okouzlený. Mohl by ses toho od Weasleyových 
hodně naučit.”

„Máš pravdu, že moje priority se skutečně změnily,” oznámil Draco slavnostně, když podával 
otci dokumenty.

Harry se zakabonil. „Co tím myslíš, že jsi teď k mudlům tolerantnější?”

„Prosím tě,” Draco nakrčil nos.

„No myslel jsem, že když teď mluvíš s Maršou... no, a jaké priority se ti tedy změnily?”

„Číslo jedna je ochránit tebe. A teď to bude i zachovat naživu Severuse. Protože já nebudu bratr 
Ronalda Weasleyho. Jeden Nebelvír v rodině mi stačí.”

„Ron není špatný,” řekl Harry a rozesmál se. „Můj ty Bože. Přesně tohle jsem řekl před měsíci 
jemu. Draco není špatný. Jestli tě to uklidní, nevěřil mi to o nic víc než ty.”

„Přestože jsou spekulace o mé smrti zábavné,” vmísil se do debaty Snape, „domnívám se, že je 
čas, aby se Harry vrátil do jeho ložnice. Ledaže bys měl v plánu tu přespat, v tom případě bych 
tě doprovodil ráno, aby sis mohl vzít učebnici na Přeměňování.”

„Přespím tu o víkendu,” řekl Harry, „takže se teď radši vrátím do věže. Nebo budou moji přátelé 
mít pocit, že jsem je opustil. Což mi něco připomnělo. V sobotu bude zase výlet do Prasinek...” 

„Skutečně? Ředitelé kolejí se tohle nikdy nedozvědí.”

Harry měl chuť otci říct, že je pitomec, ale rozhodl se, že by to jeho případu nepomohlo. „No, 
teď to víš. A já... já jsem doufal, že bys mi tentokrát mohl dovolit jít.”

„To je teda nápad, ptát se, když kvůli tobě strhli Zmijozelu body!” řekl pohoršeně Draco. V očích 
mu blýskalo a Harry si pomyslel, že Draco je už zase nesnesitelný jako obvykle.

„Skvělý postřeh,” Snape si Harryho kriticky prohlížel, „ale vzhledem k tomu, že si ve škole 
vedeš docela dobře a zejména jsem spokojen s tím, jak se pokoušíš zapojit do Zmijozelu, tak 
pokud se nestane něco nepředvídatelného, tvé povolení podepíšu.”
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Něco nepředvídatelného? „A co kdybys to podepsal hned?”

„Harry, ty si doopravdy myslíš, že nedodržím slovo?”

„No jo...” Harry pokrčil rameny, „jen jsem to zkusil.”

„Já chci jít taky!”

Snapeova odpověď byla tak úsečná, jak jen mohla být: „Ne.”

Draco vzdychl. „No jo, já vím. Radši ne. Třeba už mě brzy očistí a školní rada mi dovolí vrátit se 
do vyučování. Třeba budou chtít urovnat, že mě vyloučili bez dobrého důvodu.”

„To se ale nestane, pokud by vyšly najevo tvé nedávné aktivity.”

„Ano, Severusi,” řekl Draco mučednickým tónem, ze kterého bylo jasné, že tuhle větu už slyšel 
mnohokrát. „Tomu skřítkovi jsem se omluvil. Co ještě chceš, abych udělal, přislíbil mu svého 
prvorozeného syna?”

„Možná by pro začátek stačilo, kdybys byl méně sarkastický.”

Draco protáhl obličej. „Možná bys měl Harryho odvést před večerkou. Protože jinak si bude 
myslet, že když může porušit jedno pravidlo, může porušovat všechna. I když ne, že by je on už 
neporušoval...” 

„A to jsem se tě chtěl zeptat, co chceš přinést z Prasinek,” řekl Harry se smíchem, „ale teď už 
to neudělám.”

Když uviděl Dracův výraz, přál si, aby to byl býval neřekl. Ten výraz říkal, že si myslí, že mu 
Harry otlouká o hlavu jeho chudobu.

„Já jsem jen myslel... no, že když nemůžeš jít.” Dokonce i jemu to znělo hloupě.

„Prosím omluvte mě.” Draco se na Harryho už ani nepodíval, odešel do ložnice a zavřel za 
sebou dveře. O chvíli později uslyšeli sprchu.

„Doporučuji ti, aby sis příště dával lepší pozor na to, co před Dracem říkáš,” pokáral ho chladně 
Snape, „není k ničemu připomínat mu nedávná zklamání.”

„Tak proč pořád trousíš průhledné poznámky o těch koláčcích?” odsekl mu Harry. „Mají 
zkušenosti se vzdorovitými dětmi? Myslíš, že nebyl upřímný, když se omluvil Dobbymu? Já 
myslím, že byl.”

„Harry, já mám své zkušenosti s tím, jak dokáží být zmijozelští mazaní.” Pak ale Snape pokrčil 
rameny. „Možná máš pravdu a už je čas nechat tuhle záležitost plavat.”

Harry přikývl a doufal, že to jeho otec myslí vážně. „Když už mluvíme o mazanosti, chci se tě na 
něco zeptat. Co kdyby Walpurgis nebyl, co se týče poslední vůle, tak podezřívavý? Nechal bys 
Dracovi ty peníze? Nejdřív jsem si myslel, že ano, ale po tom, co jsi řekl, si tím nejsem jistý.”

„Přemýšlel jsem o tom, co bude nejlepší udělat,” řekl Snape, „ještěže si skřeti dali s tím 
vyšetřováním práci. Nebyl jsem nijak dychtivý po tom rozhádat se se synem, protože mu 
nedovolím převzít dědictví.”

„Myslel jsem, že ti bude připadat zmijozelské, nechat si ty peníze.”

„A já jsem si myslel, že už víš, že být Zmijozelem neznamená být nemorální,” řekl Snape 
zakaboněně.

„Já vím, ale bylo by to jiné, kdyby to odmítnutí peněz mohlo Walpurgise zachránit, jenže na to 
už stejně bylo pozdě a tak jsem si říkal, že... no... sice nebylo správné ho zabít, ale...” 

„Draco nebyl vychován k morálce. Kdyby si nechal ty peníze, přestože by věděl, jak jich nabyl, 
ublížilo by mu to. Nechtěl jsem se pouštět do žádných diskuzí, dokud to skřeti nevyšetří. 
Upřímně jsem doufal, že ten trezor bude prázdný, ani v nejmenším se mi nechtělo říct Dracovi, 
že mu nedovolím žádnou část dědictví používat.”
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„Ale letos v létě mu bude sedmnáct.” kabonil se mu Harry. „Pak už bys ho od těch peněz 
neudržel. Nebo alespoň ne legálně.”

„Ano, takže se nakonec Walpurgisovo řešení ukázalo jako nejlepší.” Snape si oblékl plášť a poté 
co Harry udělal to samé, opustili byt.

„Také jsem přemýšlel o tom, co Walpurgis udělal,” řekl Harry zatímco šli chodbou. „Zjevně tušil, 
že v Narcissině požadavku, aby změnil vůli, je nějaký postranní úmysl. Vždyť tím podepsal 
vlastní rozsudek smrti. Vědomě.”

„Z toho, co vím, byl už docela starý. Možná, že už prostě byl připravený. Nebo možná, že byl 
nemocný.”

„Hm, možná, že ano,” řekl Harry, přestože se nemohl zbavit pocitu, že je za tím něco víc, než 
vědí.

Když došli k portrétu Buclaté dámy, Harry otce rychle objal, řekl heslo a prošel dovnitř.

***

„Dneska se budeš učit se mnou,” vysvětloval mu Draco. „Severus říkal, že umíš docela slušně 
lektvary jako Jizvovyhlazovací, ale že by ses měl naučit nějaké pokročilejší léčivé lektvary,” 
ukázal na pult plný ingrediencí, „dneska se pustíme do Kostirostoucího lektvaru. Řekni mi, které 
tři věci na to nebudeme potřebovat.”

Harry na bratra zíral. „Proč mi ksakru neřekneš, co se doopravdy děje? Severus říkal... tohle se 
mu přece nepodobá, aby nemluvil sám za sebe!”

Draco ztišil hlas. „Je to poprvé, co smím bez něj vkročit do laboratoře od toho večera, co mě 
tam konfrontoval s Venetimoricou. Myslím, že se mi tím pokouší dát najevo, že mi znovu věří, i 
když asi jen takhle.” Zmijozelský chlapec dal palec a ukazováček k sobě tak blízko, že se téměř 
dotýkaly. „Což není mnoho a proto jsi tu ty, abys dohlédl, že neprovedu něco kreativního.”

Harry se zamračil a opřel se o pult. „Máš v plánu udělat něco kreativního?”

„Ne. Já jen chci zpátky do školy.”

„Ještě pořád tak nenávidíš Zmijozel?” Když Draco přikývl, kousl se Harry do rtu.

„Předpokládejme, že se vrátíš. Budeš chtít být zařazen do jiné koleje?”

Draco zdvihl obočí. „Proč? Chtěl bys, abych byl v Nebelvíru?”

„A poslouchat, jak se hádáte s Ronem? To snad ani ne.”

„Ale pomysli si, jak by se vztekal, kdybych se pokaždé usmál na Hermionu, když ji potkám.”

Harry se odstrčil od pultu. „Vždyť se ti nelíbí.”

„Deset bodů pro Nebelvír za to, že ti došlo to, co je zjevné. Řekl jsem ti přece, že moje 
představa děvčete není chodící knihovna.” Dracův úsměv pohasl a sklopil oči k zemi. „A navíc, 
nemohl bych takhle pošpinit Pansyinu památku.”

„Jak takhle? Tím, že bys chodil s mudlou?”

„Ne, tím, že bych chodil s kýmkoli.” Draco se zespoda podíval na Harryho. „Nemůžeš tomu 
rozumět. V jednu chvíli jsem byl u ní a líbali jsme se jak šílení, jako by se mě nemohla nasytit. A 
v další jsem se probral a dozvěděl se, že je navždy pryč. A přitom bylo všechno jen na začátku. 
Chtěla se vzepřít rodičům a já jsem ji chtěl požádat o ruku. A najednou je to všechno pryč.”

Harry měl pocit, že by měl něco říct, ale nevěděl co. „Vím, co myslíš. Nebo aspoň trochu. Když 
zemřel Cedrik, bylo to tak náhlé a neočekávané... také jsem nemohl uvěřit, že je pryč.”

„Cedrik,” Draco zavrtěl hlavou, „ale to není to samé. Tys Cedrika nemiloval.”

Harry polkl a zašeptal: „Ale Siriuse ano.”
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„Podívej, já jsem nikdy neřekl, že se v tvém životě nestalo nic tragického,” řekl Draco s 
povzdechem, „ale stejně to není to samé. Pansy se mnou chtěla mít děti. A to i přestože mě 
vydědila nejen moje rodina, ale v přeneseném slova smyslu i skoro všichni čistokrevní 
kouzelníci, kteří kdy studovali ve Zmijozelu. A ona mě přesto chtěla, řekla mi to. Už nikdy 
nebudu nikoho chtít.”

Konverzace byla dramatičtější, než Harry čekal. „No... já...” 

Draco zavrtěl hlavou. „Nevíš, jak dál, co? Nemůžeš říct, že je ti to líto, protože si ještě pořád 
nejsi jistý, že se Pansy změnila. Ještě si pořád myslíš, že byla součástí spiknutí.”

„Je mi líto, že trpíš.”

„Jo, ale takový je asi život,” pokrčil rameny Draco. „Ale vraťme se k otázce, kterou jsem před 
chvíli položil. Nechápu, jak se mě můžeš zeptat, jestli chci být zařazen do jiné koleje. Možná, že 
nenávidím Zmijozel, ale jsem velmi zavázaný Severusovi. On bude vždycky hlava mojí koleje a 
nikdy bych ho nevyměnil za Prýtovou, Kratiknota, nebo Merline chraň, McGonagallovou.”

„Ona je v pohodě.”

„Tak proč jsi na ni byl tak protivný, až ti strhla body?”

„Popravdě jsem se jen trochu chytil s Aranem.”

„Aha, Aran. Ani nedoufám, že by ses zmínil o tom, jak jsou jeho hodiny k ničemu.”

Harry si vzpomněl, že jejich otec si magicky nahrává všechno, co se uvnitř jeho soukromé 
laboratoře stane. A tak neměl nejmenší chuť zmínit se o tom, že vynadal jinému učiteli do 
blbců. Ale něco říct musel. „Myslím si, že ona ví, že je k ničemu. A navíc je tak pitomý, že si 
vůbec nevšiml, když si z něj Nott dělal legraci!” Harry krátce vysvětlil, co se vlastně stalo.

„Škoda, že jsem to neviděl,” řekl Draco a zavrtěl při tom hlavou. „Mám pocit, jako že mi 
všechno uniká a nemám žádnou naději. Víš co? Pustíme se do učení. Takže, které tři 
ingredience nebudeme potřebovat?”

Harrymu stačilo šest pokusů, aby je našel.

***

„Tati,” řekl Harry těsně předtím, než šel večer spát. „Je čas na můj Elixír.”

Snape si ho prohlédl od hlavy k patě. „Kdy jsi si naposledy sundal brýle, Harry?”

„Myslíš kromě sprchování?” Harry pokrčil rameny. „Ani nevím. Už jsem si na ně zvykl a ani na to 
moc nemyslím. Ale možná bych měl.”

Zastrčil brýle do kapsy u košile a zamrkal, jak se pokoušel zvyknout si na to, že uvidí oběma 
očima a ne jen jedním. „No, na jedné straně je to pořád ještě rozmazané, ale je to o hodně 
lepší, než to bylo.”

„Možná o tom ani nevíš, ale jedním okem šilháš.”

Harry se zasmál. „To musí vypadat divně.”

„Docela.”

Harry se pokusil zatvářit uvolněně. „I s tím šilháním vidím docela dobře.”

Snape pobaveně prohlásil. „Ale pořád šilháš. Doporučuji ti nosit brýle, dokud se to nesrovná.”

„Já se toho zatraceného krámu nikdy nezbavím.”

Otec se k němu naklonil, zakouzlil Lumos, posvítil mu nejprve do levého, potom do pravého oka 
a porovnal je. „Dej tomu Elixíru ještě dva týdny,” rozhodl nakonec, „jizvy na tvé rohovce jsou už 
skoro zhojené. Až se uzdraví úplně, nebudeš se muset bát ani šilhání, ani bolestí hlavy.”

„Takže se jich nakonec zbavím,” řekl Harry a nasadil si brýle zpátky.
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„Já si myslím, že ano.”

Harryho z toho zahřálo srdce. „Díky, tati, vím, že to nepotřebuješ slyšet, ale já jsem vážně rád, 
že jsi tak dobrý v lektvarech.”

Snape přikývl. „Už jsi se rozhodl, za koho budeš chytat?”

„Ještě ne,” Harry se zakabonil, „tenhle rok už je prakticky pryč, takže je to jedno a 
předpokládám, že se ptáš na příští rok. Nechce se mi vystrčit Ginny. Ale na druhou stranu mi to 
opravdu schází. A navíc si myslím, že kdybych začal hrát za Nebelvír, vyvolá to zlou krev ve 
Zmijozelu.”

„Tak to probereme v létě.”

Harry zamrkal. „Myslel jsem, že budeš radši, když nebudu vůbec hrát, protože chceme, aby si 
všichni mysleli, že je moje magie špatná.”

Snape se ušklíbl. „Ale no tak, Harry. Jsem si jistý, že si můžeme dovolit alespoň občas říkat 
pravdu. A copak tě nenapadlo, že mám nějaký postranní motiv? Myslíš, že jediné, co chci, je 
pomoci Nebelvíru vyhrát pohár?”

„No... připadalo mi, že jsi posedlý tím, aby školní pohár vyhrál Zmijozel.”

„Což se čirou náhodou nestalo od té doby, co tu jsi,” řekl Snape nakysle.

Harry se rozesmál. Bylo príma, že už ho takovéto komentáře netrápily. „Vím, že ti na tom záleží, 
táto, a chci vědět, co pro to můžu udělat.”

„Myslím, že jsem to řekl naprosto jasně. Nech slečnu Weasleyovou, ať dokončí sezónu a přes 
léto si tu věc rozmysli.”

Harry vyčerpaně vzdychl. „To teda opravdu byla rada, tati.”

„Chceš, abych se k tobě choval, jako by ti bylo šest a ne šestnáct?”

„No, to ne...” 

„Myslím, že by se ti nelíbilo žádné z řešení, které bych ti navrhl. Ale ty jsi docela schopný mladý 
muž a tak nepochybuji, že to vyřešíš.” Snape dal jasně najevo, že považuje konverzaci za 
ukončenou. „A teď k tvému dnešnímu vaření. Dracovi připadal tvůj Kostirostoucí lektvar jako 
dostatečný, ale moje nároky jsou o něco vyšší než jeho. Budeš ho muset uvařit znovu. Pokus se 
rozetřít ta semínka granátových jablek jemněji a, pro Merlinovo smilování, přestaň funět do 
kotlíku.”

„Já to věděl!” protáhl Harry obličej. „Ty ses díval, jak vaříme! A to si Draco myslel, že už mu 
začínáš věřit!”

„Není pravděpodobné, že by Draco zapomněl na fakt, že mohu pozorovat všechno, co se 
přihodí v mé laboratoři.” Snape se odmlčel. „Jsi uražený?”

„Ne, ani ne. Jen se mi nelíbí ten pocit, že tu nemám skutečně žádné soukromí.” Harry 
přemýšlel, jak by mohl zjistit, jestli záznamy v laboratoři nahrávají jenom obraz, nebo i zvuk. 
„Co kdybychom si s Dracem chtěli promluvit o holkách?”

Snape zachoval kamennou tvář, takže Harry nedokázal říct, jestli jejich otec slyšel to, co Draco 
říkal o Pansy. Zmijozel. „Harry, to kouzlo je jen v laboratoři. A vzhledem k tomu, že ti 
nedoporučuji rozptylovat se řečmi, zatímco vaříš citlivé lektvary, měli byste možná mluvit o 
holkách v soukromí vaší ložnice.”

„No jo...” 

„Poslyš, Harry, nepoužívám monitorovací kouzla bez dobrého důvodu.”

Harry přemýšlel o Devonu. Draco byl schopen udělat něco příšerného. A popravdě s 
Venetimoricou to i udělal. „A je nějaké i v tvojí ložnici?”
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„Samozřejmě, že ne.”

Harry vzdychl. „No dobře.”

„Věříš mi?”

„Ano.”

Snapeovi zajiskřilo v očích. „Musím tě vyléčit z téhle příšerné důvěřivosti. Je to velmi 
nebelvírské.”

„To je hrozná legrace, tati.”

„Já bych řekl, že ano.”

Harry se zasmál. „Dobrou noc, Severusi.”

„Dobrou noc, Harry.”

***

O pár dní později Harryho napadlo, že Obrana proti černé magii by klidně mohla být 
přejmenována na Útoky proti Harrymu Potterovi. Jestli bylo s Aranem těžké vyjít předtím, byl 
teď naprosto nesnesitelný. Po tom výstupu s McGonagallovou mu bylo naprosto jasné, že jeho 
dny v Bradavicích jsou sečteny. A koho z toho obviňoval?

Harryho.

Teď už se nespokojil Aran jenom s tím, že zakázal hadí jazyk v hodině. Teď bez přestávky mluvil 
o tom, jak je nepřirozený a jak se těm, kdo jím mluví, nedá věřit. A setrvale hodnotil Harryho 
práce jako Přijatelné nebo Nad očekávání, když byly zcela jasně Výborné!

A co bylo nejhorší, Harry teď na každé hodině dostal školní trest, ať už z jakékoliv záminky. Aran 
si zjevně všiml, že zatímco Harry vyhrožoval, že o ztrátě bodů otci řekne, o školním trestu to 
neplatilo. Harry přemýšlel, jestli mu má vzdorovat, ale pak se rozhodl, že by nevyhrál. Nemyslel 
si, že by Aran ustoupil. Daleko pravděpodobněji by Severusovi prozradil, co před týdnem řekl 
Harry v hodině.

No co, za chvíli tu bude léto, říkal si Harry pokaždé, když už začal být Aran nesnesitelný. A ne, 
že by nebyl na školní tresty zvyklý. Snape mu jich za ta léta uložil také dost.

Harry měl co dělat, aby Aranovi neprozradil, že by přišel o práci tak jako tak, kvůli kletbě, ať už 
by tu Harry byl, nebo ne.

„Můžeš být na něj drzý, jak chceš,” řekl Ron v úterý po vyučování. „Protože on tě stejně 
potrestá. A body ti nestrhne.”

Harry si to také myslel. A Aran si rozhodně žádný respekt nezasloužil, ale nakonec dal za 
pravdu McGonagallové. Bylo daleko zmijozelštějští nechat si otevřenou cestu. Dokonce i s 
Aranem.

„Přestaň mu dávat takové příšerné rady, Rone,” řekla Hermiona předtím, než Harry mohl 
odpovědět. Pak dodala nahlas: „Ronald a já tu budeme sedět a učit se, zatímco Harry bude 
čistit stoly.”

Aran vypadal, že je mu to jedno. Za to Ron ne.

„No, ty si klidně studuj. Ale já se zachovám jako kamarád a pomůžu mu s tím, abychom odtud 
vypadli.” řekl Ron a obrátil se k Hermioně zády.

„Ronalde, já mám zítra test z Věštění z čísel!”

„Přestaň mi tak říkat!” zaječel Ron a obrátil se na ní zpátky.

„Jmenuješ se tak, nebo ne?”

„Je to ten tvůj tón, co mi leze na nervy. A nebo seš to možná ty!”
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Hermiona zbledla, rozevřela si učebnici a zabořila do ní nos.

Harry si došel přes celou místnost pro hadr, počkal, až budou z Hermionina doslechu a pak 
promluvil. „Poslouchej,” řekl potichu, „tohle musí skončit. Já už to, jak se pořád hádáte, prostě 
déle nevydržím.”

„Dobře, tak ať mi přestane říkat Ronalde a přestane se vytahovat, o kolik je chytřejší, než my 
všichni ostatní...” 

„A co kdyby ses ty přestal vztekat, že nechce být na Draca tak protivná, jak by sis 
představoval...” 

Ron práskl hadrem, který mu podal, dolů na stůl. Kapičky vody se rozlétly všude kolem. „Já 
prostě jen nedokážu pochopit, proč se jí líbí zrovna tenhle blbec, co tak nesnáší mudly. Její 
vlastní rodiče jsou mudlové, člověk by řekl, že to bude stačit, aby Malfoye nesnášela. A ona 
pořád jen vykládá, jak je jí líto, že si myslela, že tě bije, a jak si přeje, aby to bývala byla nikdy 
neřekla, a jak je to překvapující, jak vy dva spolu skvěle vycházíte jako bratři! Chce se mi z toho 
všeho zvracet!”

„Je šťastná za mě. To je skutečně důvod ke zvracení,” řekl Harry kysele.

„Ne, takhle jsem to nemyslel...” 

„Já vím,” přerušil ho Harry. „Podívej, ty říkáš, že nevěříš tomu, že by mohla chtít Draca. A ona 
ho přece nechce. A bez urážky, jsi naprostý idiot, když si myslíš něco jiného. A Draco netouží po 
ní. Byl do Pansy zamilovaný jako blázen. Tak si s ní prostě jen promluv. Tohle hádání je prostě 
pitomé. A já jsem ten, kdo se z toho pozvrací, jestli to budu muset ještě chvíli poslouchat!”

„Ale ona si myslí, že je ten zmijozelský spratek hezký!” zamumlal Ron a drhnul stůl takovou 
silou, že tam málem udělal důlek. „Vím to, líbí se jí!”

„Líbí se půlce holek z Nebelvíru,” poukázal Harry. „On prostě... já nevím, on prostě vypadá tak, 
jak se holkám libí. Hermiona by nebyla normální, kdyby si to také nemyslela. Nic to 
neznamená.”

„Tak nic, aha,” zabručel Ron.

„Říká o ní, že je chodící knihovna,” dodal Harry unaveně. „Podívej, ona ho opravdu nezajímá. 
Jen s ní chce vycházet, protože ví, že nemůže být na mé straně a přitom být nepřítel mých 
přátel. To proto je o něco zdvořilejší, než je obvyklé. Je to Zmijozel.”

„Opravdu jí tak říká?” zeptal se Ron rozzářeně.

„Jo.”

„Tak to řekni i jí.”

„Ona nepotřebuje vědět, co si myslí Draco. Ona potřebuje vědět, co si myslíš ty,” řekl Harry a 
tentokrát už zvýšil hlas.

„Mě by spíš vůbec zajímalo, jestli myslí,” zamumlal Hermiona ze svého místa.

„Vidíš to?” zaječel Ron.

Harrymu už se nechtělo je poslouchat, vytáhl hůlku a vyčistil tak stoly. Stačilo jen pár kouzel v 
hadím jazyce a stoly byly bez poskvrny. I když ne že by předtím byly nějak zvlášť špinavé. Přece 
jen, tohle byla Obrana, ne Lektvary.

Aran sice řekl bez magie, ale vzhledem k tomu, že nebyl v kanceláři... 

Ale jak se ukázalo, Harry se přepočítal. „Pottere,” vyštěkl učitel, když se objevil na schodech 
vedoucích do jeho kanceláře. „Co si myslíte, že děláte?”

„Pár špinavých kouzel,” odpověděl Harry nevinně.

Aran prskal vzteky. „A vy to ještě přiznáte! A ani trochu se za to nestydíte! A zástupkyně 
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ředitele se vás ještě zastává! To je šokující! Ostudné!”

„Jo,” Harry se ze široka usmál, „stoly už jsou čisté, takže...” 

„Zůstanete po škole dalších čtyřicet pět minut.”

Harry práskl s batohem zpátky na zem. „Rone, mohl bys zaběhnout za Severusem a vyřídit mu, 
že přijdu pozdě k večeří? A nezapomeň mu říct proč...” 

„Dobře, jděte. Vypadněte, všichni!” vrčel Aran.

Když byli na chodbě, Hermiona dlouze vzdychla. „Když ho chceš nakonec vždycky vyděsit 
otcem, proč jsi zůstal po škole? Vždyť sis to nezasloužil. Nebo alespoň dnes ne.”

Harry pokrčil rameny. „No, já nechci, aby bylo tak zjevné, že Severusem Arana zastrašuji. 
Máme Obranu společně se Zmijozelskými a mohl by se to nějak dozvědět.”

„No a?” zeptal se Ron.

„Kdyby tady tvůj otec učil, běžel bys za ním pokaždé, když bys měl problémy s jiným učitelem? 
Přesto, že by ten učitel byl idiot?”

„Je to trochu zahanbující,” připustil druhý chlapec. „Dobré možná tak pro dvanáctiletého...” 

„To máš pravdu.”

„To teda nemá,” řekla Hermiona a za chůze si dupla.

Harry si pospíšil, aby odpověděl dřív než Ron. „No, možná, že to holky vidí jinak,” řekl a 
podmračeně zavrtěl hlavou na Rona, když to vypadalo, že se zapojí do debaty.

Hermiona se na něj zakabonila a přidala do kroku. Ale alespoň neřekla Ronovi nic sžíravého...

***

Ten den, pozdě v noci, Harryho probudily podivné zvuky. Nejprve si myslel, že se mu to jen zdá. 
Zvuk zápasu, tlumené výkřiky, rána, která otřásla jeho postelí... 

Harry se unaveně posadil a mrkal do temnoty. Pak závěsy u jeho postele prosvítilo tlumené 
světlo a uslyšel Ronův kousavý hlas. „Aha, takže to jsi ty. To ses trochu přepočítal, že jo? Dívčí 
ložnice je jinde.”

Harry rozhrnul závěsy a uviděl svého bratra, jak se pokouší vstát. Ron, Seamus, Dean a Neville, 
ti všichni mířili hůlkami na Draca, který tu stál s rukama založenýma na hrudníku. Harry znovu 
zamrkal, tentokrát zmateně. „Draco?”

„Jo,” uplivl si téměř Ron, „a já bych moc chtěl vědět, čí to byl skvělý nápad, říct zrovna jemu 
heslo?”

„No, můj ne!” odsekl Harry, kterého se to obvinění dotklo.

„Přenesl jsem sem krbem,” řekl Draco stručně.

Harry se natáhl, spíše ze zvyku, než že by je doopravdy potřeboval, po brýlích, které měl 
položené na nočním stolku. Všechno hned vypadalo jasněji. „Táta tě nechal samotného cestovat 
s letaxem?”

Draco přikývl a upřeně se na Harryho díval, jako by se mu pokoušel něco sdělit. Jenže Harry 
netušil co. Popravdě byl ještě pořádně zmatený z toho, jak ho probudili z hlubokého spánku. 
Najednou ho něco napadlo. „Jak je možné, že jste se vy všichni vzbudili a zaútočili na Draca 
dřív, než jsem ho já stačil i jen zaslechnout? Jsem si naprosto jistý, že zas tak hlučný nemohl 
být.”

„Byl jsem zosobněné ticho,” řekl Draco ješitně. „A mohli byste sklonit ty vaše zatracené hůlky? 
Jen jsem přišel pro Harryho, to je všechno.”

„A to proč?” zeptal se Seamus, který svou hůlku nesklonil ani o píď.
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„Co bys tak řekl. Pán zla se po něm shání!”

„Draco!” zaječel zděšeně Harry. „Oni tě zas tak dobře neznají, aby poznali, kdy si děláš legraci a 
navíc, tohle vážně není legrační.”

„Řekni jim, ať skloní ty hůlky!”

Dracovi trochu přeskakoval hlas a Harrymu došlo, že se jeho bratr cítí v nevýhodě. Snape ho 
zjevně nechal použít krb, ale nedal mu s sebou hůlku. To by vysvětlovalo, proč Draco neměl 
ruce v kapsách. Byl připravený se prát, kdyby bylo potřeba.

A Draco opravdu uměl rozdávat rány. Harry to věděl z první ruky.

„No tak, kluci, položte ty hůlky,” vzdychl Harry.

„Ne, dokud nám nevysvětlí, proč se uprostřed noci vplížil do věže, aby tě odvlekl pryč,” vrčel 
Seamus.

„Jsem tu v rodinné záležitosti, což znamená, že se to nikoho z vás netýká, ty irčanská skopová 
hlavo!” Draco se otočil k Harrymu. „Severus chce s tebou o něčem mluvit.”

Harry se zakabonil: „A to to nepočká do rána?”

„Ale no samozřejmě, že to může počkat,” supěl Draco, „a proto jsem uprostřed noci vlezl do 
jámy lvové. Jen abych ti mohl říct, že to do rána počká. Takže si s tím nelámej hlavu...” 

„Promiň,” řekl Harry, „ještě napůl spím. Už jdu.” Pak se otočil na Rona. „Ještě jsi mi nevysvětlil, 
jak to, že jsem se nevzbudil a vy ano.”

Dotázaný chlapec vzdychl, „Když jsi byl o Samhainu zraněný, všichni jsme položili kolem tvé 
postele ochranná kouzla, abychom věděli, kdyby se sem někdo v noci vplížil, a dokázali ho 
seřezat dřív, než se dostane k tobě.”

Harry si odkašlal. „Aha... no... to bylo od vás milé. Ačkoli jsem netušil, že jste si všichni mysleli, 
že jsem takový chudinka.”

„Byl jsi tehdy slepý! A pořád se mluvilo o smrtijedech, kteří se sem pokoušejí proniknout, aby tě 
dorazili. No a pak jsi začal žít u Snapea a my jsme na ta kouzla zapomněli, to je vše.”

To už začínalo dávat smysl, Harry se usmál. „No dobře, jste fakt bezva.”

Ron sklonil hůlku a pokynul ostatním, aby udělali totéž. „Harry, měli bychom se dohodnout na 
novém pravidle. Do věže nesmí nikdo, kdo nepatří do koleje.”

„Dobře, tak já vyřídím Padmě, že nesmí chodit za Parvati.”

„To je něco jiného. Ona je...” 

„Co – z rodiny?”

„Ne, chtěl jsem říct, že je milá,” odsekl Ron a pak otočil svůj vztek proti Dracovi. „Hele, 
poslouchej, když tedy Harry trvá na té věci s bratrstvím, těžko mu v tom můžu bránit. Ale příště 
se neopovažuj použít krb. Použij hlavní vchod a počkej, než tě někdo pustí dovnitř!”

„Ne, ty poslouchej, Weasley,” zavrčel Draco, „když mi Severus řekne, použij krb a dojdi pro 
Harryho, tak to udělám a žádný zrzavý milovník mudlů, co je chudý jak kostelní myš, mi v tom 
nezabrání...” 

„Pojďme nazpět,” přerušil je Harry nahlas.

Draco zmlkl a důstojně přikývl.

„Harry, možná by ses měl obléknout.” řekl Neville.

Harry se podíval dolů na svoje pyžamo a mávl nad tím rukou. „Mám doma spoustu oblečení. 
Raději půjdu zjistit, o čem se mnou chce Severus mluvit.” Náhlá myšlenka ho donutila kousnout 
se do rtu. „Není to o Aranovi, že ne? Nějak s ním v poslední době nevycházím. Nezmínil se o 
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tom někdo se Zmijozelských?”

„Aran je to poslední, na co teď Severus myslí,” řekl Draco a z jeho hlasu bylo znát napětí.

„Pojďme,” řekl Harry a přemýšlel, co pro všechno na světě, mohlo donutit Severuse aby poslal 
Draca krbem do nebelvírské věže.

Před očima mu vytanul obraz umírajícího Snapea a žaludek se mu sevřel úzkostí. Ale Draco by 
přece něco řekl, kdyby byla situace vážná a tak Harry raději na bubáka rychle zapomněl.

Nebo to alespoň předstíral.

***

Když Harry vystoupil z krbu, seděl Snape v obývacím pokoji. Jeden jeho rukáv byl vyhrnutý až k 
lokti, ale paži neměl ovázanou tak jak bylo obvyklé. Bylo vidět jeho Znamení, planoucí v 
různých odstínech rudé a oranžové. Barvy se měnily jako plameny v ohni.

Což bylo dobré přirovnání, protože když přišel Harry blíž, dýchlo na něj horko.

„Ó můj bože,” zalapal zděšeně po dechu. „To je příšerné.”

„Kroť se trochu...” 

„Zmlkni, Draco,” řekl Snape unaveně. „Ty už jsi to viděl, ale Harry ne.”

Snapeovy rysy byly poznamenané bolestí, vypadalo to, že mu lícní kosti prorazí kůži, pokud se 
to ještě trochu zhorší.

„Lotion Potion mi pomůže,” řekl Snape a nejistě se postavil na nohy. „A když jsi teď tady, 
můžeme obnovit lektvar na uložení a odstranit Znamení. Zase až do příště.” Vyrazil do své 
kanceláře, ale zavrávoral, a tak Draco vyběhl, aby mu nabídl paži, o kterou by se mohl opřít.

Harryho zabolelo u srdce a měl pocit, že má v žaludku kámen, protože celou dobu, co se on 
dohadoval s Ronem, jestli smí Draco chodit do věže nebo ne, tu Snape seděl a čekal na něj. A 
trpěl.

„Mohl jsi mi říct, že je to tak naléhavé!” syčel na Draca, zatímco následoval jeho i otce do 
laboratoře.

„A dát Nebelvírským důvod ke klepům? Myslím, že raději ne.”

Harry musel připustit, že je lepší, když lidé netuší, že má Snape nějaký problém. Byla to rodinná 
záležitost, jak už řekl Draco.

Když vešli do laboratoře, ležela tam na stole průhledná nádoba. Harry se na ni podíval jen 
jednou a pak raději sklopil zrak. Opravdu nechtěl vidět další Znamení, která si otec znovu a 
znovu seřezával z paže. Žhnula tak, až se lektvar, ve kterém byla uložena, vařil.

„Tady můžeš vidět, proč je nutné lektvar na uložení obnovit,” řekl Snape a zhroutil se na židli.

„Nemůžeš si ho uvařit do zásoby tak, abys mohl Znamení vyříznout hned, jak začne 
Voldemortovo volání?” Harry se náhle otřásl. „Ale ne, on svolal schůzku...” 

„Řád už byl informován. A ne... komplikovanost městnání lektvaru požaduje, aby Ukládací 
lektvar byl uvařen znovu pokaždé, když Znamení začnou žhnout.”

Harry téměř řekl, že je to všivárna, ale pak mu došlo, že je to zbytečný komentář. Když se 
zamyslel nad tím, jakých zvěrstev se této noci Voldemort dopustí na nečistokrevných a na 
mudlech, rozbušilo se mu srdce. Ale nebylo nic, co by se s tím dalo dělat.

Vzpomněl si, jak mu jednou Snape vztekle řekl: Nemohl jsem s tím nic dělat.

Takže Harry nemohl říct nic o tom, jak strašné věci mohli udělat smrtijedi na svém setkání té 
noci. 

Mimo to, Draco již srovnal ingredience do lektvaru do úhledné řádky, jednu vedle druhé, dokud 
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jich tam nebylo tucet, čekajících na použití. Harry spěchal, aby se sebe strhl oblečení, pak 
kvapil zpět. Draco stále rovnal přísady.

„Proč jsi nezačal s vyluhováním mízy z těch jilmových větví,” ptal se.

Jelikož Harry dosud nikdy nevyluhoval mízu z čehokoliv, zamračil se. „Uhm...” 

„Nevadí, já to udělám.”

„Harry, můžeš drtit zázvor,” řekl Snape.

„Na nejjemnější kaši. Ani kousek vlákniny nesmí zbýt,” dodal Draco, který se již zabýval 
větvemi.

Harry se cítil, jako by Draco používal vyšší matematiku, zatímco Harrymu uložili úkol z počtů, 
ale řekl si, že Draco to dělal již několikrát. A že má skutečně rád vaření lektvarů, takže dá 
rozum, že Draco má daleko větší zkušenosti.

Dal se do drcení zázvoru na kaši, ale víc sledoval Snapea než paličku ve své ruce. „Já chápu, že 
to nemůžeš nakrájet předem, ale teď začneme vařit...?”

„Ukládací lektvar musí být připravený přijmout Znamení,” odpověděl Snape s potřesením hlavy. 
„Nebo se Voldemortova magie divoce uvolní.” Ztěžka si povzdechl. „Věř mi, Harry, zkoušel jsem 
už všechny varianty. Tato je opravdu nejlepší.”

Všechny varianty? Harry si nemohl pomoci, ale přemýšlel o tom, jak drtil zázvor a pak ho pod 
Dracovým vedením začal rozdělovat na dvě kuličky přesně stejných rozměrů.

„Tři to rychleji, Draco,” požadoval Snape z místa, kde seděl. Vypadal jako hadr, který někdo 
vyždímal a pohodil.

„Musíme to udělat dobře,” řekl Draco, přikývl a dal šlehací metlu do kotlíku. „Protože, když to 
zpackáme, budeme muset začít znova a Severus bude muset čekat po dva cykly vaření, místo 
jednoho. A věř mi, že by mu to přišlo zatraceně dlouho.” 

„Já začnu loupat kůži z netopýřích křídel,” oznámil Snape a postavil se na nohy.

„Severusi, mám to pod kontrolou. Natři se víc tím Lotion Potionem a odpočívej.”

„Ano,” řekl Harry, vzpomněl si na to, co slyšel v televizi. „Opravdu jsi napjatý, jak se bolest 
zvětšuje. Musíš se pokusit uvolnit svaly. Dýchej nosem ven a ústy...” 

„Co to je za mudlovskou pitomost?” řekl Draco pohrdavě.

„Mudlové také znají některé důležité věci,” namítl Harry.

„Pcha.”

Vypadalo to, že Snape zatíná zuby. Harry nevěděl, jestli důvodem je to, že ho jeho synové 
rozčílili, nebo hrozná bolest v ruce, ale rozhodl se přestat dohadovat s bratrem.

„Lotion Potion,” naléhal znovu Draco a odložil metlu. „Je potřeba ho nanést, dokud se nestane 
gumovitý. Tak já půjdu a připravím ti ho.”

„Ano, udělej to. Myslím, že dveře do mé kanceláře zůstaly otevřené. A vezmi si radši s sebou 
svoji hůlku.” Snape si povzdechl a jeho prsty začaly zpracovávat netopýří křídla, která Draco 
prve odložil. Harry si všiml, že se mu třesou ruce. Také si všiml, že se Snape snaží skrýt, že se 
trochu hrbí. „Budeš ji potřebovat později, na kouzlo. Já... já cítím, že moje magie nebude tak 
přesná.”

Kouzla, pomyslel si Harry, něco mu blesklo hlavou. Kouzla... očarované lektvary... 

„Tati,” řekl, když tu myšlenku dostihl. „Já si jen myslím... což uvařit nějaký druh očarovaného 
uzdravujícího lektvaru a použít kouzlo s hůlkou, aby byl opravdu silný a zkusit ho použít na tvoji 
ránu poté, co bude Znamení seříznuto? Mohlo by ji vyléčit tak, abys nemusel tím vším znovu 
procházet.”
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Snape slabě zavrčel: „To by mi také mohlo zničit ruku k nepoznání, ty pitomé děcko.”

„No, to záleží na tom lektvaru,” namítl Harry. „Mohli bychom ho napřed vyzkoušet. Na jednom 
ze tvých cvrčků nebo tak.”

Mistr lektvarů náhle odložil hromádku netopýřích křídel a přešel přes místnost k Harrymu. 
„Oceňuji tvoji snahu, Harry, ale zdá se mi, žes zapomněl, co se stalo před pár týdny při mé 
hodině. Očarované lektvary jsou výjimečně nestabilní, to víš. Použil jsi tehdy jen náznak magie 
s hůlkou a následovala pohroma.”

„Já vím,” kousal se Harry do rtů. „Ale řekl jsi, že bych neměl používat hůlkovou magii bez 
dohledu. To by bylo pod dohledem, nebo ne?”

Přes své bolesti se Snape trochu usmál. „Ty si myslíš, že ve svých hodinách nedávám dost 
pozor? To je fascinující.”

„Ne, myslel jsem to tak, že jsi tenkrát nedával pozor speciálně na moje použití magie s hůlkou. 
Ale dnes bys dával.”

„Harry, dnes nejsem kompetentní dávat pozor na nic.”

„Ale...” 

„Tak dost o tom!” vyštěkl Snape, frustrace zkrabatila jeho čelo. „Ty musíš potlačit své snahy o 
zachraňování lidí, Harry. Já jsem si poradil s tím hnusným Znamením bez tvé pomoci už 
několikrát, to si uvědom. Tvoje trvání na tom, že ty a jen ty sám můžeš ukončit to moje trápení, 
je směšné. Já to zvládnu, je to jasné?”

Harry ustoupil o krok zpět, pochopil, že se mu nějak podařilo se otce dotknout. „Jen jsem ti 
chtěl pomoct,” pokoušel se vysvětlovat, „nemyslel jsem, že bys to potřeboval. Ale...” Hrdlo se 
mu stáhlo frustrací. „Domnívám se, proč trpět, když to není nutné?”

„Protože experimentovat s hůlkovou magií je v zásadě nebezpečné. Myslel jsem, žes to 
pochopil, po tom eseji, co jsem ti uložil.”

„To ano, ale mě je stejně předurčeno být v nebezpečí...” 

Snape položil ruce na Harryho ramena, ale beze zloby. Prsty ho mírně stiskl, vyjadřovalo to 
opětovné ujištění. A lásku. „Není třeba smířit se s nebezpečím, ty pitomé děcko. Já si myslím, 
že bys měl zvažovat dostatečně rizika, spíš než se vystavovat lehkomyslně nebezpečí.”

„Kdyby ti to pomohlo, mělo by to cenu...” 

„Ne, to ne.” Snape se obrátil na Draca, který přišel do laboratoře. Vzal čistící lektvar a rozetřel 
ho na planoucí Znamení. Stoupaly z toho výpary, Snape je vdechoval a znatelně se mu ulevilo. 
„Vidíš? Situace není tak nezvládnutelná, jak jsi se obával.”

„Ty to předstíráš,” obvinil ho Harry.

Jeho otec zdvihl obočí. „Možná, ale stejně musíš plně respektovat, co já chci.”

„Já... dobře tedy, když na tom trváš.”

„Trvám.”

„Ale kdybychom to napřed vyzkoušeli...?

„Jestliže tvoje zkoušení bude adekvátní, v tom případě na to dohlédnu. Ale ne, když je 
vyučování v plném proudu. Takový projekt si vyžádá plnou pozornost.”

„Jaký projekt?” zeptal se Draco.

„Chci najít způsob, jak zabránit návratu Znamení. Magií s hůlkou. Očarovaný lektvar, možná.”

Draco obrátil oči. „Aha, ty a tvoje zrcadla. Nemůžeš mu úplně oddělat ruku, chápeš? Nebo 
vybuchnout sám, během vaření lektvaru.”
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„Já nejsem tak špatný v lektvarech,” řekl Harry trochu naježeně.

„Nemyslel jsem to tak. Ale viděl jsem tvoji hůlkovou magii, pane Bazilišku!”

„Pánové,” přerušil je Snape. 

„Promiň,” řekl Harry, vrátil se zpět ke svému pracovišti.

Draco mírně sklonil hlavu, to bylo lepší než nic, pomyslel si Harry.

Trvalo to celou noc, než dokončili obnovu ukládacího lektvaru. Harry si nemohl pomoci, ale 
vzpomínal na stejný dlouhý den, kdy byl stejně rozrušený, protože Snape se mu vyhýbal. Teď 
věděl, co to znamená vypořádat se se Znamením, rozuměl tomu, proč Snape s ním nechtěl 
mluvit uprostřed toho procesu.

Určitě by ten rozhovor neprobíhal dobře, ne, když měl Snape takové bolesti a potřeboval 
dohlížet na kritickou fázi vaření lektvaru.

Byl téměř vyčerpaný, když Draco nakonec odložil míchací tyčinku a vyhrnul si rukávy. „Teď 
přijde ta hrůzná část.”

Harry si pomyslel, že tím myslí skutečné seříznutí Znamení. Což se také stalo. Ale skutečnost 
byla daleko, daleko horší, než si Harry dokázal představit. Myslel si, že to bude jednoduché tu 
kůži prostě seříznout – i když to musí úděsně bolet – a hodit Znamení do nádoby s lektvarem. A 
pak nalít obnovený lektvar přímo, nebo možná před tím.

Před tím, rozhodl se Harry, zatímco Draco odšrouboval velké víko uzavírající skleněnou nádobu. 
Znamení byla dosud horká dost na to, aby přivedla lektvar k varu, a také to vypadalo, že se 
vztekají. Když bylo víko otevřeno, vykřikla v dlouhém zaúpění agonie nebo možná žádosti. To 
Harry netušil.

Draco pronesl znecitlivující kouzlo na Snapea a na sebe. Proč, to Harry nevěděl, dokud Snape 
neponořil ruku do nádoby. Jeho nejhorší obavy se naplnily.

Ostatní Znamení napadla otcovu ruku, zakousla se do ní, magie vytryskla jako drobné jiskry 
ohňostroje, rozletující se do všech stran, zatímco Snapeova tvář byla stažená stále víc a přes 
zaťaté zuby ztěžka lapal po dechu.

Mezitím Draco pracoval rychle. Vzal od Harryho lahev s obnoveným lektvarem a řekl mu, aby 
ho tam vylil, až Snape vyndá ruku z nádoby. Pak Draco popadl ostrý nůž a ponořil obě ruce do 
nádoby, kde jednou rukou popadl Snapea pevně za zápěstí. Druhou rukou Znamení čistě seřízl 
a rychle vytáhl cukající se Snapeovu ruku z vroucí kapaliny.

Oba se v šoku zřítili na stůl – Draco skutečně uklouzl a dopadl na zem - zatímco Harry naléval 
obnovený lektvar do nádoby.

Ostatní Znamení přestala napadat to nové, ale nepřestala plát a zuřit.

„Pro Merlina, Harry! Zavři tu nádobu!” křičel Draco.

Harry to trochu nešikovně udělal. Když při tom upustil prázdnou lahev, pomyslel si, že moc 
nepomohl.

Draco vyskočil na nohy. „Evanesco,” zamumlal, zvedl svoji zapůjčenou hůlku ze stolu a mávl s 
ní ve vzteklém oblouku. Rozbitá láhev zmizela. „Accio ten zatracený Lektvar na hojení 
spálenin.”

Nic se nestalo.

„On ale není zatracený,” poznamenal Harry. Cítil se lépe i při své nemotornosti, když slyšel 
Draca udělat takovou hloupou chybu.

„Možná je,” řekl Draco s úšklebkem a shlížel na svoje ruce. „Uf... Ten strašný Sansdoleur nemá 
fungovat na spáleninu, spíš má udržet bolest v přijatelných mezích.”

Harry viděl, že barva vařeného kraba by nebyla jiná. Snapeova ruka na tom nebyla lépe. Harry 
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přivolal Lektvar na spáleniny a sledoval, jak se jím jeho otec a bratr natírají. Zbavili se 
spáleniny, to ano, ale Snape měl dosud rozvírající se, krvavou ránu, pokrývající celé jeho 
předloktí. Harry si pomyslel, že vroucí lektvar pro uložení ji měl víceméně uzavřít, ale stékající 
čerstvá krev svědčila o něčem jiném.

Snape jim oběma dost odměřeně pokývl. „Dobrá práce, pánové. Zdokonalil jsem Lotion Potion, 
aby ho nebylo tak často potřeba, ale občas je nezbytný... řekl bych.”

„Motáš se,” řekl Harry a podíval se na hodinky. „Proč si nejdeš trochu pospat, tati? Proč vlastně 
nevynecháš celý den? Byl jsi vzhůru celou noc.”

Draco raději moudře nenavrhoval, že vyrobí Snapeovi další nápoj na spaní.

Snape se otřásl, když si do rány vetřel další vrstvu masti, ale pak se mu zevně ulevilo, 
znecitlivující látka začala působit. „Musím se setkat s Řádem a pomoci jim analyzovat všechny 
informace, které se jim o Voldemortově činnosti podařilo shromáždit.”

„Bude tam ředitel, tak mu řekni, že dnes nebudeš vyučovat, co ty na to?”

„Ne.”

„No dobře.” Harry se trochu zakabonil. „Ale já sem přijdu hned po vyučování, abych viděl, jak 
se ti daří, a v sobotu tu taky zůstanu.”

„Ty půjdeš do Prasinek,” opravil ho Snape. „Být špiónem u Voldemorta obnášelo daleko větší 
obtíže, než tohle. Budu naprosto v pořádku.”

Ale i přes svoje slova se zapotácel, když vyšel z laboratoře, Lotion Potion pevně sevřený v dlani 
nezraněné ruky.

„Myslím si, že bych tenhle víkend měl zůstat ve sklepení,” mrmlal Harry a kousal se při tom do 
rtu.

„Proč? Protože jen Harry Potter je k něčemu? Já tu budu, abych mu pomohl, kdyby něco 
potřeboval. Což se ale stejně nestane, ne teď.”

„Já jsem neřekl, že jsem jediný, kdo mu může pomoct...” 

„Ne, ale myslíš si to. Možná za to ani nemůžeš. Nemyslíš si, že třeba trochu trpíš mesiášským 
syndromem?”

„Ty jsi se o mně bavil se svojí terapeutkou!”

Draco jen pokrčil rameny.

„No dobře. Severus se tu beze mne v sobotu obejde,” připustil Harry. „Ale stejně se dnes večer 
na něj přijdu podívat.”

Draco si shrnul rukávy zpět, ale nezapnul si je. Harryho napadlo, že se pravděpodobně půjde 
osprchovat a převléct.

„Můžu tě ještě požádat, abys mi něco přinesl?”

„Jistě, co bys chtěl?”

Druhý chlapec se trochu usmál. „Možná trochu čokoládových žabek? Severus mně nenechá, 
abych si je koupil, když mě vezme do města. Řekl, že se mi zkazí zuby. Jako bych neznal 
fluoridové kouzlo.”

O tom Harry nic netušil, ale zato věděl, že si Draco čistí zuby třikrát denně, takže si nedovedl 
představit, jak by se mu mohly kazit. „Myslím, že ho jen těší chovat se jako otec.”

„Jo, přines mi tolik čokoládových žabek, kolik uneseš. Nejsem na tom tak, že bych si už nikdy 
nemohl objednat sladkosti. Zaplatím ti je.”

„Ale...” Harry se kousl do jazyka, aby dokázal neříct, že to zaplatí on. Draco by si mohl jako 
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obvykle myslet, že je to charita.

„Dobře,” souhlasil místo toho. „Pět procent úrok. To, že jsi můj bratr.”

„Pět procent!” postavil se Draco zpříma, „to je ohavné. To je lichva...” 

„Pět procent za měsíc,” dodal Harry s úšklebkem.

„No fajn,” udělal Draco obličej. „Půjčovat si peníze je v každém případě vulgární, takže půjdu a 
požádám Severuse dnes večer o kapesné. A dám ti peníze sebou. Pět procent!”

Harry se smál. „Uvidíme se později, Draco. Musím jít a pokusit se probrat tak, abych přežil 
dnešní vyučování.”

Draco mávl vypůjčenou hůlkou. „Accio Pepřový lektvar,” řekl, a když přiletěla, podal lahvičku 
Harrymu. „Tady máš. Budeš v pořádku. Divné, žes na to nemyslel sám.”

„Musel bych!” smál se Harry, „Opravdu. Potom, co bych usnul při Přeměňování.”

„Přál bych si, abych mohl usnout při Přeměňování,” řekl zasmušile Draco. „Jsem z toho pobytu 
tady dole už nemocný. Opravdu jsem.”

Harry nevěděl, co na to říct. S pochopením přikývl a pak šel požádat otce o trochu letaxu, aby 
ho on nemusel doprovázet do věže.

Kapitola 86. PRASINKY

„Jsi si jistý, že jsi v pořádku?“ zeptal se Harry po večeři následující večer. 

Snape se posadil do křesla a podíval se na svého syna přes z poloviny vypitý pohár vína. 
„Těším se na dlouhý spánek, to je jasné. Nemusíš se bát.“ 

„Vlastně se nebojím...“ 

„Harry, ptáš se ho na to už po osmé!“ prohlásil Draco. 

Snape obrátil pozornost na Draca a přihmouřil oči. „To by stačilo. Jak už jsem řekl včera v noci, 
ty jsi mne už v takovém stavu viděl, Harry ne.“ 

„Proto jsem dost překvapený, že jsi pro mě Draca poslal.“ Řekl Harry s povzdechem. „Muselo to 
být pro tebe utrpení, čekat než přijdeme.“ 

„Slíbil jsem ti přeci, že tě zavolám.“ Odvětil Severu s křivým úsměvem. „Včera jsem se sám 
sebe musel ptát proč jsem to vlastně udělal. Utrpení to skoro vystihlo.“ 

Harry se zaksichtil. „Tvoje sarkastické poznámky jsou čím dál horší. Ale jestli jsi v takové 
náladě, aby si se o ně alespoň pokoušel... no, i tak děkuji za to, že si ten slib splnil a dovolil si 
mi pomoci ti s elixírem. Jsem rád, že jsem konečně zpět ve Věži a tak, ale stále chci být součástí 
rodinného dění.“ 

Snape jen naklonil hlavu. 

„Setkání Řádu, na které si šel hned potom... zjistil někdo co Voldemort chystá?“ 

„Jak by mohli?“ vložil se do toho Draco. „Řád ztratil svého nejužitečnějšího špeha.“ 

Ne, neztratil, pomyslel si Harry s pocitem viny, že Draco je jediný, kdo o tom neví. Možná něco 
zjistil Remus... 

A nebo taky ne. 

„V této chvíli jsou jeho plány neznámé. Víme, že v Evropě hledá nové čistokrevné přívržence, 
ale jinak?“ Snape dopil zbytek svého vína. „Věřím, že je čas jít spát. Dobrou noc, Harry, Draco.“ 

„Dobrou, tati.“ 

Draco neodpověděl jen kývnul hlavou. 
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Když Snape odcházel, ještě se v chodbě trochu zakymácel, opravdu vypadla velmi unaveně. 

„Ách, přestaň už.“ Pokáral Draco bratra. „podívej, jestli ti to pomůže, tak ano, myslím, že se 
zotavuje rychleji než předtím. Když je to opravdu nutné, kouzelníci jsou schopní srovnat se 
skoro se vším. Teda silní kouzelníci. Ty jsi toho důkazem. Marsha a já jsme si o tom dost 
povídali. Dětství, které si prožil s těmi mudly a potom, bez varování, se ocitnout ve světě 
kouzel, kde se od tebe očekává, že všechny zachráníš, pro Merlina, a ty to bereš jakoby se nic 
nestalo. Jako by sis myslel, že je to normální.“ 

Harry si nebyl jistý, jestli je rád, že se o něm tolik baví na Dracových terapiích, ale asi to bylo 
nevyhnutelné. „Je to normální. Alespoň pro mne. Tak to zkrátka vždycky bylo.“ 

„Ano, protože tvoje chování a názory jsou ovlivněny dětstvím. Proto je pro mě normální, že si o 
mudlech myslím, že jsou to přerostlí šváby.“ 

„Draco...“ 

Ten vyprsknul smíchy. „Vypadáš tak vytočeně! Neřekl jsem, že mudlové jsou šváby, Harry. A ani 
to, že si to myslím. Jen jsem řekl, že je podle mě normální, abych tak myslel.“ 

„A myslíš tak?” 

To Draca zchladilo. „Víš, snažím se tak nemyslet. A vím, že v kruzích, kde se chci pohybovat je 
to nepřípustné. Takže na tom pracuju. Myslím, že Marša mi v tom dost pomáhá. Jsou chvíle, kdy 
opravdu přemýšlím o věcech, které říká. Ze začátku jsem tam jen seděl a myslel jen na to, že je 
moták. Teda když jsem se jí zrovna nesnažil schválně vyšokovat.“

„Naschvál?” 

Když se Draco usmál, jeho zuby zazářily. „Ale no tak. Viděl si jak snadné to bylo. Nemůžeš ode 
mě čekat, že bych si s ní trochu nepohrál.“ 

Harry se vážně snažil aby si nevzdychl. „Pokud ti pomáhá... pomáhá ti?“ 

Draco, věrně imitujíc Snapea, nazdvihl obočí. „Přiznal jsem, že mudlové nejsou šváby. Pokud 
tohle není pokrok, tak už nevím, co by jím mohlo být.“ 

Harry byl toho názoru, že je to dost chabý pokrok. Na druhé straně pro Draca... „Ano, teda, jen 
se před Hermionou nezmiňuj, že si myslíš, že je normální věřit, že mudlové jsou... to.“ 

„Ani jednou?“ 

„Myslíš ještě jednou? V minulých letech si svůj názor vyjádřil dost jasně. Máš štěstí, že se s 
tebou po tom všem, baví.“ 

„To není štěstí. Myslíš si, že o tom nevím? Chce jen dobře vycházet s tebou. Grangerová - omluv 
mě, Hermiona - ví, že její reakce na tu adopci byla nepřiměřená a snaží se jen hrát se svými 
kartami lepší hru. Hmm, tak trochu zmijozelské, když se nad tím zamyslíš.“ 

„Tohle jí určitě neříkej.“ 

Draco sáhl do kapsy a hodil Harrymu pár galeonů. „Dohodnuto. Jen nezapomeň na moji 
čokoládu.“ 

Harry se s obavami podíval na kopku mincí. „To je tvoje celé kapesné, Draco.“ 

Draco pokrčil rameny. „Za co jiného bych ho asi měl utratit, když jsem zavřený tady dole?“ 
potom se zamračil. „A kromě toho, domácí skřítkové nám teď už jen zřídkakdy podávají dezert. 
Myslím, že v tom má svoje malé kostnaté prsty Dobby.“ 

„Vždyť jsme dnes večer měli Napoleonky.“ 

„Nepochybně na tvojí počest. Neexistuje, aby Dobby odepřel dezert tobě. Proč nepřijdeš na 
večeři častěji? Dostali bychom se Severusem lepší jídlo. Je mi jedno, co ujednal s domácími 
skřítky, ale určitě nám v poslední době nedávají to samé jako vám ve Velké síni.“ 
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„Proč nepožádáš Severuse, aby tě nechal znovu si objednávat jídlo?“ 

Draco se trochu naštval. „Protože mám smysl pro sebeovládání?“ 

„Je to tvůj otec, ne někdo, na koho musíš udělat dojem! A možná si i on myslí, že je na čase 
tvůj trest zmírnit.“ 

„Jestli si myslíš, že je to tak jednoduché, pak zjevně nebyl hlavou tvé koleje dost dlouho.“ 
Zakroutil Draco hlavou. 

„Ale i tak, Marša více méně naznačila, že čokoláda je dobrá proti depresím...“ 

„Ty ale ty vůbec neznáš dějiny! V třináctém století ten recept ukradli kouzelníkům!“ 

„Čokoláda je z Mexika, idiote!“ 

„Copak někdy někdo řekl, že tam kouzelníci nežijí?“ povzdechl si Draco. „Nehádejme se o tom, 
kdo vyrobil čokoládu. Jen mi jí hodně přines.“ 

Harry vzal mince a dal si je do kapsy. „Dobře teda.“ 

***

„Chovej se slušně, Harry,“ napodobil Snapea Ron když spolu s Harrym a Hermionou zamířili do 
Prasinek. „Víš, způsob jakým to říká je fakt směsný. Snape a otec...“ 

Harry musel přiznat, že to bylo tak trošku zábavné. 

„No, já si myslím, že je Snape dobrý otec!“ řekla Hermiona naštvaně. „Opravdu. Všichni vidí...“

„Och, fakt!“ pronesl nečekaně Harry. „Já už opět vidím oběma očima! Chtěl jsem Severuse 
požádat, aby mě vzal za Pomfreyovou, abych se mohl zbavit brýlí.“ 

„To je skvělé, Harry!“ Hermiona se zastavila a objala ho. Když se od něho konečně odlepila, 
začala mu domlouvat. „Požádej ho ještě dnes večer. A vzpomínám si, že si bez brýlí vypadal 
úplně úžasně! Ne, že by si tak nevypadal i s nimi, ale...“ 

„No super! Teď jedeš i po Harrym!“ 

„Jen jsem ráda za něj! Co je na tom špatného?“ 

„Nic,“ vyprskl Ron a podíval se na oba jakoby litoval svých slov. Zhluboka se nadechl. „Tak 
pojďme a dej si ty brýle dolů. Za Pomfreyovou můžeš jít i potom.“

Harry se zašklebil a dal se brýle do kapsy. 

Hermiona se ze široka usmála. „A kromě toho by si měl nejdřív zjistit, jak vidíš bez nich, ne? 
Jak tě znovu začne bolet hlava, budeš vědět, že to ještě není úplně v pořádku.“ 

„To je pravda.“ 

„Ano, tu má Hermiona skoro vždycky.“ 

„Někdo ji mít musí, Ronalde.“ 

Harry se kousl do jazyku, aby neřekl něco, čeho by mohl později litovat a děkoval Bohu, že v tu 
chvíli vešli do vesnice. Možná je obchody zaujmou natolik, že se přestanou neustále dohadovat. 
„Tak, kam nejdřív?” 

„Pár knih by neuškodilo...“ 

„Hermiono, v hradě je celá knihovna! Víš kde to je, ne? Vždyť tam už skoro bydlíš, tolik času 
tam trávíš...“ 

„Draco chtěl nějaké čokoládové žabky,” přerušil ho Harry. 

„Och, Draco...“ 
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„Proč si to neobjedná soví poštou?” 

Harry se nad tím rychle zamyslel. Nechtěl svým přátelům lhát, ale také jim nemohl říct o 
soukromých věcech svého bratra. „Neptal sem se. Ale, víš, po tom, co se stalo v Sovinci? Taky 
by se mi tam moc nechtělo.” 

Hermiona zvážněla. „Hmmm, asi ano. Je mi líto, že jsem si myslela, že Pansy opravdu zabil. 
Hodně jsem o tom přemýšlela a myslím, že někdo Erika s Bellou začaroval tak, aby lhali, tak 
museli být i oni zapojení do toho případu s tvým... bratrem. Z čehož vyplývá, že je nevinný.” 

„Draco Malfoy, nevinný,” odfrkl si Ron. Když se k němu Hermiona zamračeně otočila, 
odevzdaně zvedl ruce. „Och, možná Parkinsonovou nezabil, ale jestli existuje jedna vlastnost, 
kterou nemá, tak je to nevinnost.” 

Harry kamarády odtáhl do Medového ráje, ale jejich dohadování tím neskončilo. 

„Draco je idiot, ale aspoň se snaží chovat slušněji. To je víc, než se dá říct o tobě, Ronalde.” 

„Ty si ta, kdo tu hodiny vykládá o tom, jak je lepší než já! Co je toto za chování?” 

„Ty si ten, co oslovuje Harryho bratra Malfoy, i když víš, jak ho to trápí!” 

„Sklapněte, oba!” zasyčel na ně Harry s jednou rukou na klice od obchodu se sladkostmi. 
„Vykašlete se na to. Nebyl jsem v Prasinkách už celé měsíce a rád bych si to užil!” 

Ron a Hermiona se podívali jeden na druhého. No, Harryho výlev dosáhl kýženého účinku, 
přestali se konečně hádat. A to za to stálo. 

Harry se po obchodě chvilku jen tak rozhlížel, díval se na nabídku nových sladkostí, ale 
když procházel okolo koláčků podobných těm, které Draco otrávil, otřásl se. Nakonec si pro 
sebe koupil jen želatinové slimáky a samozřejmě koupil i čokoládové žabky pro svého bratra. 
Celý balíček, který ho stál asi polovinu jeho kapesného. Opravdu se mu nechtělo se sebou 
vláčet dva a kromě toho nevěřil, že by jich Draco chtěl tolik. 

„Nedáme si něco k pití:” navrhla Hermiona, když vyšli na ulici. „Anebo možná horkou čokoládu, 
Harry?” dobírala si Harryho. 

„Říkal jsem, že to je pro Draca” odvětil se smíchem Harry. 

„Mohli bychom se bavit i o něčem, kde v každé třetí větě nebude Malfoy?” zeptal se Ron 
popuzeně. 

„Jasně, že jo,” souhlasil Harry a ignoroval Ronovo pojmenování jeho bratra. Nechtěl se znovu 
hádat. Ne teď, ani potom. „Že, Hermiono?” 

„Ó, samozřejmě” prošla dveřmi Tří Košťat, které jí Harry podržel a posadila se za stůl u okna. 
„Tak, jaké máš plány na léto, Harry?” 

Harry si založil ruce na stole. „Víš, poprvé se na léto opravdu těším. Myslím, že jeden či dva 
týdny zůstaneme na hradě, aby si mohl Severus zařídit věci, na které nemá čas přes školní rok 
a vyučování je v plném proudě. A potom spolu půjdeme do... no, nemůžu to říct, ale byli jste 
tam. Musím taky pracovat na svém slovníku, i když je teď už celkem dobrý. Severus říkal, že 
nás vezme na jeden - dva zápasy do Londýna.” 

„To bude úžasné!” 

„Ano. A určitě si vyhradím nějaký čas i na návštěvu Dudleyho, abych zjistil, jak se má.” 

„Tři čaje,” řekl Ron, když si pro jejich objednávku přišla na správných místech zaoblená číšnice. 

„Tři čaje,” napodobila ho Hermiona, když servírka odešla. „Vážně, Ronalde. Civěl si na ní, jakoby 
si chtěl vypít ji a ne čaj.” 

„No, nevypadá až tak špatně...“ 
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Harry měl silné nutkání ho pod stolem nakopnout. 

Hermiona rychle zamrkala a upřela svůj pohled oknem ven. 

Harry si povzdechl a snažil se Hermionu vtáhnout do hovoru, ptal se jí na její letní plány, ale 
brzy to vzdal a začal se s Ronem bavit o famfrpálu. Ulevilo se mu, když dostali svůj čaj a on je 
nemusel usmiřovat. Jen tak potichu seděli a popíjeli a sledovali lidi procházející kolem okna. 
Nott šel spolu se Zabinnim a Greengrassem. Harry si skoro přál, aby byl venku se Zmijozely 
místo toho, aby tu seděl s těmi dvěmi, kteří se ani za svět nechtěli usmířit jeden s druhým. 

„Takže co teď?“ zeptal se, když vyšli ven. 

Hermiona se nečekaně otočila a stanula tváří v tvář Ronovi: „Nechal si té číšnici až moc velké 
spropitné, nemyslíš?“ 

„Myslím, že bylo tak akorát.“ 

„Třicet čtyři procent, Ronalde?“ 

„No, to jsi celá ty, počítat takové blbosti.“ 

„Pro tebe to blbost určitě nebyla, nebo snad nemám pravdu?“ 

„To by stačilo.“ prohlásil Harry. Měl jich už až po krk. Oba je dotáhl na konec uličky, aby byli 
dostatečně daleko od hlavní ulice. „A teď mě dobře poslouchejte, protože to řeknu jen jednou. 
Už všem okolo lezete na nervy. Buď se teď polibte a dejte se dohromady, nebo na to celé 
zapomeňte, jasný?“ 

„Jak přesvědčivé, Harry!“ ozvala se opovržlivě Hermiona. „Já jsem proto, abychom na to 
zapomněli. Co ty na to, Ronalde?“ 

„Já jsem RON! A ano, i já si myslím, že bychom na to měli zapomenout!“ 

„Oba se chováte jako malé děcka.“ Okřikl je Harry. „Nechcete to nechat plavat. Jinak byste se 
nehádali minimálně dvanáctkrát za den. Hermiono, už mu, proboha, řekni, že s Dracem nic 
nemáš! A ty, Rone, se omluv za to, jak si vyjel po té servírce! Jasné?“ 

„Jen úplný idiot by si mohl myslet, že mám něco s Dracem.“ Řekla Hermiona. „To proto si se 
choval jako pako, Rone? Protože si fakt myslíš, že... už si představuju, jak by nám to spolu 
klapalo. Mami, tati, ráda bych vám představila svého nového přítele, až na to, že nemůžu, 
protože vás nenávidí? Kdo si myslíš, že jsem?“ 

Ron měl alespoň tolik slušnosti, že se tvářil provinile, ale i přesto protestoval. „Ale neustále o 
něm mluvíš, pořád dokola, o tom, jak je chytrý...“ 

„Protože před rokem by nikdy nepřiznal, že čaroděj z mudlovské rodiny, by mohl být na něco 
dobrý! Myslela jsem jen to, že Harry na něj má dobrý vliv. Vážně, Rone!“ 

„No, je bohatý a...“ 

Hermiona promluvila tichým hlasem: „Nemůžu uvěřit, že si myslíš, že by mi záleželo na 
takových věcech.“ 

„To ne, ale i tak...“ Ron se narovnal. „Připomínáš mi tím, že je bohatý a já nejsem a to není ten 
nejpříjemnější pocit.“ 

„Kdy jsem ti něco takového připomněla? Taky se zrovna netopím v penězích, jestli sis nevšiml. 
Stomatologie není zlatý důl!“ 

„Co?“ zamračil se Ron, „a co spropitné? Jako bych se nemohl dovolit nechat na stole pár 
drobných. A nebo když mluvíš o tom jak si našla skvělé knihkupectví s knihami z druhé ruky, 
kdy mají všechny sedlácké učebnice. Anebo...“

„Té číšnici si nechal tolik peněz, protože si nad ní slintal! A co je špatného na tom, když si můžu 
koupit třikrát tolik knih v tom knihkupectví než v Krucáncích a Kaňourech?“ Hermiona si dala 
ruce v bok. „Ronalde Weasley, jestli si myslíš, že mi záleží na tom, jestli máš nebo nemáš 
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peníze, tak bychom se měli opravdu rozejít!“ 

„Ale já se nechci rozejít!“ 

„Nechceš?“ Hermiona zamrkala, její oči se náhle zalily a ruce jí volně padly k tělu. „Teda, 
myslela jsem si, že už se tak stalo.“ 

„No, ale moc nám to nevyšlo, nemyslíš?“ zeptal se Ron, chytil ji za ruku a přitáhl si ji k sobě. 
„Promiň, že jsem na tu servírku tak zíral.“

„A ty promiň, že tolik mluvím o Dr-Dr-Dracovi!“ Hermiona si hřbetem volné ruky přetřela oči. 
„Harry je z toho tak šťastný, víš? A já jsem to předtím neviděla a chci aby věděl, že ho nechci 
odtrhnout od jeho rodiny, i když do ní patří namyšlený, marnotratný a mudly nenavádějící idiot 
jako je Draco Malfoy! Och! Chtěla jsem říci Draco Snape!“ 

„To je v pořádku,“ odtušil Harry suše, „podívejte, myslím, že chvilka o samotě by vám 
neuškodila. Počkám na vás za rohem, dobře? U obchodu s famfrpálovými pomůckami.“ 

Ještě to ani nedořekl a Ron si Hermionu přitáhl a líbal ji tak, jako by už nebylo zítřka. Rozhodně 
čas na odchod. Páté kolo u vozu a tak, však to znáte.

Ne, že by měl v úmyslu jít daleko. Vykročil uličkou zpět a když se ocitl v jiné zadní uličce, byl u 
obchodu s famfrpálem tak, jak čekal. Stačilo udělat už jen dva kroky doprava a Ron s 
Hermionou mu zmizli z dohledu. Tak to bylo dobře. V té chvíli už byli na sebe nalepení tak, že 
splývali v jednu osobu. Díky bohu byl dostatečně daleko na, aby už nic neslyšel. Určitě jim v 
tom momentě bylo jedno, jaké zvuky při své aktivitě vydávají. 

Když řekl, že se mají políbit a dát dohromady, myslel něco nevinné, jako například letmý 
polibek na tvář, ale to bylo taky dobré. Vlastně to dávalo smysl. Všechno to nepřátelství jen 
překrývalo stejně velkou přitažlivost. 

Harry se zadíval do výlohy. Hmmm. Kulový blesk - speciální edice. V momentě, kdy to dočetl, jej 
přemohly dva pocity. Touha znovu potkat navždy ztraceného Siriuse, ale taky touha zahrát si 
famfrpál, i kdyby měl Ginny vyhodit s postu chytače. 

„Myslel jsem si, že jsi to ty,“ ozval se za ním přátelský hlas. 

Harry se poplašeně ohlédl na Notta. Tak moc byl zamyšlený, že ho ani neslyšel přicházet. 

„Kde máš brýle?“ 

„No, už je nepotřebuju,“ odvětil Harry a pokrčil rameny. Pohrával si s myšlenkou, že mu to 
vysvětlí, ale potom se rozhodl, že se nebude namáhat. „Co se stalo ses Zabinim a 
Greengrassem? Myslel jsem, že jsi s nimi.“ 

„Čekají ve frontě na čtení z ruky,“ Nott převrátil očima, „jakoby toho neměli dost na Věštění. 
Vlastně to byla Daphne, která si chtěla nechat vyvěstit, ale Blaise je do ní tak trochu zabouchej 
a tak se rozhodl, že to taky zkusí. Tak mají tu něco dobrého?“ 

„To nové koště nevypadá zase tak špatně.“ 

Nott se okolo sebe rychle prozhlédl a potom sotva slyšitelným hlasem, i přesto, že byli v uličce 
s Harrym úplně sami, zašeptal: „Je dobře, že jsem si tě tady všiml. Něco jsem zjistil, Pottere. O 
tom, jak si se mě ptal.“ 

Harrymu trvalo jen pár sekund než pochopil na co Nott narážel. Taktéž ztišil hlas: „Máš na mysli 
zmijozelský mor?“ 

„Psst, psst!“ Nott nervózně pokýval rukou. „Ano, to.“ Skupinka studentů prošla okolo 
vzdáleného konce uličky. Nott skočil do stínu a třesoucím hlasem zašeptal: „Nemůžu riskovat, 
že mě tu s tebou někdo uvidí. Protože dnes večer musíš svému otci říct, co jsem se dozvěděl a 
potom mi půjde o krk jestli zjistí, že jsem to byl já, kdo ti to řekl.“ To už byli studenti z dohledu. 
Nott se trochu uvolnil, ale pohledem pořád těkal z jednoho konce uličky na druhý. „Ani bych ti 
to neměl říkat. Co z toho budu mít, když bude Malfoy vědět pravdu? Proč bych měl riskovat 
kvůli němu?“ 
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„Snape tě ochrání, to ti přísahám,“ naléhal Harry ještě stále tichým hlasem. „Můžeme se vrátit 
teď hned a říct mu o tom, ať už jde o cokoliv...“ 

„Tss. Už tak je pro mne velký risk, že tu s tebou mluvím.“ Nott si povzdechl. „Ale mohlo by to 
být i horší. Potřebuju zadní vrátka. Povím ti o tom,“ Nott se otočil k rohu domu a vklouzl do 
malinkého prostoru mezi dvěmi budovami. „Pojď sem, tady nás nikdo neuvidí.“

Harry se ohlédl zpět k uličce, kde se nepochybně ještě stále líbali Ron s Hermionou, ale nešel 
přeci nějak daleko, ne? Bude na doslech a nezdálo se, že Nott něco chystal. A i kdyby jo, Harry 
to zvládne. Ani přivolávací kouzlo na jeho hůlku nic neznamená, ne, když ji vlastně ani 
nepotřebuje. 

Vešel mezi budovy a ještě několik metrů Notta následoval. „Tak co jsi zjistil? Co se doopravdy 
stalo?“ 

Nott se zastavil, otočil se s hůlkou v ruce a zaklínadlem na rtech: „Conflagare manem!” 

Harry zařval, celá jeho pravá ruka vzplanula. Nebyl to normální oheň, to věděl hned. Zdálo se, 
jakoby vycházel z prstenu, který nosil od svého návratu do vyučování. Prstem, na kterém měl 
prsten nasazený, mu procházely vlny bolesti a Harry mezi plameny sledovat, jak se prsten taví. 
Tekuté zlato mu ztékalo po rozpálené pokožce. Instinktivně začal třást rukou ve snaze oheň 
uhasit nebo se alespoň zbavit horkých kapek kovu. Ne, že by mu to nějak pomohlo, jen to 
rozprsklo kapalný kov a rozšířilo plameny. 

V zoufalé snaze uhasit oheň si Harry klekl na zem a začal rukou bušit po prašné ulici sem a 
tam, zas a zas. 

Ta bolest byla neuvěřitelná, ale alespoň to fungovalo. Za pár vteřin nebylo po ohni ani památky.

Vzhlédl a viděl jak se Nott spokojeně usmívá. „Měl si vidět ty dopisy, které zrádce posílal 
zmijozelským kouzelníkům z mudlovských rodin, Pottere. Jeden za druhým, všechny o tom, jak 
si tě Temný pán nepodrobil. Jak jsi na to příliš hrdý a jak bychom tě měli všichni následovat. A 
teď jsi pokořen. Mnou.“

Harry se cítil, jakoby měl každou chvíli omdlít bolestí, ale věděl, že slabost si teď nesmí dovolit. 
Roztřeseně se postavil, levou rukou vytáhl hůlku a připravil se Notta zaklít v jednu kaluž plnou 
slizu. 

Když se snažil kouzlit, nic se nestalo. Chvilku nechápal proč, potom se uvědomil, že zírá na 
ruku, na prsty, ale na levé ruce žádný prsten neměl. 

Harry se zhrozeně zahleděl na druhou ruku, hledal tam hada, ale ten se už dávno roztopil. 
Vlastně se zdálo, že oheň kov úplně pohltil. Celá jeho dlaň byla jedna masa zčernalého masa na 
kterém se byly puchýře a celé to bylo pokryto prachem a hlínou. Ale nebyl tam ani náznak po 
prstenu jeho matky. 

„Ne,“ vydechl úzkostně Harry. 

„Žádný had,“ zavrčel Nott beze známky předešlého znepokojení teď, když už splnilo svůj účel. 
„Ano, bez něj si bezmocný, nebo ne? Proto s tebou stále chodili ti prokletí strážci. Oni znali tvé 
tajemství.“ 

„Jak dlouho o tom víš?“ zalapal po dechu Harry, který hrál o čas, čekajíc na Rona a Hermionu, 
kteří určitě slyšeli jeho křik a každou chvilku mu přijdou na pomoc 

Nott se zašklebil. „Už od začátku mi ten hadí jazyk nedal spát a způsob jakým si se vždycky 
díval na ten prsten – nový, ne? – když si měl čarovat. No, úplně jistý jsem si byl až potom, co 
jsem tě viděl povídat s těma prvačkama na oslavě. Tehdy si nemusel čarovat a neměl si v ruce 
hůlku, ale i tak si se na hada podíval vždycky, když si chtěl něco říct hadím jazykem. Blbý, že 
ho tu teď nemáš, co, Pottere?“ 

Ano, blbý, pomyslel si Harry a kolečka v hlavě mu jely přesčas. Kde je Ron s Hermionou? Už by 
tu měli být. Jestli jim v tom Nott nějak nezabránil... ale ne, Nott nemohl vědět, že Harryho potká 
u obchodu s famfrpálovými potřebami. Nemohl si to připravit dopředu... 
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Mohl ale vyčarovat umlčovací kouzlo, uvědomil si Harry, když si k hrudi přitiskl zraněnou ruku. 
To je ono. Nott to musel udělat, když se otočil, aby ještě naposledy zkontroloval uličku. Ron a 
Hermiona ho neslyšeli. Neví, že potřebuje pomoc. 

Asi byli ještě stále zabraní jeden do druhého aby si všimli, že tam není. 

Mysli, mysli!!! Říkal si. Dostal si se i z horších situací než je tahle. Trochu od Notta odstoupil. 

„To si není dobrý nápad. Ještě jeden krok a sešlu na tebe Petrificus, Pottere.“ 

Nech ho mluvit, pomyslel si Harry ještě stále zmítající se bolestí. Ron a Hermiona se každou 
chvíli přestanou líbat a začnou tě hledat... „Myslel jsem, že ti můžu věřit!“ 

„Důvěřivý, tak důvěřivý!“ Nott stále mířil hůlkou na Harryho, i když se opřel o stěnu. „Draco 
Malfoy možná přišel o mozek a tvůj zatracený otec taky, ale ty jsi nepřítel, Pottere. A ve 
Zmijozelu jsou i tací, kteří na to nezapomněli.“ 

„Takže jaký je tvůj plán? Předat mě Voldemortovi, aby si mu mohl po zbytek života olizovat 
boty? Draco byl dost chytrý na to, aby chtěl víc.“ 

„Plán,“ zavrčel Nott, „zahrnuje přenášedlo. Možná jsem nedokázal dostat Draca, ale vsadím se, 
že Lucius zaplatí dost i za tebe.“ 

Harrymu se strachem sevřely útroby a vykřikl – doufajíc, že to bude dost nahlas, aby ho Ron a 
Hermiona uslyšeli – „Nedotknu se žádného přenášedla!“ 

„Ó ale ano, dotkneš,“ Nott se odrazil od stěny s hůlkou stále namířenou na Harryho hruď. „A 
když ne, Petrificus mi značně ulehčí práci.“ 

„No, tak fajn!“ vyprskl Harry a z hlavy se mu už málem kouřilo. Had, potřeboval hada... ale 
jednoho předci má, ne? Jen kdyby se k němu nějak dostal... sakra, proč má ještě pořád 
oblečenou bundu? Není až tak chladno! „Jen mi ho podej.“ 

Nott se zasmál. „A přijít k tobě tak blízko, aby si mne mohl uhodit? Jasně, už se vidím.“ 

„Tak mi ho hoď k nohám a já ho zvednu! Cokoliv, jen ne Petrificus. Notte, raději bych se 
Luciusovi Malfoyovi a jemu podobným postavil tváří v tvář a ne svázaný.“ 

Nott se znovu ďábelsky zasmál. „Nemůžeš mě překonat, Pottere! A proti němu taky nemáš 
šanci. Tohle není Samhain, kde si měl svého otce, který tě zachránil!“ 

„Ano, ano,“ řekl Harry a přál si, aby už Nott konečně sklapl a hodil mu to přenášedlo. Ať se 
stane cokoliv, musí se vyhnout Petrificusu. Protože když se nebude moci hýbat, nedostane se k 
tolik potřebnému hadovi. Musel se nějak skrýt, aby Nott neviděl jak si rozepíná bundu. 

Jeden špatný pohyb a svážu tě!“ vyhrožoval Nott když rukou šmátral v kapse. Přenášedlo bylo 
zabalené v kapesníku. Nott ho hodil tak, aby bylo někde mezi nimi. 

Dvojnásobně hrubý galon. Harry se cynicky pozastavil nad tím, kolik jich byl Lucius ochotný 
zaplatit za Draca. 

Když se k němu začal Harry přibližovat, Nott sevřel pevněji svou hůlku. 

Harry levou rukou nahmatal zip u bundy a když se ohýbal k přenášedlu, trhl s ním a bundu 
rozepl. Přivítal ho vítaný obrázek. Zlaté knoflíky s obrázkem zuřivého lva, ale ukrývaly v sobě i 
hada. Tři rychlá poklepání a změnil zlaté knoflíky na stříbrné s hadem. 

Prsty jeho pravé ruky byly teď stáhnuté a podobaly se pařátu. Harry si nebyl jistý jestli by nimi 
momentálně mohla proudit magie a tak použil ruku levou. Zvedl ji do výšky a spolu s hůlkou 
řekl kouzla tak, jak ho to Snape naučil v Devonu. Nejdříve svého nepřítele odzbroj. 

Expelliarmus. 

„Ztrať ten klacek ve sssvojí ruce!“ zakřičel Harry v hadím jazyce. 

Cítil, jak ho opustila vlna magie a prošla skrz jeho ruku rovnou do hůlky, která jeho sílu 
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znásobila do tak velkého proudu světla, které vyšlo z jeho hůlky. Ještě předtím, než se tak stalo, 
Harry už myslel na další kouzlo tak, jak to trénoval s otcem. Kouzlo želatinových noh. A protože 
hadi neznali želé, musel ho přizpůsobit a najít v hadím jazyce něco jiné znění. 

„Nohy jako rozbitá vajíčka!“ 

Obě kouzla trefili Notta téměř ve stejném okamžiku. Chlapci se „podlomila“ kolena a on spadl 
na záda. 

Nakonec shodil sloupec kotlíků, které mezi budovami někdo skladoval. Popadali a na moment 
Harry Notta vůbec neviděl, i když slyšel šramocení jako by se chlapec snažil vstát. 

Potom vzduch okolo naplnil něčí výkřik. Otřesný, zhrozený křik. Hysterický křik. 

Harry hůlkou mířil na zdroj křiku, přešel k popadaným kotlíkům a odkopl je. 

„Co si mi udělal, co si mi to udělal, co si udělal?“ zařval Nott, když se snažil posadit. 

Harry jeho otázku ignoroval dokud se neujistil, že je Nottova hůlka z dosahu. Pravděpodobně 
navždy, vzhledem k zesílené verzi Expeliarmu... 

Harry odkopl ještě pár dalších kotlíků, aby se ujistil, že za ně hůlka nezapadla tak, že by se k ní 
mohl Nott dostat. 

A tehdy viděl, co vlastně udělal a pochopil, proč byl Nott tak zhrozený. 

Jeho nohy končily pod koleny. Nohavice byly v místech, kde by se měla nacházet lýtka, úplně 
splasklé. Teda ne úplně. V jejich vnitřku něco bylo, něco rozbité a neforemné. Harry pohledem 
přešel až k místu kde měla být chodidly a když se dostal až tam, srdce mu stouplo až do krku a 
tam se zastavilo. 

Z obou Nottových noh zůstaly jen rozbité skořápky z vajíček. Polámané skořápky polepené bílky 
a žloutky. 

Jeho nohy nebyly nikdy na dohled. 

Nohy jako rozbitá vajíčka, pomyslel si Harry a udělalo se mu zle. Ronovi, Hermioně a Dracovi se 
nic takového nestalo, ale tentokrát to kouzlo vyčaroval s hůlkou a magie ho vzala doslovně. 

„Co si mi to udělal...“ mlel Nott stále dokola. 

Harry si dal hůlku zpět do kapsy, aby se byl jistý, že už s ní nebude čarovat. Nechtěl, aby mělo 
další kouzlo 'Ssspi jako zabity' podobné účinky, jako to minulé. Hned, jak chlapec omdlel, běžel 
Harry pro Rona a Hermionu. 

Ti se ještě stále líbali a neměli ani potuchy o tom, co se stalo. 

Zapomněli na všechno okolo, kromě sebe, ale když viděli bledého Harryho se znetvořenou 
rukou, rychle se vrátili na zem. Hermiona zareagovala jako první a přiběhla k němu. „Kde si 
ještě zraněný, Harry?“ 

Harrymu trvalo asi minutu, než si uvědomil, že jí ještě stále neodpověděl. Měl pocit, že každou 
chvíli omdlí. Vlastně teď, když největší nebezpečí pominulo, chtěl usnout a vzbudit se tak za 
měsíc. Měl co dělat, aby se vůbec udržel na nohou. No, někdo by si mohl omráčeného Notta 
ležícího na zemi všimnout, takže se Harry zhluboka nadechl, obrnil se proti neutuchající bolesti 
v ruce a řekl si, že to ještě neskončilo. 

„Jen moje ruka“ řekl a byl šokovaný tím, jak slabě jeho hlas zní. „Uch, asi neznáte nějaké dobré 
zaklínadlo proti bolesti, co? Severus zná jedno opravdu skvělé...“

Hermiona opravdu vykouzlila něco, co bolest trochu otupilo, ale nebylo to ani zdaleka tak 
dobré, jako Severusovo kouzlo. 

„Tak kdo ti to udělal?“ 

Harry se otřepal už jen při tom pomyšlení: „Nott. A neříkejte, že jste to věděli. Řekl jsem vám, 
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že mu nevěřím, pamatujete?“ 

Ron s Hermionou byli až příliš dobří přátelé na to, aby mu to připomínali a Harry to popravdě 
ani nečekal, ale chtěl se ujistit. 

„Kde teda je?“ zeptal se Ron bojovně. 

„V uličce vedle obchodu s famfrpálovými potřebami,“ zalapal po dechu Harry a trochu od 
Hermiony odstoupil. Cítil se hrozně, když si uvědomil, co uvidí. „Ehm... je v dost hrozném 
stavu.“ 

„Však si to taky zaslouží,“ řekl Ron při pohledu na Harryho ruku když vykročili směrem k uličce. 

Harry sebou škubl při pomyšlení, co mohly jeho temné síly způsobit, ale měl vědět, že jeho 
přátelé budou vždy stát za ním. „Neobviňuj se za to, co se stalo, Harry,“ ozvala se Hermiona, 
když viděla v jakém stavu Nott je. „Zaútočil jako první. Měl si právo se bránit.“ 

„Ano,“ Harry nebyl rád za to, co udělal, ale neobviňoval se. Ne tak, jak se Hermiona bála. „Asi 
se k Severusovi nedostaneme bez toho, aby nás někdo viděl, takže bychom ho měli někam 
ukrýt. Jo, a nedotýkejte se toho dvojitého galonu, je to přenášedlo...“

Hermiona položila na galeon převrácený kotlík, aby se ho někdo náhodou nedotkl. 

Ron zašel ještě dál do uličky a našel zadní vchod do obchodu, který byl zavřený už když byli v 
Prasinkách poprvé. Alohomora nefungovala. „Musí to být chráněné.“ 

„Ne pro mě,“ řekl Harry. A hůlkou dveře otevřel. Věděl, že to otec pochopí. 

Ron zatáhl Notta dovnitř a odmítl Harryho pomoc. A dobře udělal, vzhledem k tomu, v jakém 
stavu byla momentálně jeho ruka. Ale i tak, Harry věděl, že okolo nesmí nechat žádné známky 
toho, co se stalo a chtěl zvednout Nottovy boty a ponožky, aby je mohl hodit dovnitř. Hermiona 
chtěla, aby to nechal na ní, ale když viděla ten humus, rozhodla se místo rukou použít levitační 
kouzlo. 

Harry se mírně, ale vděčně usmál a podíval se zpět na místo, kde jen před chvílí ležel Nott. 
Prostor mezi budovami byl stále pokrytý rozbitými vajíčky. Harrymu z toho pohledu bylo zle. A 
nebo to možná byla ta spálenina z které mu bylo špatně. Prostě věděl, že není v té nejlepší 
formě. Právě teď se cítil, že by dokázal prospat celé měsíce. 

Uvažoval o použití Scoufgify, ale potom si uvědomil, že ta vajíčka možná bude potřebovat na 
to, aby Nottovi vrátil nohy zpět, pokud to teda vůbec půjde. Harry na to už déle nechtěl myslet, 
ne teď, a odvrátil se. Nezáleželo na tom, jestli je tam ještě chvíli nechá. Nikdo, kdo by ty vajíčka 
viděl, by si neuvědomil, co jsou vlastně zač. 

Hermiona právě ukládala do jednoho rohu jeho balíček z Medového Ráje a on si uvědomil, že ho 
musela najít někde na ulici. Byla to opravdu jen hodina, co ty sladkosti pro Draca kupoval? 
Zdálo se mu, že je to už několik týdnů. B\l roztřesený, potřeboval si sednou, ale ještě nemohl. 
Musel se ujistit, že jsou v bezpečí. 

Ne, že by Harry věděl, co dělat. Potřebovali Severuse. 

„Hermiono, půjdeš pro mého otce, dobře? Po cestě mu všechno povyprávíš. Ron a já se zatím 
ujistíme, že Nott bude stále v bezvědomí,“ Harry se odmlčel a zamyslel se. „Řekni mu, aby si 
vzal Veritasérum. Nott se snažil prodat Draca Luciusovi. Vsadím se, že ví, jak ho usvědčili a 
pravděpodobně i to, kdo zabil Pansy...“ 

V momentě, kdy odešla, Harry zamkl dveře, potom vyčaroval pomocí hůlky několik ze svých 
nejsilnějších obranných kouzel. Nemyslel si, že by se ukázali Nottovi 'přátelé', ale raději se 
ujistil, že kdyby i chtěli, narazí na několik velmi nepříjemných překvapení. 

A to i kdyby se měl v okamžiku kdy skončí cítit ještě slabší. Procvičování kouzel s hůlkou nebylo 
v Devonu tak vyčerpávající, jako teď. Možná to ale bylo jen tou popáleninou. 

A nebo to bylo všemi těmi pocity. Křikem v hadím jazyce. Přesně tak, jako v jeho věšteckém 
snu. V tom, který si nepamatoval, ten, o kterém mu řekl otec... 
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Teď, když měl možnost porozhlédnout se okolo sebe, všiml si, že jsou v zaprášené, roky 
nepoužívané místnosti. Zdálo se, že ten, kdo ji opustil, měl na spěch – nechal tu tucty 
prázdných krabic a podobného haraburdí. Okolní místnosti byly v podobném stavu a zdálo se, 
že na straně do ulice nebyla žádná výloha jen obyčejné dveře. Harry je také začaroval a znovu 
hůlkou. Tohle poslední kouzlo ho unavilo ještě víc a on se nejistě přesunul k Ronovi. 

Nott se díky bohu ještě namohl. Harry si nebyl jistý, jestli by ho dokázal ještě začarovat. I bez 
hůlky. Zhroutil se na kobereček u stěny a opatrně, tak aby se někde neotřel o zraněnou ruku, se 
opřel. Snažil se na ní nedívat. Něco v té spálenině ho nutilo svírat prsty stále víc a víc až je měl 
skoro v pěst. Nedokázal je ale natáhnout. Když se o to pokusil, tak to ukrutně bolelo a po čase 
to vzdal. 

Po prvním pokuse vedle sebe uslyšel divný zvuk. 

„Pro Merlina, rád bych ti nějak pomohl,“ řekl Ron, který ještě pořád stál. Dával pozor, hůlku v 
ruce, pozornost upřenou na Nottovo nehybné tělo. „Moje léčící kouzla jsou, ale strašná. 
Nedokážu vyčarovat ani to, které před tím použila Hermiona. Promiň.“ 

„Severus to napraví,“ pokrčil rameny Harry a snažil se pročistit si mysl. Stále myslel na to, jak 
hrozné je, že Nott zničil prsten jeho matky. Nemělo by ho to tak zasáhnout, opravdu ne. Ten 
prsten dostal až tento rok, takže by na něm neměl tak lpět, ne? A teď měl otce. Skutečnou 
osobu, která tu byla pro něj, milovala ho. Co byl v porovnání s tím nějaký prsten? 

No i tak jej z toho stále bolelo srdce, stejně jako ho bolela i zčernalá ruka. V očích se mu začaly 
objevovat slzy. Musel se o těch myšlenek nějak odpoutat. „Takže teď je to mezi tebou a 
Hermionou zase v pořádku?“ 

„Ano, myslím, že ano.“ Ron se pokusil o úsměv, ale bylo to takové strojené. „Tvůj otec mi za 
tohle zadá dalších deset tisíc vět, tím jsem si jistý. Ne, že bych si je nezasloužil. Neměli jsme tě 
nechat samotného.“ 

„Nenechali, já jsem odešel od vás.“ 

„Ano, ale my jsme se neměli líbat tak, aby sis myslel, že nás musíš nechat o samotě.“ 

„Já jsem vám přeci řekl, abyste se políbili a dali dohromady, Ronalde.“

Ron se zasmál. „Bude to skvělé, když mě tak přestane oslovovat. Už mi z toho bylo zle.“ 

„Ale bylo to celkem užitečné, přesně si věděl, když byla naštvaná.“ 

„Pravda...“ 

Pak znovu ztichli a Harry zatínal zuby bolestí, kterou cítil vně i uvnitř. 

„Bude ale dobré se konečně dozvědět, co se stalo v Sovinci,“ řekl po chvilce Ron. „A... och... do 
prčic. Myslím, že budeš rád, když bude Malfoy... Draco... zproštěn všech obvinění, co?“ 

„Opravdu ho vyhodili neprávem. Bystrozorská zpráva potvrdila, že to neudělal... doufám, že z 
něj dostaneme celou pravdu a přiznání, nebo cokoli, co školní radu přinutí povolit Dracovi další 
studium. Vím, že ze začátku roku Pansy opravdu napadl, ale to si už dávno odpykal.“ 

„Bylo to ale pěkné být chvíli bez toho jeho předvádění.“ 

Harry přikývl, chápal, co tím Ron myslí. Kdysi se hodin s Dracem taky obával. Ale věci se 
změnili a Ron se na to bude muset zvyknout. „Až bude volný, párkrát mě určitě přijde navštívit 
do věže.“ 

„A nepochybně bude chodit s námi.“ 

„No, ve Zmijozelu nemá moc přátel.“ 

Ron se zamračil. „Pokud si si jistý, že proti Hermioně nic nemá, tak myslím, že budu schopný ho 
vystát.“ 

„Nemá. V tomto mi důvěřuj. Ale budu ho povzbuzovat i v tom, aby se s ní i spřátelil, na to si 
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budeš muset zvyknout.“ 

„Harry...“ 

„Nemyslíš si snad, že by bylo pro Draca lepší, kdyby začal věřit, že kouzelníci z mudlovských 
rodin jsou rovnocenní? No, jak jinak to má zjistit, než že se z jedním z nich skamarádí?“ 

„No ano,“ zaksichtil se Ron. 

Z venku se ozvaly zvuky a přerušily Harryho odpověď. „To bude Severus s Hermionou.“ Vstal, 
aby je pustil dovnitř a v duchu si přál, aby nebyl býval použil na ochranná kouzla hůlku... a 
nejen proto, že by to mohlo naštvat otce, ale i proto, že ho jejich zrušení ještě víc vyčerpá. A 
právě teď si nebyl jistý, jestli to zvládne. 

Ale přeci jen to zvládl, když mu z toho bylo zase o něco hůř. 

„Impozantní ochranné kouzla“ řekl Snape s náznakem otázky v hlase, když vstoupil.

„Vím, že si mi řekl, abych se choval slušně, ale...“ Harry si odkašlal a rozhodl se, že mu to poví 
co nejrychleji. „Podívej, cos čekal? Nott mě chtěl prodal Luciusi Malfoyovi! Měl přenášedlo...“ V 
tom ho napadla hrozná věc. „Nemůžeme ho tam venku nechat. Teda, není to kus haraburdí. 
Někdo to určitě najde a zvedne. Teda když to uvidí. Je to pod jedním z kotlíků...“ 

„Slečna Grangerová mi ho ukázala.“ Snape přeletěl pohledem Nottovo nehybné tělo, potom 
kouzlem jemně zvedl Harryho poraněnou ruku. „Pan Nott může být rád, že jsi mu neudělal něco 
horšího.“ 

Harry odvrátil pohled, teď si víc než kdykoliv jindy přál, aby nedržel v ruce hůlku, když to 
proklaté kouzlo vypustil z úst. 

Snape velmi opatrně vyhrnul Harryho rukáv a prohlížel si linii, která ohraničovala spálenou kůži 
od té netknuté. „Tuhle kletbu znám. Bude těžší to vyléčit, ale půjde to.“ 

„Poznáváš ji...“ Harry polkl. „Och, je to kletba smrtijedů?“ 

Z výrazu otcovy tváře bylo Harrymu jasné, že i on ji použil. Velmi, velmi dávno, ale použil. 

„Je navrhnuta tak, aby popálila jen určitou část. Dobrá věc, když mohlo chytit i tvé oblečení.“ 

Popálila jen určitou část, takže když smrtijedi mučili lidi, uměli to zastavit těsně před tím, než je 
zabili. Zježily se mu chlupy na rukou – teda tam, kde nebyl spálený. 

„Jinak v pořádku? Kde máš brýle?“ 

„Jsem v pořádku. To oko je už o hodně lepší, tak jsem je sundal. A ani mě nebolí hlava.“ 
Harry polkl a do očí mu vyhrkly slzy. Sám sobě namlouval, že je to z té příšerné bolesti v ruce. 
„Ten... ten prsten je ale nenávratně pryč. Nott ho zničil. Uvědomil si, že potřebuju vidět hada...“

Mistr lektvarů přejel hůlkou nad Harryho zaťatými prsty a mumlal při tom zaklínadlo, které 
použil před několika měsíci – to, kterým přiměl prsty, aby zapomněli na bolest. Zaklínadlo 
použil i na dlaň a zápěstí a tehdy se Harryho prsty sami od sebe trochu uvolnily. 

„Zničené nervy je nutí se stahovat,“ vysvětlil mu Snape. „Tvoje nervy se v této chvíli uvolnily, 
když nemyslím, že mělo zaklínadlo stejný účinek jako tehdy.“ 

„Velmi mírně řečeno.“ mumlal si Harry, ale potom si uvědomil, jak nevděčně to vyznělo. „Teda 
chtěl jsem říct, že ještě pořád trochu bolí. Ne moc. Teda chtěl jsem říct... tvoje kouzlo pomohlo.“

„Za chvilku budeš v nemocničním křídle a tam se ti dostane odborné pomoci“ ujistil ho Snape, 
když jeho hlas stále neztratil ten tázavý podtón. 

„Ó ano, nemůžu se dočkat!“ vyletělo z Harryho. „Chci ale vědět, co ví Nott.“ 

„Bude těžké plánovat něco bez jeho odpovědí a já to já nechci dokud je nedostaneme. Ale před 
tím bych rád věděl, jak si se z toho dostal bez prstenu.“ Ještě než stačil Harry cokoliv říct, 
Snape prudce přikývl. „Ach ano, samozřejmě. To tričko, které si dostal od Draca na Vánoce. 
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Štěstí, žes ho měl dnes na sobě.“ 

A jako by si až teď uvědomil, jak blízko byl dnes Harry k pohromě, Snape ho sevřel v tuhém 
obětí a rukama ho hladil po zádech. 

„Pořád jsem ještě musel odvést Nottovu pozornost, aby něco nevytušil.“ Harry cítil, že o tom 
musí někomu říct, jinak se stane něco hrozného. Ještě něco hrozného. „Pamatuješ na 
nebelvírskou podobu trika když jsem odcházel? Musel jsem ji změnit... bál jsem se, že si Nott 
všimne, že si rozepínám bundu a sváže mě dřív než dosáhnu na knoflíky...“

„Už je to dobré, Harry,” utěšoval ho Snape. 

„Ano,“ uvolnil se nakonec Harry, opřel se o otce a zhluboka dýchal. Teď pro něj byla ztráta 
matčina prstenu méně bolestivá. Alespoň o něco. 

Snape se trochu pohnul a podíval se okolo sebe. „Možná jsem měl dovolit Dracovi jít spolu se 
mnou a slečnou Grangerovou. Dost na tom trval, ale když jsem nevěděl nic o situaci ve které se 
nacházíš, nechtěl jsem ho zbytečně vystavovat nebezpečí.“ Mistr lektvarů se odkašlal. „Když se 
zdá, že ty jsi to zvládl celkem dobře.“ 

Harry cítil, jak ho uvnitř zalévá teplo. Nebyl si jistý, jestli to bylo pochvalou nebo z toho, že 
Draco chtěl přijít a pomoci. 

„Profesore Snape“ přerušila ticho po několika minutách Hermiona. „Nottovo dýchání se 
změnilo.“ 

„Ach, povinnost volá.“ zamrmlal Snape, ale i tak ještě jednou poplácal Harryho po rameni. A 
políbil jeho černé neposlušné vlasy. Harry by se obešel i bez té poslední části... kdyby to 
alespoň Snape neudělal před ostatními. 

Ne, že by se z něj Ron a Hermiona dělali srandu. Věděli, líp, než kdokoli jiný, co pro něj 
znamenalo mít otce. 

Až dosud Snape nevěnoval Nottovi příliš pozornosti. Teď, když si ho zblízka prohlížel, řekl: 
„Samozřejmě, slečno Grangerová, už vidím, co jste tím myslela.“ 

Harry si domyslel, že mluví o faktu, že Nottovi tak trochu chybí nohy. 

Snape se otočil ke svému synovi. „Mám takový pocit, že standardní kouzlo želatinových noh by 
nemělo mít takový účinek.“ 

„Ano.“ slyšel se Harry odpovídat. Nebyl nervozní, ne doopravdy. „Ehm, no, to s těmi vajíčky 
byla vážně nehoda. Nebyl jsem si jistý, jestli bude moje pravá ruka schopna vypustit magii a 
tak jsem použil levou a s tou nemám takovou praxi v držení hůlky.“ 

Snape zvedl obočí. „A to si i během útoku myslel na to, jak zakrýt fakt, že čaruješ bez hůlky?“ 

Harry zčervenal nezaslouženou pochvalou. „Eee, no to ne. Tak trochu ze zvyku jsem ji vytáhl. 
Zkrátka nejsem zvyklý kouzlit bez toho, abych ji neměl v ruce.“ 

„Aha.“ 

„Taky jsem hůlkou předvedl expeliarmus. Nejsem si ale jistý, jaký to mělo účinek, teda až na to, 
že jsem jeho hůlku nikde nenašel.“ 

„Ale ty ochranná kouzla na dveřích nebyly náhodou.“ 

„Ne, pane.“ Odvětil Harry potichu. 

„Dobrá práce, Harry.“ Když ale Snape obrátil pozornost z Harryho na dva studenty před ním, 
zamračil se. „Když bych byl raději, kdyby si v tom nebyl sám.“ 

„Neviň je z toho. Já jsem od nich odešel. Byla to moje chyba. Vlastně jsem přemýšlel nad tím, 
že půjdu za nimi, ale řekl jsem si, že Notta zvládnu sám. Což byla nakonec i pravda, i když to 
ode mně bylo trochu nezodpovědné.“ 
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Snape sjel pohledem ze svého syna na Nottovy splasknuté nohavice a zpět. „Trochu?“ 

„Dobře. Tak úplně. Je mi to líto, pane.“ 

„Přestaň s tím pane.“ 

„Ano, pa...“ Harry si odkašlal. „Hmm, jasně, tati.“ 

Snape na něj jen hleděl. „Ale i tak si si vedl dobře.“ Rychle zabezpečil budovu dalšími kouzly a 
otočil se zpět k synovi. „Je nepravděpodobné, ale ne nemožné, že by tu pana Notta někdo 
hledal. Teď zpět k jeho výslechu. Omráčil si ho bez hůlky, že? Kouzlo tedy zruším já. Už tak 
nevypadáš zrovna nejlíp.“ 

„Jsem v pořádku...“ 

„Utržil si těžké zraněni a potom si musel čarovat tak, jak je na tomto světě schopný jen 
málokdo. Tvoje zdravá ruka se třese a v obličeji si zelený. Kdybych nepotřeboval okamžitě 
vědět proti čemu stojíme, byl bys v tuto chvíli na cestě na ošetřovnu!“ 

Harry pod tou tirádou viděl lásku, která ji podnítila a bez dalšího slova odporu si sedl. „Potom 
od tebe bude milé, když to kouzlo zrušíš ty.“ A tati? Mám tě taky rád – dodal téměř, ale věděl, 
že by Snape moc neocenil, kdyby to řekl před dvěma Nebelvíry. 

Snape se jemně usmíval, když si přivolával kus sloupu, který mu momentálně posloužil jako 
židle. Až když se usadil, dlouhé nohy natažené před sebou, namířil hůlkou na bezvědomého 
hocha. „Finite Incantatem.“

Nott se probudil se stejným křikem, který vydával těsně před tím, než 'omdlel'.

„Ano, to je škody,“ řekl bez špetky soucitu Snape. 

Chlapec na zemi sebou trhl a rukama opírajícími se o zem se posadil. „P-p-profesore Snape?“ 

„Možná byste mi mohl vysvětlit, proč jste si myslel, že přežijete takový nechutný útok na mého 
syna, pane Notte!“ 

Z Nottova obličeje se vytratila i ta poslední kapka barvy a upřel svůj pohled na ředitele své 
koleje. „Nemohl jsem tušit, že mi udělá tohle, nebo ano?“ 

Snape se teď tvářil opravdu zlomyslně. „Mluvil jsem o sobě. Jak jste si mohl myslet, že přežijete 
můj hněv? Je to můj syn, pane Notte. Můj syn.“ Snape se podíval na Rona a Hermionu, jakoby 
jim chtěl naznačit, aby jej teď nepřerušovali. „Nemůžete být takový ignorant, abyste si 
neuvědomoval, že jsem už zabil a to i kvůli malichernějším důvodům.“ 

Harrymu se stáhly útroby a i když si byl téměř jistý, že jeho otec Notta nezabije... ta druhá část 
jeho proslovu byla pravdivá. Snape už zabil. Harry se snažil na to nemyslet. 
Nott zesinal. „Jste učitel! Nemůžete...“ 

„Jsem smrtijed, pane Notte. Fakt, že už nejsem nadále ve službách Voldemorta jen těžko změní 
význam toho slova. A myslím, že vy přesně víte, co to slovo znamená.“ Snape přiložil hůlku na 
Nottovu ruku a začal koncem kreslil výsledek zaklínadla Morsmordre.

Harryho neblahé pocity vystoupily na povrch, když jeho otec švihl hůlkou a přivolal k sobě 
několik rozbitých skořápek a pustil je Nottovi do obličeje. Chlapec se je snažil setřást. „Nelíbí se 
ti?“ Zeptal se celkem klidně Snape. „Škoda, když už každou chvíli přijdeš i o ruce. Harry, 
předveď mu, prosím tě, skořepinové kouzlo na ruce...“ 

„Počkejte!“ zařval Nott a zamával rukama, jakoby chtěl Harryho odehnat. Tím ale ztratil 
rovnováhu a znovu skončil na zádech, vzápětí se opět vytáhl do sedu. 

Ron ztuhl a hůlkou namířenou na Notta. 

Ale Nott už dál rukama nemával. „Prosím, ne! Všechno vám povím...“ 

Harry zachytil otcův výraz a pochopil. Teda tak trochu. Ve skutečnosti nechtěl Nottovi 
vyhrožovat, ale nebyla cesta. „Proč bych měl věřit byť i jednomu slovu, které vyjde z tvých 
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prolhaných úst?“ 

„Vypiju sérum pravdy“ vykřikl Nott s rozšířenýma zorničkami. „Jen mi neměň ruce na vajíčka, 
Pottere!“ 

„Hmm, tak on vypije sérum pravdy...“ pronesl zamyšleně Harry a nechal to Snapea, aby přiznal, 
nebo taky ne, že má u sebe nelegální zásobu. 

Snape nadzvedl obočí. „Och, to určitě udělá. Ani se nemůžete spolehnout na své rodiče, že za 
vás odmítnou, že ano, pane Notte? Věřím, že už jste dosáhl dospělosti. Jak příhodné.“ 

Nott ztěžka polkl, jakoby se až teď uvědomil do čeho se dostal. „Ech...“ 

„To kouzlo, Harry!“ 

Harry vytáhl hůlku a namířil, jakoby chtěl druhého chlapce proklít. 

Nott bleskově otevřel ústa – jako ryba na suchu. 

Snape se jen temně uchechtl a ze záhybů na plášti vytáhl flakónek plný čiré tekutiny. Přes 
Nottovy chvějící se ústa mu nakapal přesně tři kapky a potom počkal, než elixír zabere. „Takže, 
kdo shodil slečnu Parkinsonovou ze Sovince, pane Notte?“ zeptal se tichým hlasem bez 
jakékoliv výhrůžky. 

Nottovy zorničky byly rozšířené, pohled nesoustředěný. „Já.“ 

„Jak?“

Nott několikrát zamrkal. „Strkal jsem do ní Dracem Malfoyem dokud ji svým tělem neshodil z 
otevřeného okna.“ 

„Proč byl pan Malfoy v bezvědomí?“ 

„Zakleli jsme ho když se v komoře líbal s Pansy.“ 

„Koho myslíte tím my?“ tlačil na něj Snape. 

„Já-my-já“ Nott se zhluboka nadechl a potom se začal dusit. „Já-my-jsme začarovali, začarovali 
jsme Pansy, oba jsme přikryli neviditelným pláštěm, který sebou přinesl Malfoy a propašovali 
jsme je do Sovince. Já-my jsme Pansy znovu zakleli, Corpus Aqueous. Já-my jsme do ní strkali 
Malfoy dokud nespadla a potom jsem já-my použili přenášedlo, ale ono nefungovalo...!!!“

Harry svému otci rty naznačil – kdo my?, ale Snape skoro neznatelně zakroutil hlavou. 

„Lucius Malfoy ti dal to přenášedlo?“ Nott přikývl. „Proč?“ 

„Mělo k němu vzít Draca Malfoy,“ zašeptal Nott stále lapajíc po dechu. „ať už to bylo kdekoliv.“ 
Nott se narovnal a začal si hrát se svými prázdnými nohavicemi. „Instrukce pana Malfoye. 
Chtěl, aby Draco byl obviněný z vraždy a vyloučený z Bradavic, kdybychom ho neuměli dostat 
ze školních pozemků.“ 

Přesně jak jsem si myslel, znovu naznačil Harry a letmost podíval na své přátele, kteří na Notta 
nevěřícně zírali. Ale dávalo to smysl. Až teď si plně uvědomili, jak byl Lucius na Draca naštvaný 
a rozhněvaný. 

Snapeův pohled ztvrdnul, jakoby se na něco připravoval. „Zabili jste slečnu Parkinsonovou 
proto, že se snažila uniknout temnému Znamení a službě pro Voldemort?“ 

Nott se drsně zasmál. „Ne.“ 

„Tak jaký byl motiv dopisů, které slečna Parkinsonová posílala Dracovi?“ 

„Nevím.“ 

Když Snape změnil otázku, usadil se mu na tváři smutný výraz. „Proč tedy slečna Parkinsonová 
posílala Dracovi dopisy?“ 
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„Souhlasila.“ 

Harry zamyšlením svraštil čelo, ale byl to Snape, který položil otázku, která vytanula na mysl 
všem přítomným. „Souhlasila s čím?“ 

„Že vypije Elixír lásky, který ji přesvědčí, že je do Draca opravdu zamilovaná.“ 

Snape povytáhl obočí a Hermiona zalapala po dechu a chytila Rona za ruku. „Elixír lásky? To je 
hrozné...“ 

„Ticho, slečno Grangerová“ ozval se Snape. „Pane Notte, shrňte mi všechny rozhovory, které 
vedly k rozhodnutí slečny Parkinsonové.“ 

Nott se přestal hrát s nohavicemi a znovu se opřel o ruce. „Pansy Malfoye nenáviděla a chtěla 
se pomstít za to, že ji poslal do nemocnice u Sv. Munga. Znemožnil ji před všemi Zmijozelskými, 
když si místo Temného Pána vybral Harryho Pottera. Chtěla ho zabít. Já-my jsme jí řekli, že 
máme tajné instrukce veřejně Draca zabít. Vyhodit ho za Sovince, aby každý viděl, jak naložíme 
se zrádci jako on. Chtěla se přidat. Pansy řekla, že udělá všechno proto, aby mohla být tou 
osobou, která ho za Sovince shodí.“ 

„Proč jste navrhli, aby slečna Parkinsonová užila elixír lásky?“ 

Nott zlehka pokrčil rameny a na tváři se mu objevil neidentifikovatelný výraz. „Já-my jsme 
museli Malfoye dostat ze sklepení jestli jsme ho chtěli poslat jeho otci. Pořád jí psal... zdálo se, 
jakoby mu na ní tolik záleželo, že by byl ochotný podstoupit to riziko. Pansy mu chtěla letaxem 
poslat dopis, aby se s ní setkal mimo Snapeův byt. Pokud ale chtěla, aby ochranné kouzla 
nezjistila její pravé úmysly, musela vypít elixír lásky ještě před tím, než mu ten dopis napsala. A 
ona souhlasila.“ 

Harry myslel na to, jak byl Draco přesvědčený Pansyinou pravou láskou k němu a pochopil. 

Zdálo se, že Snape také. „Proč jste jí nikdy nedali protilék?“ 

Nott se spokojeně usmál. „Neustále o něm mluvila. Slintala nad ním a stále sebou nosila jeho 
dopisy a prakticky uctívala šperk, který jí daroval na Vánoce. Elixír, který jsem použil, měl v 
sobě i kouzlo zapomnění, takže úplně zapomněla no to, že když se s Malfoyem setká, zabijeme 
ho,“ Nott se usmál „byla perfektní návnadou. Nakonec přišel, ne? Hádám, že si pořád ještě 
myslí, že ho milovala.“ 

Hermiona znovu zalapala po dechu ale tentokrát si stihla zakrýt pasu dřív, než ji Snape stihl 
pokárat. 

Mistr elixírů chvilku přemýšlel. „A kdy jste se rozhodli slečnu Parkinsonovou zabít?“ 

„Už na začátku.“ 

„Důvod?“ 

„Koho jiného? Malfoy měl motiv. A kromě toho jsem-jsme Pansy slíbili, že to ona ho zabije. Byla 
by naštvaná, když bychom ho poslali přenášedlem k jeho otci. Mohla začít mluvit. Bylo 
jednodušší ji zabít.“ 

„Ale přenášedlo nefungovalo. Co se stalo?“ 

„Ten pitomý amulet, to se stalo,“ řekl Nott a divně se pohnul, jakoby se snažil ohnout 
neexistující končetiny, „já-my jsme to teplo cítili po celou dobu kdy jsme ho táhli do Sovince, 
ale potom, když jsme se snažili použít přenášedlo, se rozžhavil. Začala z něj proudit magie. 
Zelené záblesky. A přenášedlo se pokazilo.“ 

„Takže jste se pokusili dostat Draca ze školních pozemků. Jaký byl plán?“ 

„Přemístit se s ním na Malfoy Manor, kde na něj čekal jeho otec.“ 

Snapeův hlas byl o oktávu hlubší a jeho slova čím dál tišší. „Už se umíte přemisťovat, pane 
Notte? Pokud si dobře pamatuji, ještě jste neprošel ministerským testem.“ 
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„Neumím přijít na tu fintu.“ Zamumlal Nott. 

„Tak jak jste ho potom chtěl přemístit?“ 

„Já... my... já...“ Nott začal opět lapat po dechu, až si nakonec přiložil ruce na hrdlo a trhajíc 
sebou si do něj zaryl nehty.

Snape ho dlouhou chvíli jen nehybně pozoroval. „Vaši společníci se, ale přemisťovat umí. 
Nemám pravdu, pane Notte? Sedmáci?“ 

Nott spadl na záda a začal se svíjet. 

„Ach...“ Snape si sám pro sebe téměř nepostřehnutelně přikývl. „Vidím. Tak na jinou strunu, 
pane Notte. Co se stalo s ochrannými kouzly na Sovinci?“ 

Nott se zhluboka nadýchl a znělo to úplně stejně, jako když se někdo vynoří nad hladinu. „Pan 
Malfoy je zrušil. Ještě dříve toho dne tam zašel a všechny je zrušil. Řekl, že jako jeden z členů 
Rady to může udělat a nikdo na to nepřijde. A když ho někdo uvidí v Sovinci... no, má právo 
pohybovat se po škole.“ 

Snape přikývl, jakoby to potvrdilo jeho předchozí domněnky. „Když se přenášedlo pokazilo, proč 
jste nechali Draca Malfoye povalovat na školních pozemcích místo toho, aby jste se s ním 
přemístili?“ 

„Já-my jsme se dozvěděli, že si někdo všiml Pansyiného těla. A uvědomili jsme si, že to bude 
trvat jen několik minut než začnou prohledávat pozemky. S mapou i osobně. A s tím amuletem 
nefungovali ani naše kouzla, kterými jsme ho chtěli zaklít. Nic magického nefungovalo.“ 

Snape se mělce nadechl a ruce se mu sevřely v pěsti, ale když promluvil, byl jeho hlas 
vyrovnaný a klidný. „Řekněte mi o mapě.“ 

„Byla to magická mapa. Pan Malfoy řekl, že zajistí, aby nás na ní nebylo vidět.“ 

Takže jste to byli vy, kdo zařídil, aby to na mapě vypadalo, jakoby slečnu Parkinsonovou 
zavraždil Draco Malfoy.“ Řekl, spíš zkonstatoval, Snape. 

Hermiona s Ronem si vyměnili nechápavé pohledy. Potom oba civěli na Harryho, jakoby se ho 
ptali: 'je něco, co jsi nám zapomněl říct, kamaráde?' 

Harry se na ně jen plaše usmál. 

Ron se trochu odfrkl. Hermiona na Harryho jen nesouhlasně hleděla, neměl před nimi něco 
takového tajit. 

„Zařídil to pan Malfoy.“ Řekl Nott. 

„Jak?“ vyštěkl Snape. 

„Lucius Malfoy o mapě věděl. Skrk ji během turnaje tří škol zabavil Harrymu Potterovi. Potom se 
ztratila. Pán nám řekl, že ji Brumbál pravděpodobně Skrkovi sebral. Řekl, že mapa ukazuje 
každou osobu v Bradavicích a nikdo by nevěřil, že Draco Pansy shodil, pokud by to tak 
neukázala sama mapa. Řekl, abychom to narafičili tak, že z okna vystrčí Pansy Dracovo tělo.“ 

Harry se nedokázal udržet: „Lucius věřil, že se bude Brumbál dívat na mapu v tom okamžiku, 
kdy se vražda stane?“ 

„Skrk a pan Malfoy neměli mapu dostatečně dlouho. Mysleli si, že by mohl existovat nějaký 
způsob, jak na mapě ukázat minulost a pokud to je to jedna z možností, tak Brumbál bude 
vědět jak. Takže mapa musela ukázat, že vraždu spáchal Draco.“ 

„A neukázat, že jste tam v tu dobu byli i vy.“ doplnil Snape. „Proč vás mapa neukázala, pane 
Notte?“ 

„Pan Malfoy nás to ráno, kdy rušil kouzla na Sovinci, začaroval.“ 

Snapeovi se zúžily zorničky: „Řekněte mi víc o tom kouzle.“ 
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„Skrk a pan Malfoy ho vytvořili potom, co Červíček řekl, že se o to pokoušeli i James Potter a 
Sírius Black...“

Harry zatnul pěst na své nezraněné ruce a po tisící si přál, aby v tu noc nenechal Červíčka na 
živu. 

„-zaklínadlo bylo dlouhé,“ pokračoval Nott, „v latině i ve francouzštině. A všichni jsme z něj 
onemocněli. Ale to až později. Pan Malfoy řekl, že to byl vedlejší účinek. Dopředu nás varoval.“ 

„Proč se choroba rozšířila i na ty, kteří nebyli kouzlu vystaveni?“ Snape vypadla zmateně, ale 
Nott mu to okamžitě objasnil. 

„Pan Malfoy řekl, že by to vypadalo moc podezřele, kdybych-chom byl-i jediní, kdo onemocněl. 
Takže mi-nám vysvětlil příbuzné kouzlo. Pak řekl, že ho mám-máme použít na dveře klubovny 
hned po tom, co mu doručíme Draca. Tak každý, kdo následující den prošel dveřmi ochořel. Ale 
z mapy nezmiznou, řekl. Taky řekl, že nechce, aby se někdo dozvěděl, že je možné mapu 
oklamat.“ 

No, tak to by vysvětlovalo, proč byli všichni Zmijozelové kromě Snapea, Draca a Harryho 
nemocní, pomyslel si Harry. Harry ještě v klubovně nebyl a Draco tam nebyl už celé měsíce. A 
Snape se tam, samozřejmě, raději přenášel letaxem, než chodit dveřmi. 

„Harry, máš nějaké další otázky?“ 

Harry nezaváhal: „Jak tě Lucius Malfoy přesvědčil, aby si podstoupil všechny ty problémy i tu 
nebezpečnou chorobu, jako byla tahle?“ 

Nott zavrčel. Buď účinky Veritaséra slábly, nebo byl Harry slabší tazatel, Nott nebyl tak 
poddajný jako byl se Snapem. „Jak myslíš, Pottere? Penězi a mocí. Poděkováním Temného Pána. 
Chtěli z Malfoye dostat všechny informace. O tobě. O Snapeovi. O temném Znamení a proč je 
Snape stále při smyslech, když už by se měl dávno zbláznit z neodpovídání na volání Temného 
Pána.“ 

„Proto si se se mnou chtěl přátelit? Kvůli informacím?“ 

Nott zkroutil rty. „Myslel jsem, že by si mohl být cestou k Malfoyovi. A když ne, mohl ses 
prokecnout. Což si nakonec i udělal tím, jak si pořád zíral na ten prsten. A když by všechno 
ostatní selhalo, myslel jsem si, že by mohl přijít čs, kdy bys byl sám a nechráněný a já bych 
mohl odevzdat panu Malfoyovi alespoň tebe.“ 

Snape si pohrával se svou hůlkou, Harry pochyboval, že je jeho otec tak uvolněný, jak by se na 
první pohled mohlo zdát. „Proč si myslíte, že by přenášedlo ještě fungovalo, pane Notte?“ 

„Tehdy ho blokoval ten amulet,“ řekl Nott a znovu se vrátil ke svému povolnějšímu já, „stejně 
jako zablokoval i jiné kouzla.“ 

„Nějaké jiné otázky, Harry?“ Když chlapec zavrtěl hlavou, Snape se otočil k ostatním 
studentům: „Slečno Grangerová? Pane Weasley?“ 

Ron měl ruku okolo Hermioniných ramen. Ani jeden z nich se nechtěl na nic ptát. 

„Velmi dobře, potom je tedy čas to tu ukončit.“ Snape vstal a bez varováni namířil hůlkou na 
Theodora Notta. 

„Né!“ zalapal po dechu Harry. 

„Stupeny,“ řekl Snape, který vzápětí nadzvedl obočí a civěl na svého syna, „čekal si něco tak 
trochu... násilnějšího, nemám pravdu?“ 

„Uhm..“ Zahanbený Harry nechtěl připustit, že se tak trochu bál, že uslyší ta dvě neslavná 
slova – AVADA KEDAVRA. Ale Snape by Notta přece nezabil dříve než zjistí. Kdo jsou ti ostatní ze 
záhadného my... „Uhm, proč si netrval na tom, aby ti řekl, s kým pracoval?“ 

„Protože nemohl. Způsob, kterým mluvil... rozeznal jsem vzor. Je pod Fideliem, částečným. Můj 
odhad je, že se spolu se svými 'kamarádíčky' začarovali navzájem, aby nemohli vyzradit plán 
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ani jeden druhého. Ale protože nejsou dostatečně zdatní zvládnout takovéto komplikované 
kouzlo, brání to panu Nottovi jen v odhalení jejich identity – toho nejdůležitějšího – ale nebrání 
mu to v prozrazení všeho ostatního.“ 

Hermiona si odkašlala. „Nezačaroval by je Lucius Malfoy Fideliem, pane? Aby se ochránil?“ 

„Nepochybně by tak učinil po úspěšném konci celého komplotu. Do té doby je ale potřeboval 
volné, aby mohli navést ostatní. Dnešní události jasně dokazují, že Lucius se schopný čehokoliv, 
jen aby dostal Draca.“ 

Harry si povzdychl. „Když neumíme Notta přinutit, aby nám řekl s kým pracoval, tak co potom 
uděláme? I kdybychom dokázali, že je Draco nevinný, stále by se nemohl vrátit do Zmijozelu. 
Ne, dokud nebudeme vědět, kdo za tím stojí.“ 

„Myslím, že to nejlepší, co teď mohu udělat, je jít si zdřímnout.“ řekl Snape. 

„Co?“ 

„Prosím?“ 

„Huh?“ 

Snape přešel pohledem po všech Nebelvírech až se zastavil na Harrym. Potom řekl dvě slova. 
Jen dvě slova, ale Harry pochopil. 

„Pravdivé sny.“ 

„Aha.“ 

Když Harrymu zapadlo vše tam, kam mělo, dával ten návrh smysl. Snape se na mapu díval 
spolu s ním v momentě, kdy 'Draco' shodil Pansy ze Sovince. A na co jiného by Pravdivý sen byl 
než na to, aby ti ukázal cos viděl, ale nepamatuješ si to? Snape viděl celou mapu. Podrobně si ji 
prohlížel, hledal nějaké známky toho, co se dělo. 

Pravdivé sny mu ukážou nejen to, co na mapě viděl, ale i to, co na ní neviděl. 

Pravdivé sny mu ukáží, kdo tam nebyl. 

Ale i tak... Harry vzhlédl: „Měl bych to udělat já, tati. Taky jsem tu mapu viděl. A nemám tvoji... 
eeé, teda, jsem proti vrbence odolnější než ty, nemyslíš?“ 

Snapeovi se trochu zvlnily koutky náznakem úsměvu, jakoby si cenil, že Harry před ostatními 
nezmínil jeho problém se závislostí. „Ten elixír jsem použil už více než stokrát a naučil jsem se 
zaměřit své sny na to, co potřebuji vidět. Musel jsem, abych mohl dělat svou práci jako špeh. A 
taky jsem si mapu prohlížel déle než ty. Určitě to zvládnu.“ 

„To chápu, a...“ 

„Bude to v pořádku,“ ujistil ho Snape, „myslím, že už jsme tu dost dlouho.“ 

Harry si propletl prsty. „Dostat se domů může být trochu komplikované. Teda, v tom stavu v 
jaké se Nott nachází, někdo by se mohl zajímat proč ho levitujeme...“ 

Snape naklonil hlavu na bok, přemýšlel. „Nemyslím, že si si sebou vzal svůj neviditelný plášť, 
že ne?“ 

„No, ne.“ 

„Nevím, jestli tě za to mám pochválit, nebo proklít,“ poznamenal suše Snape, „když nám 
samozřejmě zůstává ještě několik možností. Pane Weasley, předpokládám, že vy už jste se 
někdy s někým přemisťoval. Slečno Grangerová, vy už máte sedmnáct. Umíte se přemisťovat?“ 

Hermiona zavrtěla hlavou a zorničky se jí rozšířily: „Nikdy jsem neměla příležitost. Myslela jsem 
si, že během léta...“ 

„Takže i vás budu muset přemístit spolu se mnou“
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Harry se rozvzpomenul, jak se jeho otec předtím nechtěl s Hermionou přemisťovat. Bylo od něj 
opravdu hezké, že jí to teď navrhl, i když to bylo vzhledem k situaci nutné. 

Hermiona se zamračila: „Ale do Bradavic se přeci přemístit nedá...“ 

„Nejrychlejší a nejtajnější cesta zpět do sklepení je přemístit se do Chroptící chýše a odtud 
přejít tunelem na školní pozemky,“ Snape si založil ruce na hrudi a celý jeho postoj se změnil na 
takový, který Harry viděl v poslední době jen málo, „doufám, že vám mohu věřit a že mě 
tentokrát nezaklejete.“ 

Nikdy jsme se za to neomluvili, uvědomil si Harry. Ale na druhou stranu, Snape si to s 
Hermionou vyrovnal, když jí vyhrožoval sesláním kletby Obliviate. 

„Vím, že to není jedno z tvých oblíbených míst...“ 

„Ne,“ přerušil ho Severus, „ale bude to muset stačit. Chci se dostat za Dracem tak rychle, jak 
to jen půjde. Nebyl nadšený, že ho tam nechávám samotného. Tak jako ty. „Bez toho, aby 
Snape kohokoliv varoval, vytáhl hůlku, namířil na Notta a zamumlal zaklínadlo. 

Ale nic se nestalo. 

„Ach, ano,“ řekl Mistr elixírů znaveně, „tvoje kouzla s hůlkou jsou odolné proti vnějším vlivům. 
Zjevně odporují i jakýmkoliv kouzlům na změnu fyzického stavu osoby.“ 

„Ale tvoje Stupefy fungovalo...“ 

„To nebyla transformace. Rád bych pana Notta přeměnil na něco, co se mi vejde do dlaně. 
Nechceme přeci, aby ho viděli jeho 'přátelé', pokud mají být také vzati do vazby.“ 

„Myslím, že to zvládnu.“ ozval se opatrně Harry. Tentokrát jeho otec neprotestoval. „Ehm, 
myslíš, že bys mohl nejdřív přivolat ta vajíčka?“ 

„Ne, pokud jsou následkem tvého kouzla.“ 

„Aha, jasně,“ Harry zavřel oči, na chvilku se zamyslel, potom v levé ruce zvedl hůlku a podíval 
se na knoflíky na svém triku, „ssstaňte ssse takovými, jakými jssste byly.“ 

Nic. 

„Obyčejné nohy... „ssstaňte ssse kossstmi a sssvaly...“

Stále nic. 

„Už ne vejce!“ zakřičel nakonec frustrovaný Harry. Uvolnil se, když viděl, jak se Nottovy 
nohavice vyplňují. Ron mu nasadil ponožky a boty. 

Snape povytáhl obočí: „To se dost podobalo tomu, cos křičel ze svého snu.“ 

„Ano... myslím, že se všechny moje věštecké sny už vyplnily. Bylo na čase. No, to je jedno, 
klidně ho přeměň... na co ho to vlastně chceš změnit?“ 

„Na to, co si zaslouží.“ Řekl Snape hlasem jemným jako hedvábí. O-ou. Harry si nebyl jistý, co 
od něj má čekat. Nott úplně zmizel. Spolu s oblečením a vlastně se vším. Na jeho místě seděl 
malý hnědý hmyz, stále byl omráčený. „Hovnivál. Dobře mu tak.“ 

Hermiona se ušklíbla: „Mám sklenici, která by mu byla.“ 

„Tu si šetři pro Holoubkovou až zase přijde slídit kolem Harryho.“ ozval se Ron. 

Snape sevřel chrobáka v hrsti. „Přemísťovat se s vámi všemi bude náročné,“ řekl, „může to být 
dost nepříjemné, slečno Grangerová.“ 

„No, takové přemísťování je otřesné. Horší než jít do Devonu přenášedlem.“ oznámil jí Harry. 
Když viděl, jak Hermiona přistoupila k Ronovi, cítil se jako úplný hlupák. „Promiň, jen jsem 
myslel... no, chvilku trvá než si na to zvykneš.“ 

„Bude to v pořádku,“ řekl Ron vychloubačně, „já se o tebe postarám.“ 
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„Á, vidím, že jste se už usmířili,“ ozval se kousavě Snape, „no dobře. Myslím, že všechny ty 
body, které jsem vám strhl za vaše hašteření na hodinách už zevšednily.“ 

Harry nebyl toho názoru, že bylo dobré připomenout jim všechny ty body, které za poslední 
týdny strhl. „Měl by si Zmijozelu strhnout body za to, že mě Nott napadl, víš?“ 

Čekal, že se otec bude bránit něčím jako mimo školní pozemky a nebo střet zájmů a nebo ... 
no, prostě cokoliv, co by posloužilo jako výmluva. 

„Stalo se.“ Řekl Snape, i když odmítl prozradit kolik. „Předtím, než odejdeme, se musím 
postarat ještě o něco jiného.“ Zrušil kouzla na budově a na několik vteřin vyšel ven. Harry se 
nezeptal, ale domyslel si, že šel pro přenášedlo. Rád by věděl, jestli tak, jako Nott, použil 
kapesník, aby se vyhnul dotyku s mincí. 

Když se vrátil zpět, neztrácel čas. „No? Pojďte ke mně, všichni.“ 

Harry přistoupil bez zaváhání a okamžitě cítil, jak mu otec položil ruku kolem ramen. Když se u 
Snapeovy druhé ruky ruky přikrčili i Ron a Hermiona, napadlo Harryho ještě něco: „Bude lepší, 
když se budete pevně držet.“ 

Zatímco Ron na něj hleděl, jako by mu přeskočilo, Hermiona sevřela pěst okolo Snapeova 
hábitu, i když jí to nebylo ani trochu příjemné. „Promiňte, pane...“ pípla. 

Snape jí na to neodpověděl. V následující chvíli se všichni přemístili. Harry zatnul zuby, když 
cítil, jak celý svět splynul s ním a on se tam zasekl. Kvůli tomu, že Snape přemisťoval více lidí, 
trval samotný proces mnohem déle. Když se konečně objevili v Chroptící chýši, lapal Harry po 
dechu. 

Na rozdíl od Hermiony. 

„To bylo naprosto úžasné!“ vykřikla, když přistáli, „Nemůžeme si to zopakovat? Ach...“ 

„Teď na to není ta nejlepší chvíle.“ poznamenal Snape, když vykročil do tunelu. Když se znovu 
vynořili na pozemcích školy, řekl Ronovi a Hermioně, aby šli do jeho bytu a ujistili Draca, že 
Harry je mimo nebezpečí. „A počkejte tam na nás, prosím. Harry a já tam dorazíme později. 
Potřebujeme se zastavit v nemocničním křídle. Potom se postaráme o zbytek.“ 

Harry čekal, až bude s otcem úplně sám a potom se potichu zeptal: „Jsi si jistý, že by ses neměl 
nejdříve vypořádat s ... ech, hovniválem?“ 

„To také vyřeším. Až na to budu připravený.“ 

Harry dumal nad tím, co to mělo asi znamenat. „No k Dracovi. Si si jistý, že umí otevřít dveře a 
pustit ty dva dovnitř? Teda je k tomu potřeba kouzlo...“

Snape se na Harryho dlouho díval. „Vím, co dělám, to si snad uvědomuješ. Existuje způsob, 
jakým je i Draco schopný pustit tvé přátele dovnitř.“ 

„Aha, tím myslíš, že jsi mu teď dovolil mít...“ začal Harry, ale zarazil se. Nebylo by dobré 
připomínat, že Draco má hůlku. Teoreticky by vyloučený student hůlku mít neměl. Ani půjčenou 
ne. 

„Nevěděl jsem, co přesně se děje a sotva bych ho tam nechal úplně bezbranného.“ Snape se 
zamračil. „Z toho, co vím, mohla být... chrobákova... aktivita součástí mnohem rozsáhlejšího 
plánu.“ 

„V tom případě jsem překvapený, žes ho nechal v hradě samotného.“ 

„Za mými ochranami byl v největším bezpečí. Teda dokud jsem se nedozvěděl o situaci něco 
bližšího.“ 

Harry se musel zastavit a opřít o stěnu. Přál si, aby se konečně dokázal normálně nadechnout. 

„Nemusíš se stydět, pokud potřebuješ Mobilicorpus.“ Řekl po chvilce Snape. 

Harry pohlédl do temných očí svého otce: „Možná ne, ale... no, tobě se to tehdy taky nelíbilo, 
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nebo jo?“ 

„Přemýšlel jsem, jestli budeš mít dost odvahy to připomenout.“ 

Harry pokrčil rameny a přál si, aby býval neřekl nic, když už se Snapeovo kouzlo proti bolesti 
pomalu vytrácelo. „To už je ale za námi, ne? Už na tom nezáleží.“ 

„Ne,“ řekl zamyšleně Snape, „ale mohl bych tě tam vynést. Jako po Samhainu.“ 

„Musíš prostě udělat něco otcovského, že?“ Harry se pokusil o úsměv. „Zvládnu to sám.“ 

„Jak si přeješ.“ řekl Snape a nehnutě čekal až Harry vykročí. 

Madam Pomfreyová měla jako obvykle poznámky o darebáctvích, do kterých se tento chlapec 
vždycky zamotá. Jeho ruce, ale náramně pomohla. Tři různá kouzla a jeden opravdu odporný 
lektvar a ruka byla místo černé červená. Červená a pokrytá puchýři. Ale i tak to byl pokrok. 
Jeho prsty už nebyly zkroucené. 

Když se, ale snažil vzít do dlaně svou hůlku, byl překvapený bolestí, kterou pocítil. 

„A co si čekal?“ ptala se Pomfreyová svým melodickým hlasem. „Bude to chvilku trvat, víš. 
Jsem léčitelka, ne zázrakonosič! A teď do postele s tebou. Do postele a to hned! Budeš si muset 
odpočinout.“ 

„Odpočine si doma.“ trval si na svém Snape. 

„No, ale nenech ho už znovu experimentovat s plamennými kouzly.“ protáhla Pomfreyová, 
evidentně vyvedená z míry, ale to bylo v pořádku, alespoň že uvěřila jejich historce. „Jestli tu 
teda nezůstaneš, trvám na tom, že dostaneš sádru a omezil se jen na nutné pohyby.“ 

Ano, Harry věděl o jejích sádrách všechno, když vytáhla hůlku, aby jednu vyčarovala, pomyslel 
si, že tohle je ta nejzvláštnější, kterou kdy viděl – modrá se zlatými měsíčky? A olemovaná 
ozdobnými stuhami? 

Pomfreyová na něj hleděla se zoufalstvím v očích: „Po tvém dlouhém pobytu na začátku roku si 
tě ošetřovna pamatuje a zjevně si tě oblíbila.“ 

„Já tu nezůstanu!“ 

„Ano, pane Pottere, to už mi objasnil váš otec. Tak mám dojem, že si zmiňoval i svůj zrak. 
Osobně pochybuji, že už nepotřebuješ brýle, ale uvidíme...“ 

„Tak já na chvilku odejdu,“ řekl Snape, oprášil si hábit a chystal se pryč, „musím ještě zařídit 
několik věcí, Harry. Přijdu pro tebe hned, jak tu skončíte.“ 

Harry to pochopil jako – musím to jít oznámit Brumbálovi a zařídit, aby se sem dostali  
bystrozoři z Řádu. 

Harry měl pocit, že ho léčitelka podrobila čtyřem různým zkouškám. Bylo to, jako by nechtěla 
připustit zjevné. Harry se nemyslel, že by to bylo proto, že by chtěla, aby viděl špatně, spíš šlo 
o profesionální závist. Byla si vědoma, že po Samhainu nebyla schopná jeho zrak vyléčit, ne 
bez Snapeovy pomoci. Ještě se přes to nepřenesla. 

Byla ale poctivá a nakonec se poddala „No, předpokládám, že to je konec. Nevidím jediný 
důvod, proč bys i nadále potřeboval brýle. Obě oči jsou naprosto v pořádku.“ 

Ode dveří se ozval divný zvuk a Harry se otočil – na prahu stáli Ron, Hermiona a Draco. Byl to 
Ron, kdo při té novince zajásal. Harry si nemohl pomoct, ale všiml si, že jeho nejlepší kamarád 
postává mezi Hermionou a Dracem. Harry si povzdechl málem nahlas, ale nakonec to nechal 
tak. „Co tu děláte, myslím, že táta říkal, že máte počkat u nás doma?“ 

„Tenhle idiot trval na tom, že tě chce vidět,“ řekl Ron a kývl hlavou směrem k Dracovi, „myslel 
jsem, že nemá povolené vycházky.“ 

Ron to řekl jako by mluvit o nějakém zvířeti, které špinilo chodby a nebo kdoví co. 
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„Nemám domácí vězení, Ronalde.“ Zavrčel Draco a přistoupil k Harrymu. 

„Neříkej mi tak!“ 

„Promiň, musím uklidnit Harryho,“ vyprskl na druhého chlapce a ani v nejmenším se nezdálo, 
by ho to opravdu mrzelo. „Vždyť víš, zůstaň na dobré Straně a všechno to kolem. A on stále trvá 
na tom, abych používal tvé křestní jméno.“ 

Harry si myslel, že to bylo už trochu přehnané, ale předpokládal, že to byl Dracův způsob, jak si 
zachovat svou tvář. 

„No... tak to alespoň zkrať na Ron.“ Odsekl mu Ron. 

„A ty?“ otočil se Draco k Hermioně a vychytralým úsměvem, „byla bys raději, kdybych ti říkal 
Hermi?“ 

„Byl bys raději, kdybych ti říkala Dráčku?“ 

„Ech, Zmijozelové nenávidí přezdívky. Zkus někdy říct Severusovi Seve a uvidíš, co tím myslím. 
Teda až potom, co se vrátíš mezi živé. Ale Nebelvíři, víte, jsou takový ti šťastní a přitroublý, tak 
jsem si myslel...“ 

„Víš, být drzý jenom proto, abys byl drzý, není to, co opravdu chceš, Draco.“ Řekl s povzdechem 
Harry. „A proč tady vlastně si? Severus nebude nadšený, když zjistí, že jsi se sem vyplížil.“ 

„Já se neplížím.“ pokrčil rameny Draco, „podívej, jediné, co mi ti dva řekli, byla spálená ruka. 
Teda, pokud na sebe zrovna nezírali. Už jsem skoro slyšel svatební zvony...“ 

Když oba zčervenali, vkradl se mu na tvář široký úsměv: „Ale i tak, musel jsem se přesvědčit, 
že jsi v pořádku.“ 

Harry se pohnul, aby bratr viděl sádru. 

„Hmm. Kdybych byl tebou, nevyvolával bych v nejbližší době žádné souboje. Možná by ti na to 
mohl pomoci Severusův krém na popáleniny.“ 

„Moje léčebné metody jsou zcela adekvátní, mladý muži!“ okřikla ho Pomfreyová. 

Draco ji ignoroval. „Nemyslím, že je to tak hrozné. Zdá se, že se tu vyléčí.“ 

Od dveří se ozval zoufalý vzdech. „Draco, co tu, pro Merlina, děláš?“ 

„Neuvědomil jsem si, že bych porušil nějaký zákon,“ řekl Draco a vystrčil bradu: „mimo to, co 
by se mi asi tak mohlo stát? Jsem s nimi.“ 

Poslední slova vyslovil tak zatrpkle, ale jeho oči říkali úplně něco jiného. Harry ho okamžitě 
prohlédl – jestli Snape důvěřoval těm dvěma, že Harryho ochrání, tak co bylo, více méně, 
špatného na tom, že doprovodili i jeho? 

Zdálo se však, že přesně na tohle měl Severu dokonalou odpověď. „Ó, Merlin ví, že se nikdy 
nikomu nic nestalo, když byl s nimi,“ řekl nevlídným tónem: „není to, jako by se nedávno něco 
nestalo někomu, koho měli chránit, že ne?“ 

Přes nos se zahleděl a na Draca, který sklopil pohled k zemi. 

„Chtěl jsem se jen na vlastní oči přesvědčit, že je Harry v pořádku.“ 

„Už nemusím nosit brýle!“ vyhrkl Harry ve snaze zabránit hádce, nebo možná více hádkám. 
„Můžeme teda už jít?“ 

Severus se na Draca ještě jednou hrozivě podíval, ale potom to nechal být. Možná si jen 
vzpomněl, že jestli se vše vyvrbí tak, jak by mělo, tak se Draco zanedlouho oficiálně vrátí do 
Bradavic. „Velmi dobře.“ 

Ron propletl své prsty s Hermioninými. „Uvidíme se v pondělí na vyučování, Harry.“ 

„Vlastně bych byl rád, kdybyste s nimi šli do našeho bytu.“ Řekl Snape, ne výhružně, ale také 
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ne úplně klidně. 

Harry viděl, jak Ron myslí jen na tisíc vět. Snažil se přítele trochu povzbudit, ale Ron řekl jen: 
„Ehm... dobře...“

„Musíme něco probrat.“ 

„Ano, pane.“ odvětil Ron tiše. 

Jak se nakonec ukázalo, Snape toho neměl Ronovi a Hermioně moc co říct. Jen to nechtěl 
probírat před Pomfreyovou. „Pan Nott nikomu neřekne o tom, že Harryho síly jsou spíš hrozivé 
než slabé,“ prohlásil, jakmile se za nimi zavřely dveře. „a ani nikomu neprozradí způsob, 
kterým Harry čaruje – že potřebuje vidět hada. Proto se budete držet historky tak, jak ji teď 
řeknu. Potom, co jste vy dva Harryho opustili...“ 

„Oni mě neopustili...“

Snape ho umlčel svým pohledem. „Když byl Harry sám, rozhodl se experimentovat s 
plamennými kouzly, jak věří Pomfreyová.“ 

Harrymu celý tem příběh připadal úplně směšný, ale raději držel jazyk za zuby. 

„A protože je jeho magie teď nestálá, podpálil si vlastní ruku,“ pokračoval Snape. „Nott právě 
procházel okolo a chtěl využít situaci ve svůj prospěch a Harrymu ublížit. Vy dva jste zaslechli 
jeho křik o pomoc a přiběhli ho zachránit. Dále, Nottova hůlka je v nenávratnu, takže nebude 
vadit, pokud řekneme, že vás napadl mnoha kouzly. Jak byste ho, pane Weasley, rád 
zneškodnil?“ 

Ronovi chvilku trvalo, než pochopil. „Uhm, oh, no, myslím, že obyčejným kouzlem rosolovitých 
nohou,“ zašklebil se a pozvedl svou hůlku, „jsi připravený, Draco?“ 

„Spíš by mě zajímalo, jestli si připravený ty,“ zavrčel Draco, „pokud si dobře vzpomínám, tak 
tvá kouzla mají tendenci napadat tebe samotného místo původního terče.“ 

„Namiřte na podlahu, pane Weasley.“ 

„To není žádná legrace.“ zamumlal Ron, přesto udělal, co Snape chtěl. 

„Pane, co řekneme, že se stalo s Nottovou hůlkou?“ chtěla vědět Hermiona. 

„Jen to, že jsme ho nikde nenašli. Nikdo nebude hledat další vysvětlení. Budou si myslet, že se 
o to postarali ostatní smrtijedi.“ Snape se odmlčel, jakoby čekal na další otázky. „Abychom 
dokončili náš příběh – poté, co byl Nott zneškodněn vaším impozantním kouzlem, pane 
Weasley, jste jej dotáhl do blízké budovy a hlídal jste jej, zatímco slečna Grangerová šla pro 
mne. Protože nechci mluvit o Chroptící chýši, řekneme, že jsme se přemístili na vzdálený okraj 
školních pozemků a odtud přišli sem.“ 

Snape se v očekávání podíval okolo sebe: „Všichni souhlasí? Takto to prezentováno i veřejnosti 
až budu Radu tlačit, aby Dracovi povolili návrat do školy.“ 

„Dluží mi veřejnou omluvu...“ 

„Toho se nedočkáš.“ 

„Souhlasím, pane,“ ozvala se Hermiona, „ale, víte, nejenom kluci umí vypálit a zachránit den.“ 

Snapea to překvapilo. „No, můžete říct, že jste byla příliš zaneprázdněná starostmi o Harryho.“ 

„V pořádku.“ 

Ronovi samozřejmě nevadilo, že bude za hrdinu. To teda vůbec ne a tak si tedy Harry 
nestěžoval, že z toho vyšel jako pitomec. A ani nemohl. Vlastně to souhlasilo s tím, co řekli 
Pomfreyové. Museli se toho držet. A kromě toho, kdyby si stěžoval, jeho otec by mu mohl říct, 
že nebylo zrovna dvakrát chytré flákat se po Prasinkách sám. „Jak se ujistíme, že Nott bude 
říkat tu samou pohádku?“ 
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Snapeovy oči se rozzářily. „Myslel jsem, že to uhádneš. Ten imbecil Lockhart není jediný 
kouzelník, který ovládá paměťová kouzla. Nott nebude mít ani ponětí o tom, co se dnes v 
Prasinkách stalo.“ 

Harry se usmál. „Ty si to zkrátka nemohl vydržet a přejít jeden školní rok bez toho, abys 
nějakému studentovi nevymazal paměť, co? Ale nemůžeš přeci vymazat ty věci, které přiznal, 
ne?“ 

„Samozřejmě, že ne. Nejen, že ho vyloučí, ale půjde do Azkabanu.“ 

Harry se podíval na Draca. Oči jeho bratra teď ztvrdly, to mu jasně ukázalo, že Ron s Hermionou 
mu stihli oznámit, kdo zabil Pansy. Ale tak nějak pochyboval o tom, že se jeho přátelé zmínili i 
elixír lásky. Harry si skousl ret a snažil se přijít na to, jak to Draco přijme. 

„Bystrozorové budou muset, nepochybně, vyšetřovat, aby se vše mohlo být oficiální,“ řekl 
Snape, když vyprovázel Harryho přátele, „myslím, že předvolají i vás. Ještě dnes.“

V momentě, kdy Harryho přátelé odešli, Draco pohlédl na svého otce: „Kde je ten zatracený 
brouk?“ 

„V bezpečí. A ne, nemůžeš ho rozdrtit na prášek.“ 

„Zasloužil by si to!“ 

„To není relevantní.“ Odvětil rychle Snape. „Jeho trest přenecháme ministerstvu a školní radě. A 
pamatuj, pořád ještě musíme zjistit s kým Nott spolupracoval.“ 

Draco přikývl a potom, jakoby se potřeboval rozptýlit, si přeměřil bratra. „Chm. No řekni, není 
to krásné triko?“ 

„Ano, skvělý dárek. Myslím, že teď jsme si kvit, když ten amulet zachránil život tobě...“ 

Draco povytáhl obočí. 

„Ano, Nott měl přenášedlo, ale to se pokazilo, když se amulet rozpálil,“ Harry sklopil pohled a 
mudroval dál, „víš, je divné, že by něco takového udělal ten amulet. Neměl by se tak chovat. 
Myslím, že to mělo něco společného s mými temnými silami. Och, vsadím se, že už to mám.“ 

„Co?“ 

„No...“ Harry znovu vzhlédl, „zaklel si mně, že? A já jsem to zaklínadlo zrušil, ale nikdy jsem ti 
neřekl jak. Já... já jsem se o tebe bál, Draco. Ležel jsem tam,“ ukázal na místo ne zemi, 
„přesvědčený, že tě zabijou. Musel jsem něco udělat, nějak ti pomoct. A myslím, byl to instinkt, 
že jak jsem se začal koncentrovat na, jak tě mám moc rád. Teda, nechtěl jsem ztratit bratra, 
když už ho konečně mám. A potom... nevím... bylo to jako by mi skrz kůži začala proudit magie. 
Myslel jsem si, že jsem zrušil jen to kouzlo, ale teď mám pocit, že to taky pomáhalo tomu 
amuletu.“ 

„Ó, pro Merlina!“ Draco trochu nejistě ustoupil a opřel se o zeď. „Já... takže tos byl ty, kdo ten 
amulet tak rozžhavil?“ 

„No, zabránilo to působení magie na tebe. Žádné přenášedlo a ani jiné kouzla, kterými by tě 
chtěli dostat z pozemků.“ bránil se Harry. Bál se, že Draco zase začne o jizvě a že je to jeho 
chyba. 

Dracův hlas byl tichý, překvapený: „Já jsem tě praštil do obličeje, zaklel Petrificusem. A ty si 
mně zachránil?“ 

Harry se usmál. „Tak nějak to bylo.“ 

Viděl, jak Draco na sucho polkl. „Takže mě máš opravdu rád?“ 

„Už jsem ti to řekl alespoň stokrát. To sis myslel, že si dělám srandu?“ 

„Ne, myslel jsem si, že nevíš, o čem mluvíš! Myslel jsem si, že si se prostě jen zamiloval do celé 
té myšlenky na rodinu a dřív nebo později tě to přejde. Teda alespoň ta láska ke mně. Určitě ne 
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ta k Severusovi.“ 

Pro Merlina, Draco čekal, že když mu lidi řeknou, že ho mají rádi, tak dřív nebo později přiznají, 
že to tak není a nikdy nebylo. A to bylo více méně to, co udělala Pansy Parkinsonová. 
Předstírala, že ho miluje a dorazila to elixírem. A teď mu musí říct pravdu, že ho nikdy 
nemilovala. 

Nemohli ho prostě nechat, aby to slyšel od Notta, případně ho držet nevědomosti. Draco bude 
chtít vědět všechno, všechno o tom jak byl obviněn. Bude se dožadovat přítomnosti během 
Nottova výslechu. A nepochopí, jestli mu Severus řekne ne. 

„Nikdy nepřestanu mít rád svého bratra, Draco. Ne víc, než v jiných rodinách.“ 

Draco znovu polkl. „To znamená, že tu jizvu už nemůžu použít proti tobě, ne, když je to to, co 
mě zachránilo před cestou přímo do Luciusových rukou, kde bych byl utýrán k smrti.“ 

„Ano, ale tvoje triko zachránilo mně od podobného osudu, takže, jak jsem řekl, jsme si kvit.“ 
Harry se na Draca několik minut bez mrknutí díval, aby se ujistil, že ho bratr opravdu pochopil. 
Nechtěl, aby mezi nimi zůstávaly jakékoliv nevyřízené účty a laskavosti. Od toho přeci bratři 
nejsou. „Ehm, tati? Chceš si Pravdivé sny vzít teď, nebo si popovídáme s Dracem? O... ehm... 
no, bystrozoři zanedlouho přijdou, ne?“ 

Draco přejel pohledem z Harryho na Snapea a zpět. „Mluvit se mnou... o čem?“ 

„Er...“ 

„Harry, bystrozorové přijdou až je zavolám. Máme tolik času, kolik jen potřebujeme.“ 

Na to, abychom to Dracovi řekli, dokončil si Harry v hlavě. 

„Ale já jsem si myslel, že už si poprosil ředitele, aby je zavolal. Však víš, během oční prohlídky.“ 

„To byla jen záminka, abych mohl prohledat Nottův pokoj dokud jsou všichni v Prasinkách. Nic 
jsem nenašel.“ Snape přikývl, jakoby dospěl k rozhodnutí a položil ruku na Dracovo rameno, 
něco, co dělal zřídka, alespoň v Harryho přítomnosti. 

Draco pohlédl do otcových očí. „Mluvit se mnou... o čem?“ 

Snapeův hlas byl jemný. „Možná by sis měl raději sednout, Draco. Musíme si popovídat.“

Kapitola 87. NA SLOVÍČKO, SEVERUSI

Draco se neposadil, jak ho otec požádal, dokud ho Snape jemně nedomanévroval ke gauči a 
trochu ho nepostrčil.

„Co to všechno má znamenat?”

Harry se také posadil, hned vedle Draca, ačkoli by si býval byl daleko raději šel lehnout. Měl 
pocit, že to zranění a následná neúplná léčba z něj vysály všechnu energii. Skoro litoval, že 
nezůstal v nemocničním křídle, jak navrhovala madam Pomfreyová, jenže si byl dost jistý, že je 
nutné, aby byl tady.

„Týká se to slečny Parkinsonové. Draco... předtím, než jsme opustili Prasinky, pan Nott nám 
objasnil jisté detaily, o kterých bys měl vědět.”

Draco překřížil ruce na hrudi a opřel se dozadu. „A řekl bych, že to není dobrá zpráva, protože 
jinak byste se na mě vy dva nedívali tak, jako že čekáte, že se zhroutím.”

„Myslím, že sám tušíš, jaká je pravda,” řekl tiše Snape a posadil se do křesla před Dracem.

Draco byl tak napjatý, až se zdálo, že sotva dýchá. „Přišli jste mi říct, že Harry měl celou dobu 
pravdu, že ano? Že Pansy byla součástí spiknutí. Že si přála, abych zemřel. Že ji podtrhli její 
spojenci místo toho, aby byla zabita nepřáteli. A víte to, protože to Nott prozradil pod vlivem 
Veritaséra. Jenže to potvrzuje jen to, že on si myslí, že je to pravda a ne že to tak doopravdy 
bylo. Copak to nechápete? Pansy pravděpodobně řekla všem ve Zmijozelu, že mě nenávidí, 
jinak by byla v nebezpečí.”
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Snape chtěl něco říct, ale zmlkl, když Draco náhle vstal. „Nebudu poslouchat, jak tu vy dva 
špiníte její památku.”

„Draco...” 

„Prostě nebudu, Harry!” vykřikl Draco. „Milovala mě a já to můžu dokázat! Nikdo by nedokázal 
napsat takové dopisy, pokud by nebyl až po uši zamilovaný! Chceš je vidět? Opravdu chceš?!”

„Ne,” řekl Harry tiše.

„A ty?” zeptal se Draco a namířil vztekle prst na otce.

Snape, který také vstal, řekl jen jediné slovo a nebylo to ano nebo ne. „Lektvar.”

Draco zamrkal a snažil se dát si všechno dohromady. Pak vyštěkl: „Jasně, tak to dává smysl. 
Pokud mě nenáviděla, neměla žádný důvod vzít si nápoj lásky, nechtěla by se přece na mě 
fixovat!”

„Ne, ale chtěla, aby její dopisy oklamaly ochranná kouzla na krbu,” pokračoval Severus klidně, 
ale nemilosrdně. „A chtěla, abys věřil v její lásku a potřebovala tě přesvědčit, aby ses s ní 
setkal. Tohle všechno měla na paměti, když vypila Nápoj lásky, který pro ni připravil pan Nott.”

„Ne...” 

„Ale ano,” stál si na svém Snape. „Opravdu si myslíš, že bych ti já v něčem takovém lhal? Nebo 
Harry? Nott pod Veritasérem přiznal, že takový byl plán. Slečna Parkinsonová si vzala ten 
lektvar, aby ti mohla poslat ty dopisy a aby se jí podařilo vytáhnout tě ven. Za to všechno 
chtěla jen jedinou věc.”

Draco zastrčil své třesoucí se ruce do kapes a jeho oči připomínaly bouřková mračna. „Ne.”

Harry měl pocit, že to Dracovi začíná docházet.

„Ale ano,” řekl Snape znovu.

Místností se rozlehl tichý posměšný smích a Draco se otočil na podpatku. „To je přece absolutně 
směšné, Severusi! Jak to, že tomu nerozumíš. Proč by mě Pansy zabíjela, když smyslem téhle 
zkurvené akce bylo dostat mě k Luciusovi živého?”

„Draco, Nott Pansy lhal,” řekl Harry a přál si mít nějakou možnost, jak bratrovi v téhle situaci 
pomoct. „Chtěla tě zabít vlastníma rukama, byla tak vzteklá, že nechtěla ani slyšet o tom, že by 
tě měli dostat k Voldemortovi. Takže jí Nott namluvil, že tě bude smět shodit ze Sovince, 
přestože celou dobu věděl, že to bude ona, koho shodí, abys mohl být obviněn.”

Draco vypadal zoufale. „Pansy mě nemohla chtít zabít. Ten den v tom přístěnku, to, jak mě 
líbala...” 

„Draco, byl to ten lektvar.”

„Její dopisy...” 

Snape nemusel opakovat, že to byl lektvar, nebylo to třeba. V Dracových očích už nezůstala 
žádná naděje a měly barvu naleštěného kovu.

A leskly se v nich slzy.

„Já... myslím, že potřebuji sprchu,” zhluboka se nadechl. „Už o tom nechci mluvit, rozumíte? Už 
nikdy. Vůbec nikdy.”

Snape vstal a stiskl Dracova předloktí svýma silnýma rukama. „To pravděpodobně nebude 
vhodný způsob truchlení.”

„Jenže já už jsem truchlil!” zavrčel Draco a vytrhl se z otcova sevření. „Od té doby, co ji zabili, 
jsem nedělal nic jiného než, že jsem truchlil! A teď jsem se dozvěděl, že si přála tancovat na 
mém hrobě! Já jsem ji miloval a ona je mrtvá. Takže – co na tom záleží, Severusi? Nemohl jsi to 
prostě nechat být? Musel jsi mi všechny tyhle příšerné věci říct? Nemohl jsi mě nechat žít v 
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představě, že mě někdo alespoň jednou v životě miloval?”

„Ale no tak, Draco,” zašeptal Harry. „My tě máme rádi a ty to víš.”

„Jo, jasně, a tvoje představa lásky je rozmetat moje sny na malinké kousíčky!”

„Pan Nott by to udělal tak jako tak,” řekl Snape a nepokusil se znovu Draca dotknout. Harry si 
pomyslel, že je to moudré rozhodnutí. Draco se třásl vztekem a vypadalo to, že ruce, které má 
zastrčené do kapes, jsou zaťaté v pěst. „Bylo lepší předem tě na to připravit.”

Poslední, co potřebovali, bylo, aby Draco ztratil rozvahu a pokusil se zabít Notta přímo před 
bystrozory. Tonksová na něj měla spadeno a pravděpodobně by ho obvinila, i když by se na 
Notta jen špatně podíval.

„Mohli jste to udělat tak, abych ho neslyšel,” mumlal Draco. „Mohli jste mi nechat můj sen.”

„A jak by ses asi cítil, kdybych řekl, že Harry bude jeho výslechu přítomen a ty ne?”

Draco přejel Harryho pohledem. „Ne moc dobře.”

„Je mi to vážně líto, Draco,” řekl Harry. Vstal a trochu se zapotácel. „Opravdu je.”

„Jo. Máš teď skvělou příležitost ohánět se tím, že jsi mi to říkal. Stejně sis celou dobu myslel, že 
jsem idiot, když jí věřím.”

„Ale stejně je mi líto, že ti ublížila.”

Draco zahučel: „Ale prosím tě, Zmijozelským se nedá ublížit. My vždycky rány vracíme.” Když 
to vypadalo, že se Snape chystá promluvit, Draco ho zastavil gestem ruky. „Ale nedělej si 
starosti. Je mi jasné, že tady se není komu mstít. Ona už je stejně mrtvá a bystrozorové se teď 
snad konečně dozví o tom spiknutí všechno, že ano?”

„Ano.”

„Pro Notta by bylo lepší, kdyby dostal polibek,” zasyčel Draco děsivě nenávistným tónem. Tohle 
byl ten kluk, který se rozhodl uvařit jed a dát ho do koláčků. „Bude to tak pro něj lepší, protože 
mi můžeš stokrát zopakovat, že Pansy se provinila, ale to ho stejně neomlouvá, ne v mých 
očích!”

„Ponese následky, které bude ministerstvo považovat za přijatelné,” řekl nesmlouvavě Snape. 
„A ty je budeš akceptovat, ať už budou jakékoli.”

Draco se ušklíbl, otočil se na patě a práskl za sebou dveřmi od ložnice.

O chvíli později zaslechli zvuk puštěné sprchy. A pak Dracův otřesný zpěv. Ne, že by zpíval tak 
hrozně; obvykle byl jeho hlas docela příjemný. Dokonce se občas vytahoval, jak si kouzlem 
dokáže vyladit hlasivky.

Ale bylo jasné, že teď se něčím takovým neobtěžoval. Vřískal nějaké zahraniční písně tak 
nahlas, že to znělo jako kočičí řev. Harry se otřásl a ovládl se, aby na ty hrozné zvuky nic 
neříkal. Protože jestli to Dracovi pomáhá, tak to má cenu.

A koneckonců bylo to lepší, než aby pátral po jistém hovniválovi.

Snape si evidentně myslel něco podobného. O tom hrozivém řvaní neřekl ani slovo, i když on by 
to asi těžko komentoval. Dekorum, pomyslel si Harry, když otec tiše promluvil. „Směl jsi odejít z 
nemocničního křídla jen proto, že jsem Poppy slíbil, že se tu o tebe dobře postaráme. Myslím, 
že by ses měl jít prospat. A možná bych ti měl dát nějaký lektvar, aby tě nic nerušilo, třeba 
nějaké nečekané zvuky...” 

„To je dobrý nápad.” Harry zívl; byl doopravdy unavený. „Už mě zase bolí ruka. Asi mi na to 
nemůžeš nic dát, co?”

„To by v tuto chvíli nebylo moudré.”

„No, jo já vím. Návyk,” zakabonil se Harry. „Jsi si jistý, že si chceš vzít Pravdivé sny, tati?”
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Když jeho otec přikývl, Harry to nechal být. „Kdy to máš v plánu udělat?”

„Vzhledem k tomu, že by mi připadalo nezodpovědné nechat Draca bez dohledu, vezmu ho k 
Albusovi, jen co se dosprchuje. A pak budu jednat.”

Harry znovu zívl. „Nemyslím si, že by byl Draco nadšený z toho, že mu bude Albus dělat 
chůvu.”

„Chůvu,” řekl Snape, jako by to slovo nikdy před tím neslyšel, ale déle se s tím nezabýval. 
„Nemyslím si, že by Draco byl v pozici, kdy by mohl něco namítat na to, že ho nenechám poblíž 
Notta v momentě, kdy budu spát.”

„Mohl by sis vzít Notta s sebou do pokoje. Draco se přes tvá strážná kouzla nedostane.”

„Ke své hanbě jsem se naučil, že nemám podceňovat vynalézavost tvého bratra.”

Venetimorica, pomyslel si Harry. To je pravda.

O chvíli později ho napadlo, že je docela příjemné, být opečováván. Teda alespoň občas. Snape 
mu dal něco na spaní a uložil ho.

A celou tu dobu poslouchali Draca, jak vykřikuje otřesné italské písně, které zněly, jako by 
vycházely ze střepu zlomeného srdce.

Harry se zakabonil, ale za chvíli lektvar zabral a on se propadl hluboko do spánku.

Jeho otec ho lehce pohladil po čele a tiše opustil místnost.

***

Harry se probojovával něčím, co mu připadalo, jako vrstvy vaty. Slyšel zvonění a pak hlasy. 
Nejprve z dálky, pak blíž, ačkoli to neznělo, jako by to bylo hned vedle něj. Když otevřel oči, byl 
v pokoji sám a dveře byly zavřené, ale v obýváku mluvili Snape a Draco a ještě někdo... 

Tonksová, došlo mu, když poznal její hlas, protože promluvila tak jasně, že jí bylo rozumět.

Harry vyletěl z postele, upravil si závěs na ruku tak, aby to bylo pohodlnější, vklouzl do bot a 
šel se připojit k ostatním.

„Nazdárek, Harry!” Tonksová si ho prohlédla od shora dolů a kývla mu na pozdrav. „Dnešek byl 
docela náročný, že? Ale vypadáš, žes to docela zvládl. Ještě že máš kamarády, co ti hlídají 
záda!”

Aha, takže už jí řekli tu historku, jak Ron zachránil Harryho. Harry měl co dělat, aby se 
nerozesmál. „Jo, je to skvělé.” podíval se na otce, který se opíral o krbovou římsu a vypadal 
něčím poněkud znepokojený. „Kde je Nott?”

Byla to Tonksová, kdo odpověděl. „Neboj Harry, ten už ti nebude dělat znovu nepříjemnosti. On 
a ti jeho kamarádíčkové už jsou v Azkabanu. A zatímco tady spolu mluvíme, stojí před soudem. 
Dohlíží na to Kingsley.”

Harry zamrkal a měl pocit, že mu něco uniklo. Jeho kamarádíčkové? „Kdo... jak...” 

Ukázalo se, že mu opravdu něco uniklo. Spíš spousty věcí. „Nechal jsem tě spát, zatímco jsme 
vyřizovali formality,” oznámil Snape, poodešel od krbové římsy a stoupl si před svého syna. 
„Potřeboval jsi to.”

Bylo docela zvláštní, nazvat to formalitami. Nechal Harryho prošvihnout druhou část výslechu!

„Já jsem to potřeboval?” vykřikl Harry naštvaně.

„Jo, potřeboval, ty pitomče,” ozval se Draco z místa, kde seděl. „Tak si nestěžuj.”

Harry na něj téměř vyplázl jazyk, ale došlo mu, že by to bylo poměrně dětinské. Posadil se 
naproti Dracovi a podíval se nejprve na Tonksovou a potom na svého otce. „Takže už máš 
Pravdivé sny za sebou? S kým tedy Nott spolupracoval?”
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„Myslíš, mimo Luciuse Malfoye?” řekla Tonksová, ušklíbla se a pohledem přejela po Dracovi, 
jako by ho obviňovala za činy svého otce. „Pár sedmáků. Byli v tom společně. Včetně Pansy 
Parkinsonové.”

„Torquay a Greezer,” zavrčel Draco s rukama zaťatýma v pěst.

To druhé jméno Harry neznal, ale to první v něm rozeznělo zvonek. „Torquay...” podíval se na 
otce. „Není to ten, který se chtěl u tebe učit Lektvary?”

„Bez pochyby proto, aby mě mohl pozorovat a podávat zprávy o mých záležitostech.” Snape 
zavrtěl hlavou, jasně smutný z takového chování člena z jeho vlastní koleje. „Vypadá to, že za 
tímto komplotem stáli jen tihle tři.”

„A Lucius,” dodal Draco tím samým nenávistným tónem. „A na rozdíl od studentů, byl on 
oficiálně označen, takže by nemělo být zas tak těžké prověřit jeho loajalitu. Kdyby nebylo jeho, 
Pansy by byla naživu. On je ten, který přikázal studentům, aby se stali vrahy. Kdo ukul celý 
tento plán. Měl by dostat mozkomorům polibek...” 

Tonksové poklesla čelist, až jí vypadla žvýkačka. „Malfoyi, ty chceš, aby tvůj vlastní otec dostal 
polibek?”

„Jmenuji se Snape!” vykřikl Draco a postavil se na nohy. Tonksová také vstala, zvítězil v ní 
bystrozor, hůlku měla v pohotovosti, celá byla připravená k boji a její oči oranžově žhnuly, jako 
by chtěla svého protivníka zastrašit.

Ale Draco nevypadal zastrašeně. Harry dokonce pochyboval, že si toho dokonce všiml. „Copak 
si nečetla ty papíry? Jmenuji se Snape. A ten kretén, co Pánu zla líže boty, není můj otec! Je to 
jen chlap, co vošukal mou matku! A pak mi znova a znova kurvil život...” 

„Uklidni se Draco,” řekl Snape, který k němu došel a položil mu ruku na rameno.

Draco se sice třásl vztekem, ale ne tak, aby neslyšel varování v otcově hlase. Nebo ho možná 
cítil. Snapeova ruka vypadala jako pařát zaťatý do jeho ramene. Harry si pomyslel, že je to 
možná až trochu tvrdé.

Jenže Snape věděl něco, co Harry ne. Věděl, co řekne v další větě, a věděl, jak bude pro Draca 
těžké to přijmout.

„Lucius Malfoy nebude obviněn,” pokračoval Snape tiše, ale přesto rozhodně.

„Cože? NE!” zařval Draco a pokoušel se osvobodit. Snape natáhl i svou druhou ruku a přitáhl si 
Draca k sobě. Spíš proto, aby ho měl pod kontrolou, než proto, že by ho chtěl utišit. Ale to 
dávalo smysl. Dracovy stříbrné oči přetékaly vztekem. Vypadalo to, že je schopen někoho zabít. 
„Co tím chceš říct, že nebude obviněn? Pro Merlina, co je to s vámi? Chápu, že jste po 
Samhainu nechtěli, aby Harry procházel tím traumatem ještě jednou a Řád věděl, že si Lucius 
zařídil alibi, ale přece ho z toho nemůžete nechat vyklouznout! Tentokrát ne. Vždyť v podstatě 
zavraždil Pansy!”

Tonksová zbledla tak, jak to dokáže jen metamorfomág. Její obličej i vlasy měly barvu sněhu a 
její oči vypadaly, jako by neměly zornice. Trvalo to jen chvilku. Pak se vrátila ke své normální 
podobě, ale stále byla ještě neobvykle bílá.

„My nemůžeme obvinit tvého... tedy, Luciuse,” zašeptala a posadila se, jako by chtěla dát 
najevo, že nestojí už o konfrontaci. Podívala se na Snapea, jako by ho žádala o pomoc. „My... 
no... my nemáme důkazy.”

Draco se vytrhl z otcova náručí a otočil se k ní obličejem. „Jestli je nemáte, tak to vyšetři, ty 
pitomá ženská. Copak ses to nenaučila při bystrozorském výcviku? A navíc, já ti to nevěřím. 
Vždyť máte Torquaye, Greeze a Notta a všichni vypověděli, kdo tahal za nitky. Máte...” 

„Ne, nemáme,” řekla tiše Tonksová. Ještě pořád měla v ruce hůlku a teď s ní vykouzlila svitek 
pergamenu. „Tohle je oficiální záznam výslechu.”

„Co tím chceš říct, že nemáte? Byl sem tam. Slyšel jsem to!” Popadl pergamen a začal číst. 
Trvalo mu jen chvilku, než se dostal k podstatě problému. „No pěkné. To je opravdu kreativní 
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záznam. Někdo by možná měl informovat ministerstvo, jakým způsobem si bystrozorové hrají s 
pravdou.”

„Když jsme tu byli naposledy, tak sis na to nestěžoval.”

„Jo, jenže minule,” křičel Draco, „jste chránili nevinného. A tentokrát necháváte vyklouznout 
vraha! Copak jsem jediný kouzelník na světě, který se dokáže postavit Luciusovi? Co na vás 
ví?” Pak se otočil na Snapea. „A chtěl bych vědět, co má na tebe! Nemůžu uvěřit tomu, že 
dopustíš, aby se z téhle frašky stalo svědectví!”

S těmito slovy hodil otci svitek do tváře.

Neškodně dopadl na zem.

Harry už to nemohl vydržet. Tonksová zjevně nechávala Luciuse uniknout proto, že jí Snape řekl 
o Remusově tajné misi. A Kingsley Pastorek to asi ví také.

„Musíte to Dracovi říct,” řekl Harry naléhavě. „Musíte, tohle už je vážně kruté.”

Snape strnule přikývl. „Byl bych ti to řekl už dříve, ale Řád to drží v nejpřísnější tajnosti. 
Dokonce i já a Harry jsme se o tom dozvěděli teprve nedávno. Ale je tu dobrý důvod, proč 
nesmí být Lucius obviněn. Nebo dostat polibek. Nebo jakkoli omezován.”

Draco se znovu posadil a založil ruce na hrudníku. „Jo, tak to si určitě rád poslechnu, Severusi. 
Protože já osobně si nedokážu představit jediný důvod, proč necháváš toho člověka v pozici, 
aby mohl dělat takovéto věci. Zabil studenta z tvé vlastní koleje a dělá všechno proto, aby zabil 
tvé syny. Teď už vím, že nejsi nejlepší otec na světě, ale ještě pořád si myslím, že by tě mohlo 
zajímat, že vyšinutý vraždící maniak sedí v radě školy a může se courat po hradu, kdy ho 
napadne...” 

„Draco, nech ho mluvit!” přerušil ho Harry.

„No jistě,” zavrčel Draco. „Takže?”

Snape vzdychl. Harry přemýšlel, jestli je to proto, že má říct něco dobrého o Remusovi.

„Už měsíce jistý člen Řádu hraje v určitých okamžicích Luciuse Malfoye. Záměrem bylo zasít 
nejistotu a nesoulad mezi smrtijedy a obrátit Voldemortovu pozornost na problémy v jeho 
vlastní řadách. Vzhledem k tomu, jak relativně málo jsou teď smrtijedi v Anglii aktivní, bych 
řekl, že ten plán byl docela úspěšný.”

Draco se opřel zpět do svého křesla, oči mu pořád ještě žhnuly, ale jinak to vypadalo, že se již 
poněkud uklidnil. „To je... hm... docela riskantní, nemyslíš?”

„Souhlasím, ale nikdo se mě neptal.”

„Jak to dělá?”

Snape se zakabonil. „Všechno, co vím, je, že jistý člověk varuje dopředu oběti útoku tak, aby 
mohly zmizet. Takže Voldemort bude věřit, že někdo z jeho spolupracovníků není důvěryhodný.”

„Harryho sen!” řekl Draco a poklesla mu čelist stejně jako před chvíli Tonksové. „Byl... byl 
pravdivý! Takže ty jsi neviděl Luciuse, viděls toho druhého!” Pak si zhluboka povzdechl. „Měls 
mi to říct. Chápej, já sice vím, že Lucius je ďábelský bastard, ale celou tu dobu sem přemýšlel, 
proč ve věšteckém snu mého bratra zachraňuje mudly.” V jeho hlase se objevil výsměch. „Takže 
ani o Samhainu neměl žádné alibi, že ano? To jste řekli jen proto, abych dal pokoj, když jsem 
říkal, že Lucius patří do vězení.”

„Ano.” Snape si přivolal křeslo, postavil ho vedle Dracova a posadil se. „Albus mě tenkrát 
přesvědčil, abych to nechal plavat a vzhledem k tomu, v jakém stavu byl tenkrát Harry, jsem se 
nechal přesvědčit. O tomhle plánu Řádu jsem se dozvěděl až později.”

„Podívej, já chápu, co říkáš,” připustil Draco, i když stále ještě vypadal rozezleně. „Ale Pansy je 
mrtvá, protože se Řád rozhodl nechat Luciuse na svobodě. On by opravdu měl dostat polibek za 
to, co udělal Harrymu, a kdyby se to bývalo stalo, tak já bych ještě pořád měl... nebo vlastně 
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neměl, protože se ukázalo, že mě nenáviděla až do morku kostí. Ale na tom zas až tak nezáleží. 
Nechávat Luciuse na svobodě je příliš nebezpečné. Kdo ví, jakou další hroznou věc udělá 
příště.”

„Řád rozhodl, že to za to riziko stojí.”

„Tak ať jde Řád už do prdele!” zařval Draco a vyskočil. „Já sám to dosvědčím, včetně toho, jak 
se chovají bystrozorové. A nemyslím si, že nebudu mít důkazy. Je tady to přenašedlo, které měl 
Nott...” 

„Albus z něj odstranil všechnu magii,” řekla Tonksová a strčila si do pusy novou žvýkačku. 
Hůlkou odstranila tu, která jí před chvílí vypadla a přilepila se na stůl. Ta s mírným zasyčením 
zmizela. „A i kdyby to byl neudělal, byl by to jen důkaz, že tvůj... tedy Lucius chtěl, abys měl 
způsob, jak se vrátit k němu. Řekl by, že je to staré a že ti to dal ještě v době, kdy jste spolu 
vycházeli...” 

„Vycházeli,” zamumlal Draco. „To jo, my jsme spolu vycházeli. Když na to myslím, chce se mi 
zvracet.” Kabonil se na Snapea. „Myslím, že bych se měl ujistit, že Nott, Torquay a Greezer 
nebudou mluvit o Luciusovi, až budou v Azkabanu.”

„Na to dohlédne Kingsley,” ujistil ho Snape.

Draco se podíval na Snapea, poté na Harryho, pak na Tonksovou a nakonec zavrtěl hlavou. 
„Jestli chcete znát můj názor, jste blázni. Myslíte si, že Lucius bude jen tak přihlížet, zatímco 
nějaký kouzelník Řádu ho bude špinit v očích Pána zla? Pravděpodobně už tuší, že se děje něco 
podezřelého. Nebo si myslíte, že nepřemýšlí, proč nebyl obviněn?”

„Pravděpodobně si myslí, že ho chrání jeho moc a bohatství. Tak jak dřív.”

„Protože jinak by nebyl opět v Radě školy, to je pravda. Nikdy neměl být znovu povolán do 
funkce.” Draco vzdychl a odhrnul si vlasy z očí. „Ale stejně bych řekl, že musí něco tušit. Ale 
nedělám si iluze, že bych mohl ovlivnit Řád. Přestože je tato věc mnohem nebezpečnější, než si 
dokážete představit.” Pak zavřel oči. „Ať už si na mého otce hraje kdokoliv, chytí ho. A až se to 
stane, bude se to, co udělal Lucius Harrymu, zdát, jako dětská hra. Pamatujte si má slova.”

Harryho zamrazilo. „Myslím, že ten... člověk, musí být opravdu opatrný...” 

Draco se na něj podíval pohledem, ve kterém bylo jasně napsané, jak lituje někoho tak 
pitomého. „Myslíš si, že je Lucius hlupák? Dojde mu to.”

Harry namáhavě polkl a pokoušel se tomu nevěřit. Samozřejmě, že to, co dělá Remus je hrozně 
nebezpečné. Ale bude to fungovat, že ano? Musí.

Draco vstal, rozhlédl se kolem a vypadalo, že teprve teď si vzpomněl na své dobré vychování. 
„Pokud mě omluvíte, tak...” 

„Ještě chvilku,” řekla Tonksová a také vstala. „Podívej Malfoyi... Draco. Je mi líto, že jsem 
posledně nepochopila, jaký teď vlastně jsi. Nevěděla jsem, o co ti jde, ale nemohla sem uvěřit, 
že by tvé srdce mohlo být na správném místě...” 

Draco se suše usmál. „Chceš říct, že jsi nevěřila, že bych vůbec mohl mít srdce.”

„Jo, to taky.” Ostýchavě se usmála a vrátila se jí barva, ačkoli ještě zdaleka nebyla taková jako 
obvykle. „Ale... vypadá to, že ti opravdu jde o to, aby tvůj... ehm, aby Lucius skončil ve vězení, 
a jsem si naprosto jistá, že s tou vraždou nemáš nic společného.” Pak se postavila zpříma a její 
hlas získal o něco profesionálnější tón. „Nestrkej do ničeho nos, pořádně se uč, dělej to, co je 
nejlepší pro Harryho, a až přijde čas, abys podal žádost do bystrozorského programu, tak si 
promluvíme.”

Draco místo odpovědi jen krátce přikývl.

Tonksová se dívala na dveře od ložnice, ještě když se za zmijozelským chlapcem zavřely. „On už 
opravdu nemá rád svého...” 

„Luciuse,” řekl Harry pevně. „A přemýšlej o tom. Bylo to pro něj opravdu těžké. Díky za to, co 
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jsi řekla o bystrozorském programu. Jsem si jistý, že to pro Draca hodně znamená. On opravdu 
chce být bystrozor.”

Práskla bublinu tak nahlas, až to s Harrym trhlo. „Myslíš, že by si zvykl na to, že mu šéfuje 
někdo nečistokrevný nebo narozený u mudlů? Předpokládám, že to by pro něj bylo nové. V 
Úřadu pro vyšetřování jsou nějací s čistou krví, ale neplatí to všude. Nejsem si jistá, že by 
tenhle aspekt zaměstnání zvládl.”

Harry rychle došel ke stolu, popadl brk a napsal: On pravděpodobně poslouchá.

Tonksová se zakřenila a odepsala: Já vím, Harry, všimla jsem si, že se nezměnila úplně celá jeho 
osobnost.

A pak to Harrymu došlo. Tohle byl způsob Tonksové, jak dát Dracovi něco k přemýšlení.

Díky, napsal.

Tonksová přikývla a pak se vrátila k záležitostem ministerstva. „Budu potřebovat i tvoje 
svědectví.”

Harry se poněkud nakysle usmál. Nebude potřeba, aby upravovala jeho výpověď. On přece ví, 
co musí říct. Bude muset vypovědět, že ho zachránil Ron, protože jeho vlastní magie ještě není 
spolehlivá.

Jenže pořád je to lepší, než dát Voldemortovi typ, který by mohl použít, až zase příště vyrazí do 
boje proti Harrymu.

***

Draco toho moc při večeři nenamluvil, ačkoli projevil trochu zájmu, když Snape zmínil, že 
novinky o vězních budou v ranních novinách. Harrymu došlo, že doufá, že si radní uvědomí, že 
obvinili Draco z něčeho, co neudělal. Samozřejmě, že kdyby věděli o Venetimorice, už nikdy by 
nedovolili Dracovi vrátit se do školy.

Jenže oni to nevědí.

A Harry si byl jistý, že to Draco už nikdy v životě neudělá.

„Býval bych byl rád u druhé části toho výslechu,” řekl Harry, trochu naštvaný na Snapea, že ho 
to nechal zaspat.

Jeho otec pokrčil rameny. „Potřeboval sis odpočinout.”

„Už jsem zažil horší věci, než to, co mi udělal Nott.”

Draco obrátil oči v sloup. „To je možná ten problém, Harry. Ty si myslíš, že je naprosto normální 
být zabit.”

„No, pro mě to možná normální je.”

„Úhel pohledu, máš pravdu. Ale nemůžeš se přece zlobit na tátu za to, že dělá, co je pro tebe 
nejlepší. Nebyl přece pro tebe žádný důvod, abys znovu poslouchal, jak tu Nott obrací svou duši 
na ruby. Už jsi to jednou slyšel.”

„Byl jsi to ty, kdo říkal, že by se ti nelíbilo být vyloučen,” odsekl Harry.

„Touché.”

„Myslím, že sis ani neuvědomil, jak bledý jsi byl,” řekl Snape. Když chtěl Harry promluvit, 
zastavil ho gestem ruky. „Možná, že je čas na kompromis. Na dohodu, jak mi tak často 
připomínáš. Jestli si pamatuješ, dohodli jsme se, že když půjdeš do Prasinek, přeložíme tvé 
cvičení z Lektvarů na neděli. Dohodněme se, že pokud jsi byl příliš nemocný na to, abys byl 
přítomen při druhé části výslechu pana Notta, budeš potřebovat nepochybně i zítřek k tomu, 
aby ses zcela uzdravil.”

Harry na něj chvíli zíral a pokoušel se to přeložit do normálního jazyka. A vyšlo mu to zhruba 
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takhle: Když přestaneš otravovat, odpustím ti zítřejší trest z Lektvarů.

Harry si pomyslel, že je to pravděpodobně to nejlepší, čeho mohl dosáhnout. „Domluveno.”

„Harry, Lektvary jsou zábavné. Ty se to nesnažíš pochopit,” stěžoval si Draco a podíval se na 
Snapea. „Nebelvírští jsou prostě divní.”

Snape tu narážku nechal běžet a jen pokrčil ramenem.

Draco zjevně změnil směr svých myšlenek a náhle vyhrkl: „Kde jsou moje čokoládové žabky?”

Harryho se ta otázka poněkud dotkla. Koneckonců měl ten den na starosti jiné věci než 
sladkosti, jenže na druhou stranu Draco také. A jestli mu čokoláda může pomoct nějak se s tím 
vyrovnat... „No, já jsem ti koupil celý pytel, ale myslím, že jsem je nechal v místnosti, kam jsme 
dotáhli Notta. Promiň.”

Draco se zamračil. „Dal jsem ti dost na to, abys mi koupil víc, než jen jedno balení.”

„Jo, já mám nějaké galeony na zpět...” 

„Pottere, já potřebuju čokoládu!”

„Deset bodů Zmijozelu dolů,” vzdychl Snape. „Draco, jestli tak nutně potřebuješ čokoládu, 
nemusíš se pouštět do bratra. Já mám nějakou v kanceláři.”

Draco zahučel: „Těžko by mě napadlo zeptat se tebe, když jsi to byl ty, kdo mě připravil o 
privilegium mít k jídlu to, co chci.”

„A už jsi se naučil to privilegium nezneužívat?” zadíval se Snape vážně na svého syna.

„Ano, pane,” řekl Draco a sklopil oči.

Snape mávl hůlkou ke krbu a objevila se mosazná krabička, bez pochyby plná letaxu. „Tak 
požádej, o co chceš.”

„Jo a tentokrát se Dobby pokusí otrávit mě,” zamumlal Draco. „Možná, že bude lepší ta z tvé 
kanceláře, jestli je teda ještě pořád v nabídce.”

„Samozřejmě.” Snape ji přivolal.

Ukázalo se, že je to hořká čokoláda, kterou Harry neměl rád. Ale věděl, že Draco ano. Harry si 
vzal kousek a uždiboval z něj, Draco si do toho svého kousnul a zašklebil se.

„Fuj! Je v ní přidaná máta!” zašklebil se zmijozelský chlapec. Ale stejně si jí narval do pusy. 
„Mám rád čokoládu bez příchutí!”

„Přestaň být takový protiva,” řekl Harry. „Vždyť jsi jednou tátovi nabízel kakao s mátou, 
pamatuješ?”

„Jenže to bylo kakao,” řekl Draco tónem, jako by se tím všechno vysvětlilo.

„Myslím, že si příště rozmyslím být takový štědrý, co se týče mé čokolády,” poznamenal Snape 
mučednickým tónem.

„No, aspoň, že je to dobrá značka. Kouzelnická čokoláda opravdu pochází z Mexika.”

Když se rozezněl dveřní zvonek, Harry si se svým otcem vyměnil vyděšený pohled. 

Draco vyskočil, aby se podíval na pergamen, a rozhihňal se. „Podívejte na to. Albus Brumbál a 
Fawkes! Cha, dovoluji si poznamenat, že Fawkes je ve skutečnosti pták, přesto tam není 
napsáno mazlíček, jako když to byl tvůj bratranec, Harry...” 

„Každou nemagickou bytost by to nazvalo mazlíčkem a ty to dobře víš,” odsekl to Harry.

„Albusi, vítej,” řekl Severus, který zakouzlil dveře a otevřel je dokořán. „Proč jsi se raději 
nepřenesl krbem?”
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„Měl jsem náladu na pořádnou procházku,” řekl ředitel. „Člověk si tím pročistí hlavu.”

Draco byl vzrušením bez sebe. „Jste tu, abyste mi řekl, že se sešla Rada školy, a přiznali, že se 
naposledy zachovali jako banda starých pitomců a že jsem si nezasloužil být vyloučen a že 
můžu zpátky do školy a do Zmijozelu a...” 

Když ředitel dlouze vzdychl, odmlčel se. „Ale Draco. Na to přece ještě nebyl čas,” podíval se na 
něj přes vršek svých půlměsíčkových brýlí a jeho oči byly tak moudré a vševědoucí, jak si je 
Harry pamatoval. „No a k tomu, že si nezasloužíš být vyloučen...” 

Nechal větu nedokončenou.

„Co?” Draco se podíval na Snapea a potom zpátky na ředitele. „Co?”

„Řekněme, že si tvůj otec vedl obdivuhodně dobře a tím celá ta záležitost skončila.”

Dracův obličej zbledl. „Aha.”

Brumbál poklepal Dracovi po rameni. „Ale ty sis také vedl dobře, když zvážíme okolnosti. A my 
všichni jsme v mládí dělali chyby.”

„Jak to, že...” 

„Milý chlapče. Uvnitř tohoto hradu se stane jen málo věcí, o kterých bych se nedozvěděl. To si 
pro příště pamatuj.”

„Ano, pane,” řekl Draco potichu zkroušeně. „To budu.”

Brumbál se usmál a získal tím výraz laskavého starého dědečka. „Jsem rád, že jsem měli 
předtím možnost si popovídat, Draco. A ještě raději sem viděl to, jak sis vedl během výslechu. 
Všechno jsi to zvládl.”

„Já... děkuji, pane.” Draco k němu vzhlédl a vypadal poněkud otřesený, jak pokáráním, tak i 
chválou. „Pokud mě omluvíte, mám ještě nějakou práci. Chci být připravený, až rada školy... 
kdy je vlastně schůzka?”

„Pokud mi dovolíš malou radu, není žádná jistota, že ti dovolí vrátit se.”

„Já vím,” odkašlal si Draco. „Ale neřeknete jim o...” 

„Ne, ne, samozřejmě, že ne. Nepředpokládám, že bys ještě někdy něco takového chtěl udělat.”

„Ne,” zamumlal Draco. „To určitě ne. Mám nějaké učení, co potřebuju dohnat. Dobrou noc.”

Dveře od ložnice za sebou zavřel úplně potichoučku.

„A jak se daří tobě, Harry?” zeptal se Brumbál a v očích mu zajiskřilo, když se otočil na druhého 
chlapce. „Uzdravuješ se?”

Harry se poněkud vyčerpaně usmál. „Trochu mě bolí ruka, ale jinak jsem v pořádku.”

„Výborně, výborně,” ředitelův výraz zvážněl, když se otočil k Mistru lektvarů. „Severusi, můžeš 
na slovíčko? Třeba do tvé kanceláře?”

Harry si odkašlal. „Popravdě, já s vámi oběma potřebuji mluvit, takže, kdyby vám to nevadilo, 
připojil bych se k vám.”

Snape se na něj otočil a pak se významně podíval ke dveřím ložnice, které se právě zavřely za 
Dracem.

Harry přikývl. Ředitel vypadal poněkud pobaveně.

Když pak všichni seděli ve Snapeově kanceláři, za bezpečně zavřenými dveřmi, Harry si znovu 
odkašlal. „No, je to takhle. Mám pocit, že ta myšlenka s hadem na prstenu selhala.”

„Taky bych řekl,” souhlasil Snape a vypadal poněkud duchem nepřítomný. Pak to ale ze sebe 
setřásl a vrátil se do přítomnosti. „Vzhledem k tomu, že sis přál mluvit s námi tady, nejsi ještě 
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stále příliš nadšený z té Dracovy myšlenky nějak ho nakreslit na tvou ruku, nebo paži.”

Harry se otřásl. „Fuj, to mi příliš připomíná... však víš co. A navíc po dnešku mohu bezpečně 
říct, že by to mohlo být zničeno stejně jako můj prsten.” Při té vzpomínce se otřásl. Rozhodně 
nechtěl v budoucnosti budit pozornost svou rukou. „Přemýšlel jsem, jestli bychom nemohli 
vymyslet něco jiného. Protože bez hada se nemůžu vrátit zpátky do vyučování. A Salsa je ještě 
nápadnější než prsten. Takže ji takhle nemohu pořád používat a navíc bych byl nerad, kdyby jí 
někdo ublížil, takže máte nějaké nápady?”

Snape si třel kořen nosu. „Až dosud jsem váhal s návrhem na změnu techniky nitrobrany, 
vzhledem k tomu, že ti o Samhainu zachránila život. Raději bych tyhle síly nepokoušel. Ale po 
té, co se stalo dneska, by možná mentální řešení bylo vhodné.”

„To zní rozumně,” řekl Brumbál.

Harry si nebyl jistý. „Tati, ty si myslíš, že nebudu schopný bránit své nitro tak dobře, když 
změním svou představu na hada?”

„Myslím si, že by mohlo nastat období, ve kterém by tvá nitrobrana byla horší.”

„To není dobře. Necítil bych se dobře, kdyby Voldemort mohl číst v mé mysli...” 

„To se mu na dálku nemůže podařit, nicméně by tě mohla častěji bolet jizva a mohl by hledat 
způsob, jak tě ovlivnit skrze tvé sny a vize,” řekl Snape mírně. 

Harry měl pocit, jako by mu do srdce vrazili dýku. A vůbec nezáleželo na tom, že jeho otec mu 
tím nechtěl připomenout, jak v Siriusově případě selhal. „Jo, takže na to zapomeň...” 

„Mám pocit, žes mi slíbil, že půjdeš rovnou za mnou, kdyby tě něco v tvých snech rozrušilo,” 
řekl Snape s očima upřenýma na svého syna. „Pamatuješ si to?”

„Jo, pamatuju,” vzdychl Harry. „Hádám, že to právě dělám. Pokud budu schopný, vytvořit si 
hada v mysli, nemusel bych si dělat starosti, že se dnešek bude opakovat, že jo?”

„Když v tom dosáhneš mistrovství.” Snape spojil prsty. „Jenže to ti nemohu zaručit. Takhle se 
normálně nitrobrana nepoužívá.”

„Dobře, tak na tom můžeme začít zítra pracovat. Ale pokud se to nenaučím zatraceně rychle, 
budeme muset vymyslet nějaký jiný způsob, jestli se mám vrátit v pondělí do školy.”

Ředitel si sundal brýle a zamyšleně je pozoroval. „Napadlo mě, že vždycky, když mám 
nasazené tyhle brýle, nemůžu se zbavit představy měsíce.”

Harry zavrtěl hlavou nad představou, která se mu objevila v hlavě. Had vyrytý na čočce?

„Možná jen malá rytina,” pokračoval ředitel. „Něco téměř nepostřehnutelného. A mohli bychom 
brýle zakouzlit tak, aby to bylo viditelné jen zevnitř.”

„Hmmm, Nott si všiml, že jsem se díval na prsten,” zamumlal Harry. „Tohle by bylo lepší. 
Nikomu by nepřipadalo divné, že se dívám skrz brýle, i když to znamená, že je budu muset 
zase začít nosit. Právě v okamžiku, kdy jsem měl konečně šanci s tím přestat!” Jenže kňourání 
ničemu nepomůže a tak Harry hned dodal: „Je to lepší než nějaké tetování na ruce. Popravdě je 
to docela dobré řešení. Tak já zaběhnu pro moje brýle, joo?”

„Accio Harry brýle,” řekl Snape a Harry se trochu zastyděl, že ho nenapadlo použít magii. Jenže 
právě teď tu neměl nikde hada a ani hůlku. Ne, že by ji potřeboval.

Dveře se otevřely, aby pustily brýle, a ty přistály Snapeovi v ruce. Poklepal hůlkou na čočku, 
kterou zakouzlila madam Pomfreyová. „Finite Incantatem,” pronesl a zopakoval to ještě dvakrát 
a otáčel si přitom brýle v ruce. „Teď jsou ty čočky prostě jenom skleněné,” oznámil a podal 
brýle řediteli.

Brumbál se usmál. „Ach ne, Severusi. Já tu nejsem ten, kdo má talent pro výtvarné umění. Pusť 
se do toho.”
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Harryho napadlo, že by se měl zeptat ředitele, co ví o Kazisvětu Snapeovi. Možná, že až budou 
příště sami. Tušil, že to není příliš dobrý nápad; pokud o tom s ním Snape nechce mluvit, těžko 
by ocenil, že se o tom Harry baví s lidmi, kteří nepatří do rodiny. Jenže stejně. Ředitel by mohl 
vědět věci, které by Harry chtěl znát... 

Snape se trochu zakabonil, jako by se mu myšlenka na to, že má vytvořit něco kreativního 
nelíbila, ale pustil se do toho. Začal tím, že kouzlem přeměnil konec své hůlky na velmi tenkou 
čepel. Po chvilince rytí, kdy bylo jeho čelo zkrabatělé soustředěním, zakouzlil vnější stranu 
pravé čočky tak, aby nebylo vidět, co vytvořil.

„Je to hrubé,” řekl chraplavě, kdy podal Harrymu brýle.

Byl to zvláštní pocit, znovu si je nasadit. Harry očekával, že jedna strana bude zaslepená, ale 
svět vypadal stejně jako předtím, až na tenounkého hádka, kterého viděl na samém kraji brýlí. 
Chtěl zkusit nějaké kouzlo, aby si byl jistý, že bude fungovat. „Nemám tu nikde hůlku...” 

„Albus ví, že můžeš kouzlit bez ní,” řekl Severus unaveně. „Otázkou zůstává, jestli bys měl 
kouzlit. Tvá ruka se ještě zcela neuzdravila z popálenin.”

„Bude lepší ještě počkat,” dodal hned Albus. „Tvůj otec má pravdu. Možná zítra, před tím, než 
se vrátíš do Nebelvíru si zkus jedno, dvě kouzla. A teď Harry, když nás na chvíli omluvíš, 
potřebuju probrat pár věcí se Severusem.”

„Jistě...” 

Nicméně, Snape vstal a založil ruce na hrudi, jeho plášť se nepatrně zavlnil. „Popravdě, Albusi, 
pokud se ta záležitost týká Harryho nebo Řádu, byl bych raději, kdyby zůstal. Je lepší, když má 
více informací, než méně.”

Jasně, a proto jsi mě nechal zaspat druhou část Nottova výslechu, pousmál se sám pro sebe 
Harry.

„Tohle se daleko víc týká tebe, Severusi,” odsekl ředitel.

„Všechno, co bys chtěl k tomuto tématu říct, může být samozřejmě řečeno před mým synem.”

„Dobře,” řekl Brumbál a Harrymu se zdálo, že poněkud ostře. Přemýšlel, proč je ředitel tak 
podrážděný.

Harry se cítil nepříjemně a tak zamířil ke dveřím. „To je v pořádku...” 

„Ne, zůstaň,” řekl ředitel a stoupl si před Snapea. „Severusi, je ti jasné, že jsi tu byl potřeba? 
Zmijozel byl vzhůru nohama a tys nebyl nikde k nalezení. Nakonec jsem musel jít tvou kolej 
uklidnit já.”

Snape se zatvářil rozhořčeně. „Jakmile Tonksová a Pastorek obvinili ty tři pachatele, musel jsem 
se ještě vrátit do Prasinek. Jsem si jistý, že chápeš proč.”

„Ať už byly tvé záměry jakkoli chvályhodné, byls potřeba tady!”

„Můj syn je důležitější.”

Harry neměl původně v úmyslu mluvit, ale tento komentář ho překvapil. Proč se jeho otec 
musel vrátit do Prasinek? A přitom tvrdí, že je lépe, když má Harry všechny informace, tak...

„Proč jsi to udělal?”

Snape vzdychl a soucitně se podíval Harryho směrem. „Harry, to kouzlo, které použil pan Nott, 
byla černá magie. Normálně, když se toto kouzlo dostane do styku se zlatem, tak kov zmizí. 
Nicméně, vzhledem k tomu, že Pan Nott nebyl zrovna v kondici, když ho kouzlil...” 

Harry měl pocit, že už jen při té zmínce o tom ho rozbolela ruka. „Mě se teda zdál docela v 
kondici.”

„Bohužel ano. Doufal jsem, že se mi podaří přivolat zbytky prstenu tak, aby mohl být udělán 
znovu. Ale musím s politováním říct, že se mi to nepodařilo. Jediné, co se mi povedlo zachránit, 
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je tohle.” Snape sáhl do kapsy a vytáhl malou kovovou krabičku a otevřel ji. Uvnitř zazářilo 
několik malých smaragdů.

Harry polkl. Věděl, že prsten je pryč, ale teď, když zjistil, že zůstaly jen drahokamy, bylo to jako 
ztratit ho znova. Ačkoli to nedávalo smysl. Měl by být šťastný, že zůstalo alespoň něco, ale z 
nějakého důvodu to bylo ještě bolestnější, než kdyby ho ztratil úplně.

Možná, protože mu pohled na ty smaragdy připomínal, jak moc ztratil.

„Díky,” řekl Harry a vzal si krabičku do levé ruky a pevně ji stiskl. „Já... díky, že jsi se pokusil, 
vážím si toho.”

Snape ho poplácal po rameni.

Ředitel tuto scénu tiše pozoroval, ale po chvíli pokračoval v hovoru. „Severusi...” 

Snape se na něj otočil a z očí mu šlehaly blesky. „Nepokoušej se mě přesvědčit, že Zmijozel má 
být na prvém místě. Protože tě nebudu poslouchat. A popravdě jsem poněkud zaskočený tím, 
že ti vadí, že jsi mě musel zastoupit. Tak jsi musel uklidnit Zmijozelské a vysvětlit jim situaci. To 
se mi nezdá jako úloha nepřijatelná pro ředitele Bradavic.”

Teď už šlehaly plameny i z Brumbálových očí. „Nepřišel jsem si stěžovat proto, že by mi to 
vadilo, ale protože, když jsi zmizel, neměl jsem nejmenší tušení, kde jsi.”

Snape zdvihl obočí. „Mám i soukromý život. Je to problém?”

„Napadlo mě, že jsi šel najít Luciuse a že z něj vymlátíš duši.”

Snape se opovržlivě zakabonil. „Myslím si, že nemám až tak málo sebekontroly.”

„Skutečně?” Brumbál zavrtěl hlavou. „Neudělalo mi radost, když jsem dnes viděl jak spoléháš 
jen na svoje síly. Vyslýchat pana Notta přímo v Prasinkách bylo pošetilé. Tvůj první zájem jako 
otce a člena Řádu měl být bezpečný návrat Harryho do Bradavic, kde jsi měl nechat 
prohlédnout jeho zranění. Slyšel jsem, že byla spálená až do černa!”

Harry si pomyslel, že teď už se Snape dívá opravdu zuřivě.

„Jo, ale on zakouzlil kouzlo proti bolesti a mně nevadilo chvíli počkat...” 

Snape promluvil zároveň s ním. „Pro Merlina, Albusi. Vyhodnotil jsem nebezpečí jako 
minimální...” 

„Opatrnost tě měla vést k tomu, abys tu situaci řešil tady a ne tam, kde byl Harry napaden. A 
navíc jsi tak odřízl od informací mě. Nedozvěděl jsem se nic až do okamžiku, kdy jsi poslal do 
kanceláře Draca s tím, že ty sám to tajemství rozluštíš za použití pravdivých snů.”

„Byl jsem pro ten úkol nejlepší!”

„Možná, že ano, ale copak nechápeš, proč to děláš?”

„Abych chránil oba své syny?” zavrčel Mistr lektvarů.

„Ne, myslím, že se jen pokoušíš být užitečný,” řekl mírně Brumbál. Udělal krok dopředu a 
zadíval se do Snapeových černých očí. „Už mockrát jsem poslouchal tvé stížnosti na Harryho 
náchylnost k hrdinským skutkům. Ale nemáš pocit, že jsi dnes podlehl podobným impulsům? 
Vyslýchání Notta bez dalších členů Řádu a bez bystrozorů. Uvěznění ho kouzlem, dokud se tobě 
nehodilo upozornit mě. Rozhodl jsi se, že jsi jediný, kdo dokáže tu situaci řešit. Jednal si stejně 
jako Harry.”

„Užitečný!” prskal Snape. „Jak se opovažuješ tvrdit, že nemám žádný jiný způsob, jak být 
užitečný Řádu!”

„Já nic takového netvrdím. Ale ty ano, pokud děláš taková rozhodnutí, jako jsi udělal dnes. Od 
té doby, co jsi byl odhalen jako zvěd, máš pocit, že nemáš pro Řád žádnou cenu...” 

„To,” usekával Snape, „není pravda!”
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„Samozřejmě, že to není pravda!” řekl Brumbál zvýšeným hlasem. „Tvoje lektvary jsou 
nenahraditelné. A tvůj smysl pro strategii nemá žádný jiný člen Řádu. I když dnes jsi ho tedy 
zrovna nepoužil, protože tvá touha předvést se před Harrym ti zatemnila úsudek.”

Harry polkl. „Nemusíš mi nic dokazovat! Samhain byl ten jediný důkaz, který jsem kdy 
potřeboval. Vždyť jsi se prozradil jako špión a dostal jsi se na vrchol seznamu lidí, po kterých 
Voldemort jde!”

„Já nemám potřebu něco dokazovat ani tobě, ani někomu jinému.”

„Tak možná sobě.” Brumbál se odmlčel a hladil si vousy. „Severusi, já vím, že je pro tebe těžké 
přijmout fakt, že teď je zvědem v nejbližším Voldemortově okruhu Remus.”

Snape strnul. „Myslím, že toho vlkodlaka přeceňuješ. Už jen jeho postižení mě naplňuje 
obavami, jestli bude schopen být ve službě pokaždé, když to bude potřeba. Ale pokud je ten 
nejlepší, koho máte...” 

„Z každého tvého slova slyším žárlivost.”

„Přeháníš,” vyštěkl Snape a založil si ruce na hrudi.

„Milý chlapče, nemůžeš vydržet ten pocit, že by tě Remus mohl v Harryho očích nahradit,” řekl 
Brumbál hlasem, který by dokázal zklidnit i rozbouřené moře. „Ale Severusi, vždyť přece 
Harryho znáš, on má lásku pro všechny. Podívej se, jak odpustil Dracovi a přijal ho za bratra. A 
přece to neznamená, že by měl své ostatní přátele méně rád. To, že si váží Remuse, ani v 
nejmenším neznamená, že by si méně vážil tebe. Severusi, on vás dokáže mít rád oba.”

Harry cítil, že se trochu začervenal. Ne, že by se za něco z toho styděl, ale stejně... 

„Děkuji, Albusi, že jsi mi vysvětlil něco tak naprosto zjevného!”

„Někdy jsou to ty nejzjevnější věci, které se nám nedaří vidět,” řekl Brumbál mírně. „Tvůj čas 
jako zvěda je prostě pryč, ale to přece neurčovalo, kým jsi. Byl to jen způsob tvé služby.”

„Chceš říct činění pokání,” řekl Snape hořce a rezignovaně.

„Ale no tak drahý chlapče, ty už jsi své skutky odčinil. Mnohonásobně. Harryho láska k tobě je 
toho důkazem, on by nemohl milovat někoho zlého. A ty víš, že to tak je.” Brumbálův hlas byl 
čím dál tím tišší. „Nechtěj být tím, kdo porazí Voldemorta. Protože ty už jsi svou část práce 
udělal. Nemám o tom nejmenší pochybnosti. I když ne tak, jak jsi chtěl.”

Snape stiskl rty a jen přikývl.

Brumbál pokračoval pořád tímtéž příjemným hlasem. „A tvoje pomoc nebude taková, jaká by 
mohla být, když necháš svoje osobní záležitosti, aby ti zatemňovaly úsudek. Popřemýšlej o 
tom, to je to jediné, o co tě žádám.”

Snape už o tom ale zjevně přemýšlel. Posadil se, naklonil hlavu a zadíval se na Albuse. 
„Zdržovat se v Prasinkách asi nebyl ten nejlepší nápad, to už teď vidím,” zamračil se „A možná 
by bývalo bylo chytřejší zavolat bystrozory hned. Ačkoli když zvážím celou tu situaci, nechtěl 
jsem je seznámit s celou tou situací,” povzdychl si. „Třeba s Harryho temnými sílami nebo s tím, 
že potřebuje vidět hada. Použil jsem na pana Notta paměťové kouzlo před tím než byl oficiálně 
vyslýchán.”

„Draco se zmínil, že to chceš udělat. A znovu ti opakuji, že bych býval byl ocenil, kdyby ses o 
tom přede mnou zmínil.”

Harry si trochu skousl ret. „Nott byl podroben paměťovému kouzlu dvakrát za den? Poprvé, aby 
zapomněl na to, co jsem mu udělal s nohama, a podruhé, aby zapomněl, že za tím stojí Lucius? 
Zbylo mu vlastně vůbec ještě něco v hlavě?”

„Na rozdíl od jistého profesora jsem já docela kompetentní v oboru paměťových kouzel.”

„Ale to se stalo jen proto, že Lockhart použil Ronovu hůlku, která byla rozlomená téměř na 
polovinu a slepená páskou.”
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Snape se usmál. „Já vím. A co se týče pana Notta...” Jeho výraz potemněl. „Myslím, že přijde 
okamžik, kdy jeho mysl bude poškozena daleko spíš polibkem mozkomora než dnešními 
událostmi.”

Harry přikývl. Nott si to zaslouží. Nejenže zaútočil na Harryho, ale také jednoho člověka zabil. 
Člověka, kterého Draco miloval, i když se ukázalo, že nebyl jeho lásky hoden.

„Ještě pořád se tím trápíš,” řekl Snape a zblízka si ho prohlédl.

„Ne kvůli němu,” odpověděl Harry a zavrtěl hlavou. „Já... jen jsem přemýšlel, jaký byl letošek 
pro Draca. Nejprve se proti němu postavil jeho otec a teď zjistil, že ho jeho dívka chtěla zabít.”

„Doufám, že se bude cítit lépe, až bude zpět ve škole.”

Harry se otočil k řediteli. „Přemýšlel jsem o tom. Bude to tak jednoduché? Vždyť on byl 
popravdě vyloučen z vyučování dlouho před tím, než byl vyloučen ze školy. Takže když teď 
bude přijat zpátky, znamená to, že automaticky začne znovu chodit do vyučování?”

„Pokud se vrátí jako řádný student, tak ano. Myslím, že si radní řeknou, že za to jedno kouzlo už 
zaplatil víc než dost.”

„I Lucius?”

„Myslím, že si Lucius nechá svou zlobu tentokrát pro sebe, když jsme chytili studenty, které 
navedl k vraždě slečny Parkinsonové.”

„No, spíš mu dojde, že se mu nepodaří dostat Draca, dokud bude tady dole,” pochopil Harry. 
„Do hajzlu. Ou, omlouvám se. Chtěl jsem jen říct... možná se bude Luciusovi hodit, když bude 
Draco zpět ve vyučování. Možná by bylo lepší, kdyby se nevracel. Asi to pro něj nebude 
jednoduché, ale pokud zůstane naživu...” 

„Přijal jsem opatření, která mají zabránit Luciusu Malfoyovi ve vstupu do Bradavic, až na to, 
když přijde na schůzku rady. Ale nebude ani na okamžik sám.”

Harry na něj zíral. „Pokud to můžete udělat, proč už jste to neudělal dřív?”

Brumbál se zamyšleně usmál. „Protože tentokrát nemůže nic namítat. Něco na něj víme. Sice 
to nemůžeme použít, dokud chceme, aby Lucius byl volný a Remus se za něj mohl vydávat, ale 
to Lucius neví.”

Snape si odkašlal. „Velmi zmijozelské.”

„Děkuji, Severusi.”

„A kdy tedy bude schůzka rady školy?” Harry se ostýchavě usmál. „Draco je už tady dole 
opravdu zoufalý.”

„Svolám ji tak brzy, jak jen to bude možné. Hm... předpokládám, že Yardley je ještě pořád v 
Bulharsku.”

„Doufám, že se ti to podaří zařídit brzy, Albusi. Nejsem příliš nadšen vyhlídkou na to, že jediný, 
kdo dohlíží na to aby se Harry do něčeho nenamočil, jsou ty dvě hrdličky.”

„No počkej, jaké nenamočil?”

Oba dospělí ho ignorovali.

„Povedu to v patrnosti.” Brumbál si urovnal hábit a zamířil ke dveřím kanceláře. „Myslím, že by 
bylo dobře, kdyby ses ještě dnes zastavil ve Zmijozelu. Moje návštěva je myslím trochu 
popudila. Dohlédneš na to, že ano?” 

***

Krátce na to, co ředitel odešel, řekl Snape Harrymu, že vypadá pod psa, a měl by si jít lehnout. 
Sám se přenesl letaxem do zmijozelské společenské místnosti, aby svoji kolej uklidnil. Harry 
předpokládal, že se jeho otec vrátí pozdě – dokázal si představit, jaké pozdvižení by bylo v 
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Nebelvíru, když by někoho z nich odvlekli bystrozorové, a což teprve ve Zmijozelu.

Harry se cítil pořádně unavený, ale nedokázal se přinutit k tomu, aby udělal to, oč ho otec 
žádal. Předpokládal, že z něj Draco okamžitě začne tahat informace, o čem že se to mluvilo v 
jeho nepřítomnosti. A co měl Harry říct, že jejich otec dostal vynadáno jako malý kluk?

A navíc Harry věděl, že prostě nemůže spát. Temná tíseň, která ho trýznila skoro stejně jako 
zraněná ruka, se mu usadila někde v nitru.

„Harry, co tu děláš!” dožadoval se odpovědi Snape o pár hodin později.

Harry si třel zátylek svou zdravou rukou a posadil se na gauči. „Nemůžu spát.” Otec jen tázavě 
zdvihl obočí. „No dobře, měl jsem pocit, že nemůžu spát, protože se mi toho honí trochu moc v 
hlavě, tak jsem tu zůstal, abych si s tebou mohl promluvit, jenže jsem usnul.”

Snape se posadil vedle svého syna a unaveně si promnul čelo.

Harry se cítil provinile za to, že mu přidělává starosti. „Co Zmijozel?”

„Zkrotil jsem je.”

Harry si nebyl jistý, jestli mluví o jejich náladě a nebo jestli je prostě jen poslal do postelí.

„Harry, předpokládám, že jsi nezůstal vzhůru, jen aby ses mě zeptal na své spolužáky z koleje. 
Tak co tě trápí?”

Místo toho, aby hned odpověděl si Harry začal upravovat pásku. Ucítil na rameni otcovu ruku, 
podíval se na něj srze řasy a vyhrkl: „Ty si myslíš, že má Draco pravdu, že ano? Ty si myslíš, že 
to, co Remus dělá, je sebevražda!”

Snape se zhluboka nadechl, opřel se dozadu, ale ruku nechal na Harryho rameni, a začal mu ho 
jemně masírovat. „Myslím, že Lupin má stejnou kliku jako ty. To mu bezpochyby pomůže projít 
touhle válkou.”

„Neřekl bych, že stát se vlkodlakem je bůhví jaké štěstí.”

„Ale přežil.”

Harry se otci vytrhl a zamračil se na něj. „No, Sirius přežil bez problémů dvanáct let v 
Azkabanu, a...” Chtěl dodat a stejně jsem ho zabil, ale nechtěl, aby otec zamířil v hovoru k 
tématu viny a zodpovědnosti. „Ale stejně zemřel v momentě, kdy se zapletl se smrtijedy. Já 
vím, že si Remuse jako zvěda příliš neceníš. Takže, řekni pravdu. Myslíš si, že ho chytí?”

Snape se na chvíli odmlčel, jako by pečlivě zvažoval odpověď. „Domnívám se, že je 
nevyhnutelné, aby jeho aktivity vyšly najevo. Nicméně to neznamená, že je nevyhnutelné, aby 
ho u toho chytili.”

„Takže ty si myslíš, že jim dojde, že si někdo pod vlivem Mnoholičného lektvaru hraje na 
Luciuse, ale nedojde jim kdo.” Harry sebou poplašeně trhnul. „Nebudou si myslet, že jsi to ty, 
že ne?”

Snape zavrtěl hlavou. „Moje pozice tady mi zajišťuje dokonalé alibi. Ačkoli Řádu by možná 
prospělo, kdyby podezřívali mě, protože stejně už mě mohou stěží nenávidět víc.”

„Tati, to teda vůbec není legrační.”

„A ani nemělo být.”

Harry si rukou prohrábl vlasy. „Nenávidím to!” vykřikl, vyskočil a trochu se u toho zapotácel. 
„Ten bastard jde po všech, které mám rád. Už jsem ztratil víc lidí než dokážu unést...” Otočil se 
tváří k otci. „A není to jen proto, že bych sobecky nechtěl přicházet o blízké, protože my teď 
nemluvíme o rychlé smrtící kletbě jako u Cedrika. Nejsem hlupák; vím, že čím blíž mi někdo je, 
tím otřesnější smrtí zemře.”

Snape přivolal Galiano a dvě malé skleničky. Oběma trochu v tichosti nalil. „Harry, rád bych tě 
toho ušetřil,” řekl a podal mu skleničku. „Ale pravda je, že každý člen Řádu riskuje život. Sám to 
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víš nejlépe. Tvoji přátelé a Draco jsou také v nebezpečí. Ale riziko, které na sebe bereme, není o 
nic větší než to, ve kterém jsou všichni mudlové a kouzelníci narození z mudlů, za které 
bojujeme.” Odmlčel se, aby se napil. „Nic z toho jsi nezavinil a ani tomu nemůžeš nijak 
zabránit.”

„To zas není tak úplně pravda. Když nic jiného, mohl bych Remuse zastavit, aby se už 
nevystavoval dalšímu nebezpečí.”

„Harry, to ne...” 

„Ale ano, vím to a také vím, že když bude zabit, budu vědět, že jsem tomu mohl zabránit! Jak si 
myslíš, že s tím budu žít? Když vím, že jsem mohl dojít na ministerstvo a nechat Luciuse sebrat 
a možná i poslat mozkomorům. Kdybychom my všichni svědčili, byli by Draco a Remus ve 
větším bezpečí.”

Harry se posadil. Cítil se trochu zahanben a bez dechu po tomhle výbuchu. Snape se posadil 
vedle něj a jemně ho objal. „Harry, to nemůžeme udělat.”

Harry se mu vytrhl. „Já můžu, teď už všichni vědí, že je Voldemort zpátky; mohl bych dostat tisk 
na svoji stranu...” 

„Aha,” řekl Snape smutně. „Už to chápu.”

„Co? To že by měl Lucius navždy zmizet?”

„To jsem pochopil už dávno. Teď už chápu, proč se Albus nakonec rozhodl nechat tě u toho, když 
mě volal k zodpovědnosti.”

Harry se opřel dozadu a vzdychl: „Jo, to bylo docela zvláštní, proč myslíš, že to udělal?”

„Protože – pokud já suverénní, zodpovědný dospělý si musím více dávat pozor, abych nejednal 
na vlastní pěst, co pak teprve ty?”

„Já...” Ta otázka sice nezmírnila Harryho vztek, ale zarazila ho. Když vyhrožoval, že si to 
všechno zařídí sám, dělal přesně to samé, co ředitel kritizoval na Snapeovi. A Snape nakonec 
téměř přiznal, že se zmýlil... nebo alespoň připustil, že nejednal úplně správně.

Harryho vztek vyprchal a smutně vzhlédl k otci. „Ale mohli bychom ochránit Remuse a poslat 
Luciuse tam, kam patří. Mohli bychom ochránit Draca, tati!”

„Věř mi, že bych nic neudělal raději, ale bylo by to špatně.”

„Proč by to bylo špatně?” zeptal se Harry třesoucím se hlasem.

„Protože ačkoli nesouhlasím s tím, co Lupin provádí, zachraňuje tím životy.”

„Jak můžeme vědět, že se tím zachrání více životů, než kdybychom Luciuse nechali zatknout?”

Jeho otec znovu vzdychl. „Máme ty informace, které potřebujeme, a vložili jsme veškerou 
důvěru v to, že Albus rozhodne správně. Věř mi, Harry, nikdo z nás by neriskoval, kdybychom k 
tomu neměli dobrý důvod.”

„Ale ty přece víš, že není neomylný. Co když se tentokrát mýlí? Já...” 

„Harry, zkus se na to podívat z jiného úhlu. Už jsem ti řekl, že všichni členové Řádu jsou v 
nebezpečí. Ale to nejdůležitější je, že všichni na sebe to nebezpečí berou dobrovolně. My 
všichni, kteří stojíme proti Voldemortovi, jsme to udělali ze svobodné vůle. Lupin a já jsme to 
udělali už před lety. Draco také učinil svoji volbu. Ještě před tím než se stal tvým bratrem. Ty za 
ta rozhodnutí nejsi zodpovědný.”

Snape se zhluboka nadechl. „Myslím, že tvůj problém je ve tvé potřebě zachraňovat lidi. Vyrostl 
jsi v přesvědčení, že si jediný zachránce kouzelnického světa. Ujišťuju tě, že to tak není. Možná, 
že jsi předurčen k tomu, abys čelil Voldemortovi, ale každý člověk je zodpovědný sám za sebe. 
Někdy je čas na oběť. A Harry, ty nejsi ničí strážce. Není na tobě, abys někomu bránil v jeho 
volbě.”
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Ve Snapeových očích se dal přečíst soucit, ale i rozhodnost. „Ne, Harry, na to nemáš právo.”

Kapitola 88. STUDENTI A ZACHRÁNCI

Harry se s povzdechem posadil k nedělnímu obědu se svojí rodinou. Celé dopoledne strávil 
nácvikem nitrobrany, ale nepostoupil dopředu ani o krůček. Po té, co se mu na jaře s 
nitrobranou tak vedlo, doufal, že bude jednoduché zaměnit obraz ohně za nějakého hada. Třeba 
za oheň, co by vypadal jako had. Cokoli. Doufal, že jediné, co bude potřebovat, bude trocha 
podpory a vedení. Tátu, který mu uvnitř mysli ukáže jak na to.

Jenže to nefungovalo. Ani trochu. A Harry se cítil mizerně. A navíc celý upachtěný a upocený.

„Mně se v nitrobraně taky nevede,” připustil nevrle Draco. „Alespoň víš, jak se při tom obvykle 
cítíme my ostatní. Vůbec se do toho nemůžu dostat.”

„Draco, přestaň přehánět.” řekl Snape, když se k nim připojil ke stolu. Vypadal přesně tak 
unavený a frustrovaný, jak se Harry cítil. „Však se to naučíš.”

Takže se Snape zjevně rozhodl vzít vážně Harryho návrh, aby se Draco učil nitrobraně. To bylo 
milé. Přemýšlel, proč mu to Draco zatím neřekl, ale pak se rozhodl, že na tom nezáleží. Možná o 
tom nechtěl mluvit, dokud mu to doopravdy nepůjde. A teď to řekl, aby se Harry cítil alespoň o 
něco lépe... to bylo... prostě bratrské.

Jenže v mžiku byl Draco zase ve své obvyklé náladě. Jeho komentáře během celého nedělního 
oběda to jen dokazovaly.

„Přemýšlel jsem o tom vašem řešení s brýlemi,” řekl, nepřátelsky se na ně podíval a začal se 
přehrabovat v roztaveném sýru na cibulové polévce. „A vážně si myslím, že je to pitomost. 
Přece tu obludnost nenosíš pořád. Co když na tebe příště někdo zaútočí ve sprše?”

„Myslím, že se nebudu sprchovat ve Zmijozelu.”

„Vtipálku, tvůj otec také důvěřoval Červíčkovi daleko víc než měl.”

„Moji přátelé jsou daleko důvěryhodnější, než byl Červíček.”

„I páťáci? A co sedmáci? Jak dobře je znáš, Harry?”

Hm, v tomhle má možná Draco pravdu. Ne, že by si Harry myslel, že by se něco takového 
mohlo stát, ale stejně. „No, já zase nevidím zas až tak špatně. Prostě bych se jen podíval dolů a 
uvidím...” 

Dracovi spadl sýr zpátky do polévky a vytřeštil na něj oči. „A uvidíš něco... hadovitého?”

„Salsu na podlaze jsem chtěl říct!” zaječel Harry a zrudl.

„Ty se s ní sprchuješ?” zeptal se Draco posměšně.

„Ne, ale budu. A taky si můžu nechávat její krabici na nočním stolku, abych se na ní mohl 
podívat, když budu mít sundané brýle, co ty na to? I když, ne že bych čekal, že na mě někdo 
zaútočí v posteli.” 

„Já si pořád myslím, že tetování je ta nejlepší cesta. Podívej, přece bychom to mohli zakouzlit 
tak, aby se to nedalo nijak odstranit.”

Harry paličatě založil ruce na hrudi. „Severus našel způsob, jak se zbavit Znamení zla. Znamení 
zla, které mu vykouzlil sám Voldemort. To podle mě znamená, že jakékoli takové Znamení může 
být odstraněno, ať už ho zabezpečíš jakkoli. A já ho vážně nechci.”

Draco odstrčil svou misku. „Harry, poslouchej...” 

„Proč nejíš tu polévku, co sis objednal?” přerušil ho náhle Harry. „Vždyť jsi ji po to všem fňukání, 
jak nudná jídla servírují ve Velké síni, ani neochutnal!”

Draco se zakabonil, aby dal najevo, že si té změny tématu všiml. „Je divně cítit.”
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 „Myslíš, že je zkažená?”

„Ne, jen je divná. Mám pocit, že s ní něco dělal Dobby.” Draco vzdychl. „Nic z toho, co si 
objednám, nechutná správně. Všiml jsem si toho už při snídani...” 

Snape odložil svou vidličku a přitáhl si Dracovu misku. „Je to cítit zkaramelizovanou cibulkou a 
sýrem.”

„Je v tom ještě něco jiného,” stál si na svém Draco. „A ten sýr je nějak moc žlutý, nemyslíš?”

„Myslím, že jsi paranoidní,” prohlásil Snape neomaleně. „Jez.”

Harry si pomyslel, že Snape má co říkat, když to byl on, kdo měsíce vynechával jídlo, ale na 
druhou stranu, jeho se opravdu někdo pokusil otrávit. Zatímco Draco podezříval Dobbyho 
bezdůvodně.

To to nečisté svědomí. Docela milé zjistit, že Draco něco takového má.

Harry vstal od svého jídla a zavolal Dobbyho.

V mžiku se objevil skřítek oblečený v několika plandavých svetrech a cylindru. „Harry Potter 
volal Dobbyho?”

„Jo.” Harry se zastavil, aby se na chvíli zamyslel, a došlo mu, že to měl udělat už před chvílí. Ze 
Snapeova výrazu se dalo vyčíst, že si myslí něco podobného. „Udělal bys mi laskavost, kdybych 
tě o to požádal, že ano?”

Dobbyho klobouk se zakymácel, když skřítek začal nadšeně poskakovat. „Samozřejmě, Harry 
Pottere, samozřejmě!”

„Víš Draco se necítí moc dobře, po té aféře s koláčky. Má strach, že se na něj skřítkové zlobí, a 
že by mu mohli otrávit jídlo.”

Dobbyho oči, i normálně velké, se teď ještě zvětšily. „Domácí skřítkové?” Otočil se k Dracovi a 
zuřivě vrtěl hlavou. „Ne, ne, ne, ne, ne! Dobby se teď musí potrestat!”

„Ne!” vykřikl Harry a popadl Dobbyho za obě zápěstí, dřív než s tím mohl začít, „On si nemyslí, 
že byste to udělali,” řekl a podíval se výhružně, aby mu Draco neodporoval. „A nechci, abys to 
říkal ostatním skřítkům, protože já vím, že neudělali nic špatného. Draco je prostě jen 
vynervovaný. To, co po tobě chci, je slib. Vím, že bys nikdy neporušil slib, který bys mi dal.”

„Samozřejmě, pane Pottere.”

Harry pustil Dobbyho ruku a otočil se na svého bratra. „A co ty, věříš, že Dobby svůj slib 
dodrží?”

Draco se ušklíbl. „Obecně? Pcha. Ale vzhledem k tomu, že tě zbožňuje, tak asi ano.”

„On mě nezbožňuje!”

„Tobě by slíbil cokoli.”

Harry nebyl v náladě na hádku, takže se přestal přít a přemýšlel, jak slib formulovat. Nechtěl 
zmiňovat Dobbyho funkci ochutnávače, když pro nic jiného, tak protože se mu dělalo mdlo 
pokaždé, když na to myslel. „Slib, že žádný skřítek a ani nikdo jiný nedá Dracovi do jídla něco 
škodlivého.”

„Slibuji, pane Pottere,” řekl Dobby slavnostním tónem.

„Na mé uši, na psí duši i s kočičím svědomím,
ať mě zostra jehla ostrá
propíchne, když pochybím
Stáhnout z kůže pak mě můžeš...” 

„To už stačí,” přerušil ho Harry.
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„Jak můžeš mluvit o jehlách po tom, co Harry zažil na Samhainu?” vybuchl Draco. Pak se otočil 
na Harryho: „Říkal jsi, že je to mudlovská říkanka.”

„Myslel jsem si to.” Harry se zadíval na Dobbyho tázavě a ten zrudl do zářivě zelena.

„Dobby to slyšel u mudlovských dětí a rozhodl se, že by z toho mohla být hezká skřítčí přísaha.”

Harry potlačit nutkání otřást se nad originálními verši, které Dobby k říkance přidal. „Dobře. To 
je všechno, co jsem potřeboval, Dobby. Děkuji ti, že jsi přišel tak rychle. Jsem si jistý, že se už 
teď cítí Draco lépe.”

Dobby se otočil směrem ke zmijozelskému chlapci, ale nic neřekl. Pak luskl prsty a byl pryč.

„Ten teda nebyl moc milý,” řekl Draco mrzutě.

„A cítíš se lépe?”

Draco mávl půjčenou hůlkou, nechal zmizet svou polévku, hodil do krbu letax a objednal si 
ještě jednou tu samou. „Trochu,” řekl, když konečně začal jíst. „Ale tahle je zase trochu moc 
přesolená.”

Harrymu, který se pousmál, zlepšila náladu nejen tahle legrační situace, ale také když viděl, že 
Draco vytáhl hůlku z kapsy, jako by ji nosil pořád u sebe. Zdálo se, že Snape zrušil další 
omezení.

Ale dávalo to smysl. Když se Draco má vrátit zpátky do třídy, musí mít hůlku.

***

 „Ano, Rone,” řekl Seamus v pondělí ráno. „My víme, že jsi zachránil Harryho. My všichni to 
víme. Četli jsme noviny.”

„A taky jsi nám to už nejméně dvanáctkrát vyprávěl,” dodal Dean.

„A jde ti to čím dál tím líp!” Seamus se obrátil na Harryho tak prudce, až mu dýňový džus 
vychlístl ze skleničky. „Opravdu Nott vyhrožoval Ronovi, že ho prokleje, až z něj nezbude ani 
mastný flek, pokud neustoupí, a Ron odpověděl... počkej, jak to bylo... snaž se, jak chceš, tebe 
dostanu i s prstem v nose... Bylo to tak. Harry?”

Harry zachytil Ronův pohled a zakřenil se. „Hm, to je zvláštní, já si to nepamatuju.”

„Ha!” vykřikl Seamus a práskl prázdným pohárkem o stůl.

„Ale na druhou stranu, já si z toho vůbec moc nepamatuju, mám to celé zamlžené.” Měl co 
dělat, aby se nerozesmál, když viděl úlevu v Ronově tváři.

„Neměl bys ho v tom ještě podporoval,” řekla Hermiona, když spolu šli do hodiny Kouzelných 
formulí. Ron šel kousek za nimi a ohromoval nějaké druháky vyprávěním o své statečnosti. „On 
se v tom vážně vyžívá.”

Harry pokrčil rameny. „No, ten příběh ve včerejších novinách byl velmi oslavný.”

„Ano. A velmi nepřesný,” pohodila Hermiona hlavou.

„Hermiono,” okřikl ji Harry a zpražil ji pohledem. Vždyť se přece všichni tři měli držet té 
smyšlené historky.

„Ta koza Holoubková napsala, že Levandule je jeho dívka!” vysvětlovala rozhořčeně.

„Aha, tohle,” Harry měl co dělat, aby se nezakřenil.

„Měl by být s námi, místo toho, aby se takhle vyhříval... Rone!” zaječela náhle, když se 
podívala přes rameno.

Popoběhl, aby je dohnal. „Promiň, Harry.”

„Dobře víš, že zas až tak bezmocný nejsem,” řekl Harry šeptem. „Předpokládám, že bych si 
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poradil, i kdybys nepřišel. Takže nemyslíš, že bys měl trochu ubrat? Čím statečnější vypadáš ty, 
tím hloupěji vypadám já!”

Ron ztišil hlas. „Jo, ale to je snad docela v pořádku, ne?”

„Jo, já vím,” pokračoval Harry stejně potichu. „Vlastně je to jedno. Jen nechápu, jak může být 
někdo tak nadšený z tolika pozornosti.” On sám byl jen rád, že tenhle hrdinský skutek byl 
připisován Ronovi. Bohové vědí, že nějakou další chválu ani nechtěl, ani nepotřeboval.

A při všech těch lžích, kterými se tisk jen hemžil, byla jedna věc opravdu milá. Holoubková 
vrátila Dracovi jeho jméno. Její články se hemžily slovy jako plně očištěn, vyloučen bez 
nejmenší příčiny a naprosto nevinný a nenechaly tak čtenáře na pochybách, jak otřesně bylo s 
Dracem zacházeno.

Harryho docela překvapil tón těch článků. Očekával, že do těch reportáží bude zasahovat 
Lucius Malfoy. Popravdě to, že to neudělal, bylo docela děsivé. Chce, aby se Draco vrátil do 
školy, aby bylo snažší k němu proniknout, když jeho poslední plán, jak se k němu dostat, 
dopadl tak žalostně?”

Ale Brumbál tohle snad vyřešil. Lucius nemůže do hradu bez doprovodu. Ale stejně by možná 
měl přesvědčit Draca, aby znovu začal nosit jeho amulet, a tak se včas dozvěděl, pokud by se 
tu někde potloukal Lucius .

„Harry?” poklepala mu Hermiona na rameno.

Teprve teď mu došlo, že se zasnil. Byli na hodině Kouzelných formulí a celá třída byla otočená 
na něj. Stejně jako Kratiknot. Takže se ho musel na něco zeptat, došlo Harrymu zděšeně. „No, 
čtyři?”

„Výborně,” přikývl Kratiknot. „Dva body Nebelvíru. A teď slečna Láskorádová. Kolik je druhů 
komunikačních kouzel?”

Někde za Harryho zády se ozval Lunin zasněný hlas a naplnil celou třídu jako kotouče mlhy. 
„No,” řekla, „to záleží na tom... Pokud to vezmete tak, že rámusilové vás vtáhnou do oblasti 
úplného ticha... Jednou jsem ho dokonce měla v uchu... Celé dny jsem nemluvila...”

V tu chvíli šeptal Ron Padmě, že ne, že se v Prasinkách nebál. „Na strach nebyl čas,” řekl a 
pokyvoval hlavou tak moudře, jako by skutečně bojoval Harryho bitvu za něj.

Harry se se širokým úsměvem začal zajímat, jestli Luna ví, kde by mohl ulovit jednoho z těch 
rámusilů.

***

Péče o kouzelné tvory probíhala ten den dole u jezera. Nott tu samozřejmě nebyl, zato ostatní 
šesťáci ano. Dívali se na Harryho tak, jakoby ho nejraději utopili.

Jako by to byla Harryho chyba, že se Nott rozhodl vraždit! Pansy přece byla jedna z nich; to jim 
vážně nevadilo, že ji zabil?

Harrymu začalo dělat starosti, jak přijmou zmijozelští Draca.

Když Hagrid domluvil o malých třepotalkách, které obývaly příbřežní vody jezera, přikázal 
všem, aby si sundali ponožky a boty a pár jich nasbírali. Harry se připojil k Ronovi a brzo měli 
oba kalhoty vyrolované nad kolena.

„Ták a teď je pěkně vopatrně posbírejte,” připomínal jim Hagrid, který pomalu a těžkopádně 
obcházel kolem studentů, jeho velké nohy vyvolaly vlny, které cákaly Harrymu až ke kolenům. 
„Profesor Snape je potřebuje celý a nepoškozený.”

Harry, kterému doteď nedošlo, že je sbírají jako ingredienci do lektvarů, nad tím v duchu pokrčil 
rameny a přihodil několik dalších larev s vyvalenýma očima do kbelíku.

Náhle do něj něco zezadu strčilo a plácl sebou do chladné vody. Spadli mu brýle, bleskově je 
popadl a nasadil si je.
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Zatímco se zmáchaný a třesoucí hrabal na nohy, Ron se postavil před něj, aby ho chránil a 
vytáhl hůlku. „Kdo to byl? Kdo z vás strčil do Harryho?”

Jedna věc byla jistá. Ať už to byl kdokoli, použil magii. Kromě Rona u něj nikdo nebyl.

„Nestrpím v mojí třídě žádný surovosti,” zařval Hagrid s rukama v bok. „Takže tohle už stačí!”

Hermiona s Parvati v patách přispěchala k Harrymu. Ona i Ron se rozhlíželi okolo, ale nic 
dalšího se nestalo.

Byla to jen jednoduchá kletba, řekl si Harry pro sebe. Nic se nestalo, jen je mokrý a to napraví 
Hermiona, jen co k němu dojde dost blízko.

Ale stejně ho ten incident trochu vyděsil.

Byl jen rád, že není Draco, který se bude muset k těmhle zmijím vrátit. 

***

„Takže kdy můžeme čekat tvého bratra zpátky?” zeptala se ten večer při večeři Hermiona.

Harry odložil sklenici s mlékem a před tím, než odpověděl, si otřel pusu rukávem. „Netuším. 
Nejdřív se musí sejít rada školy.” Přemýšlel, jestli by neměl poprosit Brumbála, aby to nějak 
urychlil, ale pak se rozhodl, že by toho asi chtěl moc.

„Bratra,” zamumlal Ron. Zachytil Hermionin pohled, kterým ho spražila. „No jo, já vím. Ale 
stejně.”

„Větší starosti mi dělá, jak se k němu budou chovat zmjiozelští,” přiznal Harry. „A neříkej, že si 
najde cestu, jak je uplatit, aby ho měli znovu rádi. Myslím, že ta doba už je pryč.”

Ron zmlkl, ale jeho pohled byl výmluvný dost.

Harry se ovládl, aby nevzdychl. „Musím ti říkat to, co jemu? Že člověk může mít víc než 
jednoho kamaráda?”

„No jo.” Ron odložil kost z kuřete. „Promiň, budu si zvykat o něm přemýšlet jako o tvém 
Percym.”

***

„Doufám, že dnes nebudeme používat třepotalky,” řekla Hermiona další den odpoledne, když 
otvírala dveře do učebny Lektvarů. „Když jsem ty svoje vyndavala z vody, dívaly se na mě tak 
bezmocně. Jako by tušily, že je zaživa uvaříme!”

„Při výrobě lektvarů není místo na sentiment,” protáhl Draco z místa, kde seděl. „Myslel jsem, 
že už to víš, Hermiono.” Hlavou kývl směrem k Nebelvírským, kteří se objevili. „Rone.”

„Mal... Draco,” Ron tiše zaskřípěl zuby. Vypadalo to, že vyrazí směrem k Dracovi. Harry se mu 
ale postavil po boku a to Rona zastavilo.

„Co tu děláš?” zeptal se Harry.

Draco se ležérně opřel o jednu ruku v pozici, kterou Harry dobře znal. „Rada se sešla dnes ráno. 
Samozřejmě, že se neomluvili za svůj naprostý nedostatek soudnosti tak, jak by měli, ale 
dovolili mi vrátit se.”

„Proč jsi nešel s námi na oběd?”

„Byli jsme se Severusem registrovat moji novou hůlku.” Když s ní Draco mávl, Harry si všiml, že 
to vlastně není nová hůlka. Pravděpodobně to řekl jen kvůli ostatním Zmijozelům. Severus mu 
nechal dědečkovu hůlku. Milé gesto.

Harry promluvil šeptem. „Vrátí ti Lucius tu druhou? Já teda vím, že už bys ji nemohl používat, 
když se jmenuješ jinak, ale...” 

Draco sevřel ruku na hůlce tak, až Harry zalitoval, že se zeptal. „Jsem si jistý, že ji má, to se mu 
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podobá. Nicméně tuhle teď mám oficiálně, takže je všechno v pořádku. Budeš se mnou dnes 
odpoledne ve dvojici?”

Harry se po očku podíval na Rona. „Teď když je Nott pryč, myslel jsem, že budu s Ronem.”

„Severus bude dnes chtít mezikolejní dvojice, říkal mi to.”

Ron zavrčel. „V tom případě může Harry pracovat se mnou. Nebo si zapomněl, že je Zmijozel?”

„Víc Zmijozel než Nebelvír?” Draco zdvihl obočí. „Neodpovíš mi?”

„Poslyš, jestli si myslíš, že se všechno vrátí do starých kolejí, tak se pleteš...” 

Draco se otočil na Harryho a ten uviděl v jeho očích něco, co tam nečekal. Nervozitu. Harrymu 
došlo, že když tu byl Draco naposledy, Pansy na něj poslala hada. Což znamenalo, že i ostatní 
zmijozelští se mohou o něco pokusit a určitě se bude cítit lépe, když vedle sebe bude mít 
Harryho.

„Já budu s Dracem,” řekl Harry. „Je to jeho první den a je to můj bratr. Nevadí ti to, Rone?”

„No jo, neva.”

Ron se rozhodl ignorovat Snapeovo přání a posadil se do lavice za Harrym, kde už si Hermiona 
připravovala kotlík.

Když Snape vyšel z kabinetu, bouchl za sebou dveřmi a ukončil Ronovu vzpouru. „Dnes, pánové 
a dámy, mezikolejní dvojice,” vyštěkl. „Pane Zabini, byla snad slečna Greengrassová zařazena 
do Nebelvíru? Ne? Tak si najděte partnera!”

Když byli studenti konečně spárovaní k jeho spokojenosti, pokračoval Snape v řeči. „Možná jste 
to ještě nečetli v Denním věštci, ale Draco Snape bude znovu navštěvovat Bradavice jako 
řádný student. Jsem si jistý, že to bude Zmijozelu ku prospěchu.”

Harry teprve teď postřehl, že na Dracově hábitu je opět zmijozelský odznak. Pomyslel si, že by 
se něj neměl dívat, až budou kouzlit nad lektvary; musí si zvyknout na hádka v rohu brýlí.

Snape mávl hůlkou směrem k tabuli a ukázali se instrukce. „Vezměte si ze skladu vše, co 
potřebujete.”

„To bude hračka,” zašeptal Draco, když se Snape otočil zpátky.

Harry si to nemyslel; vždyť návod měl snad sto bodů. Nebo mu to alespoň tak připadalo. Aspoň, 
že se tenhle lektvar nemusí kouzlit. Někdy to nebyla žádná legrace, vymyslet nové kouzlo, 
přestože to dělal často.

„Dojdu pro živé pijavice,” řekl Draco, když si prohlédl sušené a konzervované ingredience, které 
Harry vyndal ze své sady pro šesťáky.

Cestou trochu zavrávoral, to mu nebylo vůbec podobné, a tak když se vrátil zpátky se šesti 
pijavicemi v hmoždíři, zeptal se ho Harry: „Je všechno v pořádku?”

„Samozřejmě,” řekl Draco přesvědčivě. Harry si byl jistý, že jestli kdy slyšel lež, tak teď. 
Napadlo ho, že někdo seslal na Draca kletbu, které se nedokázal vyhnout. Trklo ho, že Draco 
má pořád hůlku připravenou, jako by se chtěl bránit, pokud by to bylo potřeba.

Harry doufal, že k tomu nedojde. Dracova představa sebeobrany by ho snadno mohla dovést ke 
znovu vyloučení ze školy.

„Mám ty pijavice podrtit, nebo to uděláš ty?” zeptal se Draco tím samým bezstarostným tónem.

„Ble. Ty.”

„Dobře, tak udělej základ. A dej bacha, ať to nepřehřeješ.”

Harry by to dokázal i bez jeho poučování, ale Draco už byl takhle dost mimo sebe. A 
koneckonců zas tak protivně se nechoval, vždyť dobrovolně drtí ty pijavice.
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Snape začal procházet mezi lavicemi a komentoval výrobu lektvarů. „Více oleje ze čtyřlístku, 
pane Longbottome,” řekl potichu, když procházel kolem lavice nedaleko za Harrym. „Váš základ 
se už téměř připaluje, slečno Greengrassová.”

Harry byl ohromen tím, že Snapeovy komentáře byly prosty jakýchkoli urážek. Méně nadšený 
byl, když zjistil, že Snape si svůj vztek jen šetřil.

Pro Hermionu.

Jeho hlas se přiblížil a ozval se v něm zlověstný podtón. „Slečno Grangerová, valér vašeho 
základu je naprosto nevyhovující, téměř bych řekl, že je skotofický. Okamžitě to opravte.”

Ježkovy oči. Harry se z ticha, které se za ním rozhostilo, dohadoval, že Hermiona nerozuměla. 
Nebylo divu. Valér, skotofický! Nebyl si ani jistý, že ta slova doopravdy existují. I když bohové 
vědí, že při jeho slovníku si Snape nepotřebuje slova vymýšlet.

„A jak to mám opravit, pane?” zeptala se Hermiona potichu.

„Jsem překvapen, že se mě ptáte na něco tak zjevného. Očekával bych, že ze všech lidí zrovna 
vy budete znát správnou odpověď.”

Když Hermiona nepromluvila, Snape dlouze vzdychl. „Abyste to napravila, musíte ovládnout 
svoji techniku natolik, aby se ten roztok stal lucidním.” Každý jiný by tu odpověď 
pravděpodobně považoval jen za vysvětlení, ale Harry v ní cítil ještě pořád osten hněvu. Snape 
takhle Hermionu trestal za to, co se stalo v Prasinkách. Nezapomněl, že byl Harry napaden, 
když se Ron a Hermiona líbali.

Hermiona si odkašlala. „Ehm... Lucidní, pane? Mohl byste mi to, prosím, vysvětlit trochu lépe?”

„Slečno Grangerová, vy jste přišla na hodinu nepřipravena?” zeptal se Snape a jeho hlas získal 
na síle tak, aby ho nikdo nepřeslechl. „Samozřejmě, co jiného čekat od Nebelvíra. Dobře vím, že 
nebelvírští si málokdy přečtou něco jiného než jen učebnici.”

Draco se dušeně zasmál.

„Hleďte si svého lektvaru, pane Snape,” řekl Mistr lektvarů. A když Draco neodpověděl, dodal: 
„Pane Snape, když vám dám nějakou instrukci, bylo by zdvořilé mi odpovědět!”

Draco mlčel a popravdě to vypadalo, že je tím, co Snape říká, zmatený. Harry si na chvíli 
myslel, že někdo ze zmijozelských seslal na Draca Confundus, aniž by si toho Snape všiml, ale 
pak mu došlo, v čem je doopravdy problém.

„On myslí tebe,” zasyčel Harry potichoučku. „Ty jsi teď pan Snape.”

Draco zrudl, jeho bledá tvář hořela. „Aha.” A pak pokračoval trochu hlasitěji: „Ano, pane.”

„Dobře, pane Snape,” řekl jejich otec se zjevným důrazem na příjmení. Evidentně se mu už 
omrzelo navážet se do Hermiony, a tak se rozhodl jí normálním jazykem vysvětlit, že je její 
základ příliš tmavý a je potřeba, aby ho trochu zjasnila. „Mělo by postačit, když zamícháte vaši 
bázi skleněným třítkem, slečno Grangerová.”

„Ano, pane profesore.”

Draco si počkal, dokud Snape neodešel dost daleko, a pak promluvil znovu. „To bylo docela 
zábavné, jak usadil naší slečnu dokonalou.”

„Mě tedy popravdě daleko víc pobavilo, jak jsi zapomněl svoje jméno,” odsekl mu Harry, 
zatímco lil do kotlíku trochu vody. „Copak ti na tom slyšení s Radou neříkali pane Snape?”

„Na jakém slyšení?”

Harry se otočil na svého bratra: „Copak jste s tátou nebyli na té schůzi?”

„Ne. Přišel mi krbem dopis od ředitele, že jsem byl očištěn v plném rozsahu a smím se vrátit do 
vyučování. Chvíli po tom přišel Severus a šli jsme zařídit tu věc s mojí novou hůlkou.”
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„Táta byl na té schůzce bez tebe?”

Draco zavrtěl hlavou. „Jeho taky nepozvali. Copak to nechápeš? Neměli žaludek na to se s námi 
setkat. Je s podivem, že pozvali alespoň ředitele,” poškleboval se. „Samozřejmě, že co se týče 
jeho, neměli jinou možnost. Ale jsem rád, že jsem tam nemusel a nemusel se potkat s 
Luciusem.”

Harry si vzpomněl na tu scénu na chodbě po vyloučení a na všechny ty Luciusovy hrozby. „Jo, 
to je dobře,” zamumlal.

„Nechci slyšet nic jiného než bublání kotlíků,” okřikl je Snape přes celou třídu.

Harry si pomyslel, že je to lepší, než kdyby jim strhl body, a od toho okamžiku už se věnovali 
jen lektvaru. A vyplatilo se jim to. Těsně před koncem hodiny, když Snape jako obvykle prohlížel 
kotlíky, nešetřil kritikou a výtkami jak na Nebelvírské tak na Zmijozelské straně. Když ale došel 
k Harryho a Dracově lavici zdvihl obočí.

„To vypadá nadějně, pane Pottere, pane Snape. Dobrá barva, není příliš tmavý...” Naklonil se ke 
kotlíku a zhluboka se nadechl. „Vyvážený poměr komponentů. Soudím, že tento lektvar by stálo 
za to otestovat.”

Jejda. Harry ještě před tím než otec promluvil, věděl co bude následovat.

„Pane Weasley!” zavolal Snape. „Chci otestovat lektvar vašich spolužáků.”

„Na mně?” Ronovi přeskočil hlas, chraptivě si odkašlal a zkusil to znovu. „Na mně, pane? Proč 
ne na nich, vždyť si ho uvařili?”

„Ano a byla by to smutná odměna za jejich excelentní výkon, učinit z nich objekt testování 
zrovna tohoto lektvaru.” Snapeovy temné oči zaplály. „Nebo se hrdina z Prasinek, jak jsem 
slyšel, že se vám teď říká, bojí obyčejného lektvaru?”

Seamus a Dean se rozesmáli, ale okamžitě zmlkli, když Snapeův pohled zalétl jejich směrem. 
zmijozelští se kupodivu nesmáli, což bylo divné. Zjevně ještě pořád nevěděli, jak se k němu po 
tom incidentu s Nottem chovat. Harry přemýšlel, co toho večera Snape udělal, aby je zkrotil.

„Já se nebojím,” řekl Ron přesvědčivě, přestože byl poněkud pobledlý. „Jste si jistý, že ho udělali 
správně?”

Snape pokrčil rameny a jeho hábit zašustil. „Myslím, že už jsem se jednou před vámi zmínil, že 
mi zatím nikdy při hodině nezemřel žádný žák.”

„To mě uklidnilo,” zamumlal Ron a vzal si od Snapea lahvičku, kterou učitel před tím naplnil z 
Harryho a Dracova kotlíku. „No vždyť o nic nejde.”

Harry ocenil odvahu svého přítele. Ron si vylil celý obsah lahvičky do pusy a najednou ho polkl.

Chvíli se nedělo nic.

A pak se náhle v obláčku kouře objevil Ron ne větší než myš.

„Myslím, že to funguje,” řekl a jeho hlas byl ještě o něco vyšší než před tím. Pak s nádechem 
obdivu pokračoval: „Teda vy jste ale velcí.”

Harry se sklonil, zdvihl ho ze země a opatrně ho položil na svoji lavici.

„Padesát bodů pro Zmijozel,” oznámil Snape a kývl směrem k Dracovi. „A samozřejmě dalších 
padesát bodů pro vás pane Pottere.” Zdvihl hlavu a promluvil k celé třídě. „Kdokoli další mi 
může dát vzorek lektvaru, abych ho oznámkoval, ale upozorňuji vás, že tu v celé třídě nebude 
další oznámkování Vynikající. Do příště si prosím přečtěte v učebnici kapitolu devatenáct a 
napište dvanácti palcový esej o standartních variantách Zmenšovacího lektvaru. To je vše. 
Hodina skončila.”

Jal se odcházet a za sebou nechal popuzeného Rona, který poskakoval po lavici a volal: „Co 
bude se mnou?”
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Otočil se tak rychle, až jeho plášť opsal půlkruh a klidným hlasem odpověděl, „Pokud jste četl 
předepsanou literaturu, tak víte, že účinek tohoto lektvaru trvá pět až deset hodin. Podle 
kvality této várky si dovoluji odhadnout, že to bude trvat tak devět.”

„Devět hodin!” kvíkal Ron. „Máme famfrpálový trénink!”

„Mohl bych ti zmenšit koště,” vmísil se do debaty Draco nevzrušeným hlasem, ale z očí mu 
zářilo zlomyslné pobavení. „I když by z tebe potlouk mohl udělat placku, když budeš v tomhle 
stavu.” 

„Sklapni, Mal... prostě buď zticha.”

„Ale no tak, pane profesore,” řekl Harry. Většina lidí už byla pryč, a tak se mu zdálo bezpečné 
odvážit se. „Jsem si jistý, že máte antidotum.”

„Nu, dobrá,” vzdychl Snape a vytáhl z hábitu lahvičku s oranžovou kapalinou. Podal ji Harrymu. 
„Jednu kapku na hlavu, ale doporučuji ti sundat ho před tím z té lavice.”

V okamžiku, kdy se Ron vrátil do normální velikosti, se začal otřásat jak pes, který se pokouší 
dostat vodu z kožichu. „No fůůůůj.”

„Ještěže jsem ti nedělal parťáka,” řekl s mírným úsměvem Harry. „Možná bych musel vyndat 
Salsu z kapsy. Jenom si představ, jak velká by ti připadala.”

Ron se zašklebil, ale ukázal se být při zdravém rozumu: „Harry, pokud bychom pracovali spolu 
my dva, ten lektvar by se nedal takhle testovat.”

„Jo, ale Dracův ano. A Severus... chci říct, profesor Snape ti ho vnutil a fungoval.”

„Jo, fungoval, ale za sedmdesát pět bodů pro Zmijozel určitě nestál,” řekl Ron a vztekle se díval 
na Snapeova vzdalující se záda. „To je nefér.”

„Přestaň kňourat,” řekl Draco a mávl hůlkou, aby uklidil pracovní plochu, na které s Harrym 
pracovali. „No tak trochu nadržuje Zmijozelu. Stejně školní pohár nevyhrajeme, tak co?”

Když se Harry naposledy díval na školní počítadla, nebyl Zmijozel nějak zásadně pozadu. „Co?”

Draco si hodil na záda batoh. „Ty to nevíš? Severus strhl Zmijozelu tisíc bodů.”

Harry vytřeštil oči, Hermiona za ním zalapala po dechu a Ron oněměl.

„Jo, kvůli Nottovi,” dodal Draco.

Ron se vzpamatoval jako první. „A ty kvůli tomu nezuříš... Draco?”

„Radost nemám,” řekl Draco suše. „Ale měl důvod. Nebo si myslíš, že jsou pro mě důležitější 
body než Harry? Nevím, jestli ti to někdo už řekl, ale my jsme bratři.”

„Jo, vím to!”

„Měl jsi pravdu, vážně není zrovna důvtipný,” řekl Draco Harrymu. Pak se otočil na Rona a 
Hermionu. „Říká se tomu ironie. Pro ty z nás, co mají malou slovní zásobu, to znamená...” 

„Chovej se slušně!” okřikl ho Harry se smíchem. „Musíte ho omluvit,” obrátil se na své přátele. 
„Byl příliš dlouho sám.”

„Pojďme prostě na večeři,” zavrčel Ron.

„Á, večeře se Zmijozelem. Báječná vyhlídka,” řekl Draco nadšeně s falešným úsměvem na 
tváři.

Harry věděl, co musí udělat. „Já si sednu k tobě, co ty na to?

Zůstali už ve třídě sami. „Harry, to není nutné.” bručel Draco. „Zmijozel možná je hadí doupě, 
ale...”

„Ale ty se tam báječně hodíš?” doplnil ho Ron.
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„Ron a já na vás počkáme venku,” řekla Hermiona a popadla Rona za ruku. Ten se sice trochu 
vzpouzel, ale srdce v tom nebylo.

„Jak už jsem řekl,” pokračoval Draco povýšeně. „Zmijozel možná je hadí doupě, ale koneckonců 
je to moje hadí doupě. Nepotřebuji, abys seděl se mnou.”

„Takže mám jíst s Nebelvírskými?”

„Ale já neodmítám tvoji společnost,” couvl Draco. „A jsem si naprosto vědom toho, že jsi také 
Zmijozel. A myslím si, že bys měl jíst se Zmijozelskými častěji. Severus říkal, že to neděláš moc 
často. Ale to ne, že by si stěžoval, jen jsme mluvili.”

„Takže dnes budu jíst se Zmijozelem.”

„Tak dobře, domluveno.” Draco ztišil hlas. „A kdybys mi pak šel pomoct srovnat věci v ložnici, 
nebyl bych proti tomu... koneckonců jsi můj bratr.”

A chceš, abych tam i spal? zavtipkoval málem nahlas Harry ale včas se zastavil. To, že byl 
Draco schopný připustit, že se cítí zranitelný a potřebuje pomoc, pro něj hodně znamenalo. I 
když to Draco dělal takhle oklikami. „Ale kdo mě doprovodí, abych se dostal zpět do 
Nebelvíru?”

„Jsem si jistý, že Severus přijde několikrát zkontrolovat svou kolej. Však víš, dělá si starosti, že 
by mi mohli něco udělat. Můžeš si říct jemu.”

„Dobře,” řekl Harry a kousal se u toho do rtu. Severus nebyl jediný, kdo se obával, že 
zmijozelští provedou Dracovi něco hrozného.

*** 

Harry očekával, že večeře u zmijozelského stolu proběhne v hrozném napětí. Dokonce tak 
trochu očekával, že se strhne nějaká bitka. Ačkoli, jak pravděpodobné to asi je, když Snape 
upírá ke stolu svůj ostříží zrak od okamžiku, kdy se objevili Draco a Harry u stolu? zmijozelští 
měli dost rozumu na to, aby se pod dozorem svého hrůzu nahánějícího ředitele chovali 
rozumně.

A navíc tu bylo něco, co by si už Harry měl zapamatovat.

Tihle studenti byli zmijozelští.

Když byli rozzlobení, bylo daleko pravděpodobnější, že Draca proklejí do zad, než že ho vyzvou 
tváří v tvář.

A ve skutečnosti, pokud mají nutkání proklít ho, budou se mu do obličeje smát.

Stejně jako Nott.

Hm... jediný Zmijozel, který se choval přátelsky... a ukázalo se, že se spolčil s Luciusem.

Ale stejně mu přeběhl po zádech mráz, když Blaise Zabini udělal místo Dracovi v momentě, kdy 
ho viděl přicházet.

I když se zdálo, že Zabini má možná v hlavě i jiný motiv, než jen zradu. Když se Harry posadil 
vedle Goyla na druhou stranu stolu, černý chlapec se naklonil k Dracovi: „Takže jsi úplně 
zpátky, Malfoyi? Bez podmínek?”

„Jmenuji se Snape,” řekl Draco nevzrušeně. „A ty to víš, takže se nechovej jako pitomec.”

„Netýkavko,” řekl Zabini a teatrálně rozhodil rukama. „Jak si my máme pamatovat tvoje jméno, 
když na ně neslyšíš ani ty. A navíc jsi mi, Snape, neodpověděl na otázku.”

„Jsem úplně zpátky.” Draco si nandal velkou porci zdravé zeleniny, ale zakřenil se u toho. Harry 
věděl, že ji nemá moc rád.

„Přemýšlel jsi o famfrpálu?”
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O několik židlí dál se natáhla Milicent Bulstrodeová, aby lépe slyšela.

„Příliš ne,” řekl Draco konverzačním tónem. „Ačkoli mi neuniklo, jak špatně si Zmijozel letos 
vede. Opravdu žalostné. Ale koneckonců, do konce letošní sezóny už zbývá jen jeden zápas. Té 
potupě už bude brzy konec...” 

„Ten poslední zápas vyhrajeme,” vrčel Zabini. „Jediné, co potřebujeme, je chytač, který by byl k 
něčemu.”

„Aha.” Draco pokrčil rameny a nedal ani v nejmenší najevo zájem o pozici, která mu byla 
prakticky nabídnuta. Harry nepochyboval o tom, že by Draco umřel za možnost znovu hrát 
famfrpál, a tak si pomyslel, že jeho bratru připadá lepší nevypadat příliš dychtivě.

„Jo, Snape. A ty to víš. Takže, co ty na to?”

Draco povytáhl obočí. „Promiň, asi jsem nepochopil otázku.”

Bulstrodeová toho měla právě dost. „Tak budeš ksakru chytat za nás?” zaječela přes pět dalších 
lidí.

„Jo tak, vy chcete, abych já byl chytač,” protáhl Draco.” Podívejme se. Neměl jsem v poslední 
době příležitost trénovat, takže možná bude lepší, když požádáte mého bratra. Navíc vím, že 
stejně má volná odpoledne.”

„Bratra?”

„Vy všichni víte, že Harry Potter je můj bratr,” řekl Draco a rozhlédl se okolo. „Jsem si tím jistý. 
Severus nás adoptoval oba. A také vím, že jste si vědomi toho, že patří k Nebelvíru stejně jako 
ke Zmijozelu. Pokud se nepletu, může hrát za kterýkoliv z těchto týmů.”

Na Zabiniho čele se objevila vráska. „To už jsme udělali.”

„To už jste udělali.” Draco se podíval přes stůl na Harryho. „O tom si se mi zapomněl zmínit. To 
od tebe nebylo pěkné.”

Harry pokrčil rameny. „Měl jsem pocit, že bych neměl toho správného týmového ducha, však 
víš.”

„Jo, my víme,” zasmál se krátce Zabini. „Člověk nikdy neví, jestli tomu věřit, když je to napsáno 
ve Věštci, ale je to pravda, Pottere, že tě před Nottem zachránil Weasley? Weasley?”

„Jo, to je pravda.” Harry ignoroval pohledy, které se na něj upíraly a pustil se do svého 
skopového. 

„Jen si představ, kolik bodů by Zmijozel ztratil, kdyby ho byl Weasley nezachránil,” řekl Draco k 
Harryho překvapení. „Těch tisíc by nestačilo.”

Možná, že to byl Dracův způsob, jak všem připomenout, že Severus by dychtil po krvi, kdyby 
někdo doopravdy ublížil jeho synovi. Kterémukoliv.

„Jo, Snape má teda nervy, strhnout Zmijozelu tisíc bodů,” vybuchla Bulstrodová a svou velkou 
rukou praštila do stolu.

„Jo, Nott by měl dostat medaili, že se mě pokusil vydat, abych byl mučen a zabit,” řekl Harry 
sarkasticky. A navztekaně se podíval na Bulstrodeovou a pak na všechny Zmijozely okolo. „To si 
myslíte? Vážně? Co očekáváte, že Severus udělá? Přehlédne útok na člena jeho vlastní koleje?

„No, ale ty jsi jen trochu Zmijozel,” mrmlala Bulstrodeová.

„A co Pansy Parkinsonová?” odsekl Harry. Bylo mu líto, že o ní musí mluvit před Dracem, ale 
tohle muselo být řečeno. „Nott, Torquay a Greezer ji zabili! Měl to Snape ignorovat? Vím, že ho 
zrovna teď nesnášíte a mě a Draca pravděpodobně taky, protože neobdivujeme toho 
rasisitického kreténa, o kterém vy si myslíte, že je to po krájeném chlebu ta nejlepší věc, ale...” 

„Myslím, že jsme se dostali poněkud od tématu,” přerušil je Draco klidným hlasem. Jeho pohled 
na Harryho však byl všechno jiné, než klidný. Jasně to znamenalo zmlkni, tohle není tvoje 
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parketa.

Ale Harry byl příliš rozjetý, aby ho to zastavilo. „Severus mohl strhnout tisíc bodů za každého z 
vrahů Parkinsonové,” pokračoval dopáleně. „A tahle kolej by si to zasloužila!”

„Tři tisíce bodů ze Zmijozelu!” křičel Crabbe, který doteď neřekl ani slovo.

Draco věnoval Harrymu ještě jeden ze svých vražedných pohledů, pak se ale dokonale ovládl, a 
když se otočil ke Crabbeovi, nezračilo se v jeho tváři nic jiného, než zdvořilé překvapení. 
„Nevěděl jsem, že umíš násobit.”

„Neumím, sečetl jsem to,” řekl Crabbe, poněkud zmatený tou náhlou změnou tématu.

„Aha.”

Všichni okolo, až na Goyla, který pokrčil rameny, se rozesmáli.

Harry pochopil pointu. Když dojde na Zmijozel, ví Draco lépe, jak s nimi jednat. 

„Pokud si myslíš, že mohu pomoci vrátit koleji nějaké body, které nedávno ztratila, pak se k 
týmu připojím velmi rád,” oznámil pak Draco a znělo to, jako že jim z dobrého srdce dělá 
laskavost . „Kdy je trénink?”

Poslouchal, když mu Zabini dopodrobna vyjmenoval rozvrh a pak přikývl. „Dobře, dobře, ale teď 
se bavme o strategii, protože zlatonka je jen za sto padesát bodů a Zmijozel potřebuje víc než 
tisíc. To, co potřebujeme, je, jak se ujistit, že hra neskončí příliš brzy. Takže potřebujeme góly. 
Spousty a spousty gólů.”

„Jsi si jistý, že chceš, aby Potter slyšel všechny naše myšlenky?” zeptal se Zabini.

„A proč ne?” pousmál se Draco. „Vždyť nehrajeme proti Nebelvíru.”

„Příští rok...” 

„Nech příští rok koňovi.”

Zabini vypadal naštvaně, ale pak přikývl.

*** 

Po večeři se strhla menší bouře. Harry řekl Ronovi a Hermioně, že jde na návštěvu do Dracova 
pokoje ve Zmijozelu. Vzhledem k okolnostem to Ron přijal docela dobře, ale trval na tom, že on 
a Hermiona doprovodí Harryho dolů do sklepení.

Draco se odlepil ode zdi. „A máte v plánu jít s ním i do Zmijozelu a potom do mého pokoje?”

„Jako bych chtěl ještě jednou vidět vaši odpornou společenskou místnost!”

Draco zdvihl obočí. „Ještě jednou? Řekni mi...” 

Hermiona ho přerušila. „Poslyš, ty přece dobře víš, proč máme všude chodit s Harrym.”

„Jo, vím to,” zavrčel Draco. „A možná víc, než vy dva. Severus mi ale dnes řekl, že mě Harry 
může ve Zmijozelu navštívit. A jsem si jistý, že si nemyslel, že tam půjdete taky. Jsem naprosto 
schopný našeho chlapce ochránit, ty hrdino z Prasinek. A pokud jsem s to ho ochránit, když 
budeme ve sklepení se všemi těmi zmijemi, tak ho nenechám zabít ani cestou. Takže zmizte.” 
Odehnal je gestem ruky, tak jako to udělal nedávno Snape.

Ačkoliv od Draca to vypadalo daleko nezdvořileji.

„On má pravdu, vždyť to víte,” řekl Harry omluvně. „Díky za nabídku, ale Draco na mě může... 
dohlížet, teď, když je zpátky. Myslím občas.” 

„Aspoň se nebudu s někým líbat v momentě, kdy bych měl na Harryho dohlížet,” dodal Draco.

„Jo, protože se nemáš s kým líbat,” odsekl mu Ron.
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„Ronalde!” vykřikla Hermiona zděšeně. Harryho napadlo, že si vzpomněla na to, jak Pansy 
Draca oklamala. Teď rozhodně nebyla doba připomínat mu, že nemá dívku.

Ron měl dost slušnosti, aby v momentě, když si uvědomil, že se mu pusa předběhla před 
mozkem, zrudl. „Promiň,” zamumlal. „To byla pitomost. Zejména když zvážím...” 

„Zapomeň nato,“ vyštěkl Draco. „Pojď Harry, půjdeme.”

Ron a Hermiona ještě pořád vypadali nepřesvědčeně. Harry si pomyslel, že začali brát své 
povinnosti strážců vážně. „Jděte se bavit,” řekl a přemýšlel, jestli to zase skončí líbáním, tak 
jako v Prasinkách. Hluboko uvnitř si pamatoval, jak se cítil s Cho. Ale ten pocit se mu zdál 
vzdálený a připadalo mu, že takhle nikdy nikoho neměl rád. Ne tímhle způsobem. A ani to 
nechtěl. Už takhle měl dost starostí. „Já budu s Dracem v pořádku.”

*** 

Jak se ukázalo, dala večeře se Zmijozelem Harrymu přehnanou důvěru v Dracovy schopnosti, 
jak vyjít se svými spolužáky z koleje. Když teď už odsouhlasil, že bude jejich chytač, ztratil 
všechny výhody, které před tím měl.

Když šel přes společenskou místnost do svého pokoje, třikrát zakopl, jednou tak ošklivě, že 
málem upadl na obličej. Ještě horší bylo, že ho ostatní studenti naprosto ignorovali. Jako by byl 
průhledný. Harryho ignorovali také, přestože muselo být zjevné, že se snaží přijít na to, od koho 
ty zakopávací kletby jsou.

„Nedělej si s tím starosti,” řekl Draco, když byli konečně v ložnici. Zvláštní, Harry si vždycky 
myslel, že zmijozelští mají větší pokoje. Ale neměli. Chlapecká ložnice šestého ročníku byla 
úplně stejná jako ta jeho, jen tu v podzemí scházelo okno.

„Nedělej si starosti?” Harry zavrtěl hlavou a posadil se na postel, o které si myslel, že je 
Dracova, protože měla luxusnější přehoz.

„Tam ne, to je Gregova. Sedni si támhle,” ukázal Draco.”

Harry se bez meškání přesunul na postel s obyčejným zeleným přehozem.

„Neměl jsem ještě čas vybalit,” řekl Draco a mávl svou hůlkou dopředu a dozadu. Jeho nový 
kufr, který mu koupil Severus, se otevřel dokořán, stejně jako dveře šatníku. Pomačkané 
oblečení se pokusilo samo pověsit, ale většina z nich skončila omotaná kolem ramínek.

„Ještě pořád si se svou novou hůlkou nerozumíš?”

„Nikdy se mi nepodaří udělat tohle kouzlo pořádně,” řekl Draco s pokrčením ramen. „No nic, oni 
to skřítkové srovnají.”

„Taky by tě nezabilo...” 

„Mohlo by.”

Harry se rozhodl, že mají k hovoru důležitější věci, a tak přehodil výhybku. „Chtěl jsem jen k 
tomu, jak ti pořád někdo ze zmijozelských podráží kouzlem nohy... Myslím, že kdybys to řekl 
Severusovi, našel by způsob jak to ukončit.”

„Potřebuju Zabiniho dost zdravého na to, aby mohl hrát famfrpál.”

Harry povytáhl obočí. „Ty víš, že je to on?”

„Nevím, ale jednu věc vím určitě, Harry,” řekl Draco a pořád při tom máchal hůlkou, aby dostal 
věci tam, kam chtěl. „Není žádný důvod k panice. Mám to pod kontrolou. Zabini mě taky 
potřebuje schopného hrát famfrpál. Takže nezajde nijak daleko.”

„Jen do zápasu.”

„Copak jsi nedával pozor, když jsem předtím mluvil o strategii? My ten zápas vyhrajeme o tolik 
bodů, že celá kolej zapomene, že mě nenávidí.” Draco se zakřenil, ale vypadalo to trochu 
posmutněle. „Budu hrdina. Jen co chytnu zlatonku.”
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Harry nebyl rád sýčkem, jenže... „No... jo, ale co když prohrajete?”

Draco se uchechtl, posadil se vedle Harryho a přehodil si nohu přes nohu. „Ale prosím tě. Vždyť 
hrajeme s Mrzimorem.”

„Ale oni mají i dobré hráče!”

„Tak to jsem si teda nikdy nevšiml.”

Harry to nechal být. „Proč si myslíš, že je to Zabini, kdo ti škodí?”

„To je jasné, ne? Když jsem byl z cesty, Nott se stal víceméně vůdcem šesťáků. A teď, když se 
Nott nechal zavřít do Azkabanu, si Zabini myslel, že ostatní budou vzhlížet k němu. Jenže jsem 
se vrátil já. A on chce, abych vypadal příliš hloupý a neschopný, než abych se tady mohl vrátit 
na své staré místo.” Draco rozhodil rukama. „A navíc, Greg by mi to neudělal a Vincent neumí 
být nenápadný. Takže Zabini je jediný, kdo zůstal. Jsem si jistý, že kdyby mohl, našel by způsob, 
jak mě odstranit z famfrpálu, jenže lidi by se ptali.” Draco se zeširoka usmál. „Jsem prostě 
nejlepší.”

Harry se taky usmál, rád, že vidí Draca alespoň z něčeho šťastného. Ačkoli měl pocit, že by měl 
poukázat ještě na jednu věc. „Možná je to holka, kdo sesílá kletby tvým směrem.”

„Možná,” připustil Draco, ale vypadalo to, že hodlá tuto debatu ukončit.

Ale ani se s tím nemusel namáhat. V momentě, kdy domluvil, se otevřely dveře a hlučně do 
nich vrazili Zabini, Crabbe a Goyle. Když uviděli Harryho, strnuli.

„Ty jsi ještě pořád tady?”

Draco vstal. Hůlku ani nemusel vytahovat, ještě pořád ji držel v ruce. „On sem bude chodit tak 
často, jak se mu zachce. Smiř se s tím.”

„Nenapadlo mě, že se budeš schovávat za Nebelvíra, Mal... fuj, ani vlastně nevím, jak ti říkat.” 
Zabini se zakřenil a ten výraz mohl znamenat jen jedno. „Na druhou stranu... Malfuj se mi líbí. 
Jo. Malfuj. Tak co, jak se ti to líbí? Poběžíš s pláčem za Snapem?”

Draco zprvu vypadal rozzuřeně, ale v momentě, kdy Zabini promluvil, byl jeho výraz zpátky pod 
kontrolou. Popravdě – vypadal pobaveně.

„Jo, Malfuj je naprosto výstižné. Tedy pro Luciuse, myslím.”

Goyle se rozesmál, došel k posteli, udělal si pohodlí a sroloval si pod sebe polštář. Když skopnul 
boty, dalo Harrymu velkou práci, aby se nezakřenil. To byl ale smrad! Opravdu příšerný.

Crabbe se také zasmál, ale ne tolik jako Goyle. Zabini se na ně podíval podrážděně a bylo na 
něm vidět, že věci nejdou tak, jak si je plánoval. Upřel oči na Dracův šatník.

Pomalu k němu došel, a rukou projel po všech věcech, co v něm viseli. Když se otočil zpátky, v 
očích mu zlomyslně plálo. „Co se stalo se všemi tvými věcmi, Malfuji?”

„Snape.”

Zabini to chtěl vědět tak moc, že poslechl. „No jo, Snape. Takže co je s tvými věcmi? Měl jsi 
přece daleko víc věcí než jen tohle.” Došel k Dracově otevřenému kufru a nakoukl do něj. 
„Vypadá to, že už jsi si vybalil. Co se stalo? Tvůj bohatý tatínek ti sebral všechno, co ti koupil?”

V Dracových stříbrných očích se zablesklo, ale jeho hlas zůstal klidný. „Tak nějak.”

Byl to Goyle, kdo promluvil, a v jeho hlase byla spíš zvědavost než zlomyslnost. „A co tvůj 
soukromý trezor, Draco? Můžeš si přece ty věci, které ti otec sebral, koupit znovu, nebo ne?”

„Profesor Snape je můj otec,” odpověděl Draco.

Goyle několikrát za sebou pomalu mrkl a pak přikývl. „No jo. Ale co tvůj soukromý trezor?”

Celé Dracovo tělo se uvolnilo, dokonce i hůlku přestal svírat tak pevně a oči mu přestaly jiskřit. 
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Harry si pomyslel, že je to k čertu dobrá póza. Jeho bratr zjevně byl schopen lhát, když se mu to 
hodilo, jen u toho nesměl moc mluvit.

„Tak o ten jsem, Gregu, přišel také.”

Najednou to vypadalo, že Zabini stejně zabedněný jako Goyle celou dobu, ale prostě jen 
nemohl uvěřit svým uším. „Ty jsi chudý? Ty?”

Draco se na ně jen díval a s přátelským úsměvem povytáhl obočí, jako by chtěl říct, ano, chudý 
je opak ke slovu bohatý.

Zabini vybuchl smíchy.

Crabbe si je oba prohlížel, jako by přemýšlel, na čí stranu se přidat. Nakonec se rozesmál, ale 
znělo to nuceně. Goyle jen vrtěl hlavou.

„To je vážně průšvih, Draco.”

Dracův úsměv získal trochu na upřimnosti. „Jo, ale ani hory galeonů ti nejsou k ničemu, když 
nakonec skončíš jako otrok Pána zla. Takhle je mi lépe.”

„Je ti líp,” nadechl se Zabini, který se držel za břicho, které ho zjevně bolelo od smíchu. „Pro 
Merlina. Jestli tedy Pansy věděla, co se s tebou děje, nechápu, že tu svoji podivnou fixaci nebyla 
schopná překonat...” 

Tohle už bylo pro Draca moc. Bleskově zamířil hůlkou na Zabiniho krk. „Nemluv špatně o 
mrtvých.”

Harry vyskočil, v krku mu vyschlo. Poslední, co potřebovali, bylo, aby Draco hned první den 
svého návratu někoho proklel... 

„Netýkavko,” zavrčel Zabini. „Jestli stojíš o souboj, Malfuji, řekni kdy a kde. Ale až po 
famfrpálovém zápase, ne dřív.”

„Jo, Malfuji,” zopakoval Crabbe, který si už zjevně stranu zvolil.

Goyle zavřel oči, jako by jediné, co chce, bylo spát.

„Pojď, Vinci,” řekl Zabini a ještě jednou se opovržlivě podíval na Dracovu tasenou hůlku. „Máme 
na práci zajímavější věci, než se tu vybavovat s tímhle žebrákem a jeho nebelvírským bratrem. 
Jen nevím, co je horší. Jestli být chudý, nebo být Nebelvír!”

Když se za nimi s prásknutím zavřeli dveře, Goyle otevřel oči. „Myslím, že Nebelvír je horší.”

Ten komentář prolomil napětí. Draco sklonil hůlku a Harry se rozesmál.

„Potřebuji pomoct s obranou,” pokračoval Goyle. „Myslíš, že bys mohl, Draco?”

„Jasně.” Draco si přivolal knihu a posadil se na konec Goyleovy postele. „Mám ti přečíst 
kapitolu, kterou teď děláme, nebo i předposlední?”

„Stačí tu poslední.”

Draco přikývl, jako by to čekal.

„A taky potřebuju pomoct při kouzlení,” dodal Goyle a zněl trochu ustaraně.

„Budu s tebou zítra ve dvojici,” slíbil mu Draco. „A v úterý taky.”

Harry nadskočil. Draco bude s ním při hodině Obrany. Draco uvidí, jak Aran chrlí všechny ty 
nechutnosti o tom, jak je hadí jazyk příliš ďábelský, než aby ho mohl povolit při hodinách... 

Asi bych ho raději měl varovat, pomyslel si Harry. Jinak s tím jeho problémem se 
sebeovládáním... 

Rozhodně nepotřebují, aby Draco zaútočil na učitele. To by ho vyhodili právem. A po tom, co 
viděl, bylo Harrymu jasné, že Draco nemá problém tasit hůlku, když je rozzlobený.
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Harry si kousal ret. Nechtělo se mu mluvit o Aranovi, protože už předem věděl, co mu na to 
Draco řekne. Jdi za Severusem, Harry. Na druhou stranu, třeba pochopí, proč to Harry nechce 
udělat. Taky zjevně nemá v plánu mluvit s otcem o svých problémech při návratu. Vypadal dost 
opovržlivě, když Zabini mluvil o tom, že by to mohl udělat. Draco si svoje věci vyřeší sám.

Takže snad pochopí, proč to Harry chce udělat stejně. Doufejme... 

Harry si teprve teď všiml, že si kouše ret a přestal s tím. „Draco? Já... potřebuji si s tebou 
promluvit.”

Kapitola 89. CO JE UVNITŘ

Harry měl v sobě už polovinu svojí vafle, když se k němu Ron otočil: „Takže je to pravda?”

„A co?”

„O Mal... Dracovi. Tvém bratru. Je to pravda, že je chudý?”

A sakra. Z Ronových očí zářila škodolibost. „Kdes to slyšel?”

„Seamus řekl Deanovi, že mu řekla Parvati, že zaslechla v hale nějaké Zmijozely, jak se 
chechtali, že Dracovi nezbyl ani nočník, aby se do něj vyčůral. Je to pravda?”

Harry se rozhodl, že mu nezbývá než přiznat barvu. „Jo, je to pravda.”

„Vždyť jsi mi říkal, že dostal další trezor, a že je ještě bohatší, než byl před tím!”

„Dostal a měl být znovu bohatý!” Harry se cítil Ronovým tónem poněkud dotčený. „Jenže to 
nevyšlo. Byly v tom nějaké nesrovnalosti, co se týče legitimity a dědického práva,” dodal Harry, 
i když to tak úplně nebyla pravda. Nebylo na něm, aby tu vykládal, jak to bylo doopravdy. 
„Rone, ty si budeš z někoho dělat legraci, že je chudý? Zrovna ty? Kdo... aha, takže ty mu to 
takhle vracíš zpátky?”

„Jo, a on si to zaslouží! Jediné, co by mi udělalo ještě větší radost, by bylo, kdyby se ukázalo, že 
je jedním z těch dětí, co se narodily mudlům a po porodu je vyměnili!”

Harry skoro nadskočil. Copak Ron ví něco o pochybné činnosti Dracova pra-pra strýce? „Proč o 
tom mluvíš?”

Ron nakrčil čelo. „O čem, o mudlovských dětech vyměněných při narození? Všichni to říkají, 
teda ne o něm. Všichni přemýšlejí, jestli se to doopravdy děje. Každý o tom slyšel, ale nikdo 
neví nic určitého.”

„Městská legenda,” doplnila Hermiona, ukousla si kousíček croisantu a otočila stránku. „V tomto 
případě tedy spíš kouzelnická legenda.”

Harry přikývl, jako že rozumí, a ztišil hlas. „Ale no tak, Rone, buď trochu kamarád. Draco je 
úplně zoufalý kvůli té záležitosti s Pansy. A Zmijozelové mu teď dávají pořádně zabrat. Slyšel jsi, 
jak mu teď říkají?”

„Jo, Malfuj,” převracel Ron to slovo na jazyku, jako by to byl bonbón.

Harry pod stolem zaťal ruce v pěst. „Nedělej pro něj jeho věrnost ke mně ještě těžší. Je to můj 
bratr.”

Ron vzdychl. „No jo, dobře. Vím to. Jen se mi to moc nelíbí.” V očích mu zablesklo. „Já ti něco 
řeknu. Budu v této záležitosti velkodušný a laskavý. Ukážu mu, jak se to dělá.”

„No, hlavně to nepřežeň.”

„Řekl jsem, že budu laskavý, nebo ne?” Ron povytáhl obočí a připomněl tím Harrymu Freda. 
Nebo možná George. To ho příliš neuklidnilo, ale nakonec měl Ron alespoň dobrou vůli.

„Díky,” řekl, a přelezl lavici, aby vstal. Koutkem oka viděl Draca, že také vstal. Jako by jen čekal 
na signál.
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Harry zaslechl od zmijozelského stolu šepot. Co se děje, Malfuji? Kampak jdeš, Malfuji? Nedojíš 
svoje vajíčka, Malfuji?

Harry zaťal ruce v pěst. Dokonce ani Snapeův sluch nemohl tyhle urážky zachytit, protože byl 
desetkrát dál než on. Ale to dávalo smysl. Zmijozelští pravděpodobně dobře věděli, kdy je jejich 
ředitel může slyšet a kdy ne. Nikdy by si netroufli takhle Dracovi říkat, kdyby byl Snape v 
doslechu.

Než si to Harry všechno promyslel, stál už Draco ve dveřích Velké síně a čekal na něj tak, aby 
mohli jít spolu na hodinu Obrany. Ron to viděl, znechuceně zavrčel, ale nijak to nekomentoval.

„Rone, Hermiono.” Draco se přivítal se Harryho přáteli a vypadal při tom klidně. Harry si 
pomyslel, že je to další póza. Draco určitě zuří nad tím, jak Zabini všechny ve Zmijozelu navedl, 
aby mu říkali Malfuji do tváře i za jeho zády. Jediné místo, kde před tím bude pravděpodobně v 
bezpečí, bude asi hodina Lektvarů, jenže tu budou mít až v pátek.

„Draco,” pozdravil ho Ron klidně.

Harry si nemohl pomoct, ale byl hrdý, jak to Ron zvládl.

„Dobré ráno, Draco,” řekla Hermiona nadšeně, a z jejího tónu bylo patrné, jak moc mu chce 
zvednout náladu, „už jsi dohnal látku z Obrany?”

„Nebylo toho moc k dohánění,” protáhl Draco, připojil se k ní a nechal Rona s Harrym jít 
napřed. „Aran je... dokonalý příklad úrovně výuky Obrany na této škole.”

„Hej, Remus byl vážně dobrý učitel,” vmísil se Harry okamžitě do debaty.

„Hmm. Pro tebe možná. Byl jsi učitelův mazlíček a měl jsi hodiny navíc...“

„Vzhledem k tomu, že někdo předstíral, že je mozkomor, jsem je potřeboval!”

„Jo!” otočil se Ron vztekle. „To je pravda, strávil jsi roky tím, žes Harrymu ubližoval...“

„To už je dávno pryč,” řekl Harry rychle, dřív než mohla vypuknout nějaká bitka. Opravdu chtěl, 
aby spolu všichni jeho přátelé vycházeli. „Pojďte, nebo přijdeme pozdě.”

„Předpokládám, že se mnou nebudeš ve dvojici,” zeptal se Ron rezignovaně i kysele zároveň.

„Popravdě jsem myslel, že budu.”

Ron vypadal, že se trochu uvolnil, i když pořád zůstával ostražitý, jako by očekával, že se 
zmijozelští pokusí Harrymu něco udělat. Harry si myslel, že je pravděpodobnější, že se pustí do 
Draca. Ale stejně tak je pravděpodobnější, že to nejspíš udělají až po famfrpálovém zápase.

Aran toho dne začal vyučování tím, že je nechal asi hodinu číst o Caninae, což byli, jak se 
ukázalo, magičtí hlídací psi. K Harryho překvapení to byla nová látka a dokonce docela 
zajímavá. Přemýšlel, jestli McGonagallová řekla Aranovi, aby už neopakoval látku z minulých 
let.

„Takže Caninae jsou pouze obranná záležitost,” začal Aran svou výuku. „Nemohou zaútočit na 
rozkaz a samozřejmě nemohou zabít. Nicméně mohou sami ze sebe učinit cíl kleteb, prokletí a 
podobných kouzel a zneškodnit toho, kdo je sesílá.”

No dobře, to by už bylo moc, doufat, že jim Aran nezopakuje všechno to, co teď hodinu četli.

Aran procházel mezi lavicemi a mluvil. Když se zastavil, byl právě vedle Draca. „Pane Malfoyi...“

„Snape,” přerušil ho Draco a spražil ho pohledem.

„Malfuj,” řekl Zabini divadelním šepotem.

„Nebudu v mé třídě tolerovat žádné špinavosti,” napomenul ho Aran, ale díval se při tom na 
Harryho. Možná, že na něj byl jednou hrubý, ale to Aran pravděpodobně nemyslel. Spíš měl na 
mysli hadí řeč. Harry se ovládl, aby po tom pitomci něco nehodil. Tak alespoň uvolnil svůj vztek 
tím, že se na Arana zářivě a nadšeně usmál.
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Když se Aran místo odpovědi zakabonil, cítil se Harry o něco lépe.

„Takže, pane Snape,” pokračoval Aran a při vyslovení jména se ušklíbl, „proč se studenti neučí 
vykouzlit Caninae dříve než v šestém nebo sedmém ročníku?”

To sice v knize nebylo, ale Draco si přesto s odpovědí poradil. „No předpokládám, že to 
vyžaduje velkou dávku kontroly magických sil.”

„Přesně tak,” řekl Aran a rozhlédl se po místnosti, „i když je tu jeden student, který není 
schopen své síly kontrolovat a který ani není schopen normálně čarovat. Vy byste tu, Pottere, 
ani neměl být.”

„Zvláštní, proč jste mě tedy hodnotil Nad očekávání,” odsekl Harry. Věděl, proč ho Aran hodnotil 
takhle. Ten chlap se bojí Severuse. A zjevně nestojí o schůzku mezi rodičem a učitelem, které 
by se Snape nepochybně dožadoval, kdyby se Harryho známky prudce zhoršily. Určitě by dal 
Harrymu rád T, tedy Trolla, ale neodvážil se.

„Na výuce je víc než jen známky,” odsekl Aran a zrudl. „Když se nejste schopen chovat slušně, 
pak byste v Bradavicích vůbec neměl být!”

Tak to ani ty, řekl Harry téměř nahlas. To, co ho zastavilo, bylo, když viděl, jak je Draco napjatý 
a jak se mu nebezpečně blýská v očích. Hrotit tuhle situaci by mohlo být nebezpečné. Tak řekl 
jen: „Ano, pane profesore.”

Draco se otočil a zíral na Harryho. Jeho rty neslyšně vyslovily něco, co vypadalo jako, ano pane 
profesore? Kurva, děláš si srandu? Po chvíli se otočil zpátky k Aranovi, který stále ještě 
přednášel, ale výraz na jeho tváři ještě pořád dělal Harrymu starosti.

Pospíšil si a rychle napsal vzkaz. No a co, tak je Aran blbec. Semestr už skoro končí, takže je to 
jedno. Když byl Aran zády, Harry pergamen přeložil a hodil ho Dracovi.

O minutu později, vzlétl jeho směrem pergamenový ptáček, elegantně přistál na Harryho lavici 
a rozbalil se. Copak jsi mudla, abys takhle házel vzkazy? Aran tě vyděsil tak, že se bojíš 
zašeptat malé létací kouzlo v Hadím jazyce? Vždyť jsi vzdoroval samotnému Pánu zla! A teď jsi  
se zmohl jen na „Ano, pane profesore?” Kdo jsi a co jsi udělal s mým bratrem?

Harry se nad tou poslední větou zašklebil a napsal na další útržek pergamenu: A ty říkej 
Hermioně, že se předvádí... Neznám v Hadím jazyce žádné létací kouzlo a jak jsem řekl,  
semestr je už skoro na konci. A i tenhle hodil.

Draco znovu neodpověděl, ale v jeho pohledu bylo napsané, že toho má ještě hodně co říct.

„Do dvojic,“ oznámil Aran, když konečně přestal vykládat. Harry se posunul k Ronovi, pak ale 
uslyšel učitelův příkaz, „Ne, ne, ne, Pottere, to nepůjde, vy budete se Zabinim.”

Sakra... bylo dost strašné pracovat s Ronem, který dělal všechno, co mohl, aby Harryho 
směrem posílal jen ta nejjemnější kouzla. A Harry zase v hodinách Obrany dělal co mohl, jen 
aby se vyhnul Zmijozelským. Tedy až na Notta, který se pokoušel k němu přiblížit. Na rozdíl od 
ostatních Zmijozelů... 

Zabini měl pusu od ucha k uchu.

Draco se podíval na Goyla s výrazem, ve kterém bylo napsáno vysvětlím ti to později a řekl: 
„Pane, jestli chcete mezikolejní dvojice, budu já pracovat s Harrym...“

„Myslím, že byste se do toho raději neměl plést,” řekl Aran a podíval se na Harryho chmurně. 
„Tak, začněte!”

Harry věděl, co ho čeká a tak se odsunul do co nejvzdálenějšího konce prostoru, kde na něj už 
čekal Zabini, který si pohrával s hůlkou v ruce a zářil nadšením. Harrymu se sevřel žaludek, i 
když si říkal, že to Zabini dělá právě proto, že ho chce vyděsit.

„Připravený, Pottere?” protáhl Zabini. „Copak, bojíš se? Vždyť víš, jak mě zastavit. Stačí jen 
vyčarovat Caninae. Pamatuješ si to kouzlo, nebo ne? Canis horribilis... co je na tom těžkého?”
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„Sklapni,” řekl Harry a vytáhl svou hůlku. Celé to bylo špatně. Dokonce i když by porušil to 
Aranovo stupidní nařízení a promluvil v hadím jazyce, stejně nezná to kouzlo.

„Jen mírná kouzla,” poznamenal Aran, když šel okolo. „Pamatujte si, že váš partner bude 
potřebovat několik pokusů, aby se mu podařilo vykouzlit Caninae. Útočná kouzla a kletby by 
mohly být příliš nebezpečné, takže je tu dnes nechci vidět...” 

Zjevně to opravdu chce nějakou praxi. Na druhém konci místnosti Ron sice vykouzlil velkého 
chlupatého psa, jenže ten jen ležel a zjevně spal. Vedle Harryho poskakoval malý průhledný 
pudlík a obíhal v kruzích kolem Luny. Nadšeně se rozesmála, zdvihla ho do náruče a objala ho.

„Měl by na mě zaútočit,” řekla Parvati netrpělivě. „No tak, Luno, dej ho pryč, ať to můžeme 
zkusit znovu.”

Luna si prozpěvovala.

Zabini se zlomyslně rozesmál. „Pottere, brzy si budeš přát, aby se ti podařilo vyčarovat alespoň 
toho pudla. Co ty na to?”

K Harrymu zamířil modrý obláček. Jejda, kouzlo Mozek jako z vaty. Harry mávl hůlkou a vyslovil 
kouzlo tak jak měli - tak jak si Aran přál - jenže obláček tím nezastavil. Obklopil jeho hlavu, 
pronikl jeho lebkou, a v ten okamžik se celá místnost začala rozplývat. Ale nebyl to špatný 
pocit, takové příjemné teplo a hezké... 

Harry padl na kolena a začal přemýšlet, co se bude dnes podávat ve Velké síni k obědu. 
Mrkvička by byla prima. S tou medovou omáčkou, co ji občas skřítkové dělají... 

„Finite Incantatem,“ slyšel něčí hlas, vzhlédl a uviděl, jak nad ním stojí Ron i Draco. Nebyl si 
jistý, kdo kouzlo ukončil, ale byl to Draco, kdo mu podal ruku, aby mu pomohl znovu na nohy.

„Měl jsem vědět, že tu máš Malfuje, aby tě chránil,” vrčel Zabini. „A nebo i Hrdinu z Prasinek, 
vyber si.” Pak zvýšil hlas: „Pane profesore! Draco Snape mi brání ve cvičení!”

„Zkus Harrymu ublížit a dostaneš co proto,” řekl Draco potichu. „Počítej s tím.”

„Vrať se ke Goylovi,” řekl Harry, a snažil se Draca odehnat gestem ruky. Nechtěl, aby ho znovu 
vyloučili z vyučování.

„Jo, vrať se ke Goylovi,” smál se Zabini, „a koukej se to kouzlo naučit hodně rychle, Malfuji. 
Protože Goyle tě určitě nebude šetřit, že ne?”

A v tu chvíli seslal další kouzlo. „Diffindo,” pronesl Zabini a lenivě při tom máchl hůlkou. Harry 
uskočil a znovu zakouzlil Canis horibilis, jenže mu to stejně bylo k ničemu a jeho hábit skončil 
ve dví.

„Začíná to být docela zábavné...” Zabini popošel dopředu a ještě několikrát mávl hůlkou, dokud 
Harryho hábit nebyl na cucky a košile pod ním roztržená. „Co myslíš, podaří se mi tě svlíknout 
do naha?” vyhrožoval Zabini. „Nebo ti zase Malfuj přiběhne na pomoc?”

Harry věděl, že se Draco dívá. A vypadalo to, že i on sám přemýšlí, jestli se má vrátit.

„Diffindo není nic moc. Možná kouzlo, po kterém bys přišel o prsty... a nebo ne, ještě lépe... 
Furunculus!”

Zabiniho kouzlo ale Harryho nezasáhlo, kouzelný štít ho zablokoval jen kousek od Harryho. „Tak 
tohle ne,” vykřikl Draco přes celou místnost, „nebudeš sesílat na Harryho hnisající boláky. A 
když už jsme u toho – Reparo!”

Harryho oblečení se samo opravilo.

„Tak ty mi budeš kazit zábavu?” zaječel Zabini a bleskově zakouzlil Drtící kletbu. Ačkoli ne na 
Harryho.

„Canis horribilis!” vykřikl v odpověď Draco.

Z Dracovy hůlky vyletěl velikánský černý pes s obrovskými zuby a vrhl se na Zabiniho.
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Když minul Harryho, bylo vidět, že je skoro průhledný.

Pes srazil Zabiniho na záda a temně mu vrčel do obličeje pokaždé, když se pokusil pohnout.

Draco došel přes místnost k Zabinimu a klekl si vedle něj. „A teď si představ,” zavrčel mu do 
ucha, „že z toho ani nebudu mít problémy. Tentokrát jsem jen dělal úkol.”

„Chcípni, Malfuji.” Zabini sebou znovu zamrskal, ale přestal, když vykouzlené psisko otevřelo 
čelisti dokořán a chytilo ho za krk.

„Velmi dobře, velmi dobře,” řekl Aran. „Váš otec říkal, že se učíte velmi rychle.”

Draco zamrkal: „Skutečně?”

Aran udělal náhle krok nazpět. „No... ano. Ale nechtěl, abych vám to říkal, tak si to nechte pro 
sebe. To je pěkný pejsek. A teď ho prosím odkouzlete.”

Draco vypadal ještě pořád překvapeně. „Finite,” řekl a mávl hůlkou směrem ke psovi, který 
držel Zabiniho na zemi. Pes nejdřív zprůsvitněl a pak zmizel v obláčku mlhy.

„Myslím, že praktického cvičení už bylo pro dnes dost,” řekl Aran, „vraťte se do lavic a znovu si 
přečtěte kapitolu.”

„Znovu?” zaúpěl Ron.

Harrymu se oproti tomu ulevilo, že si může jít číst. Praktika z Obrany pro něj znamenala jediné – 
být terčem. Takže tohle nebyla zas až tak špatná varianta.

„Promiň, že jsem nezastavil to Furunculus,” zašeptal nevrle Ron, když se třída usadila zpátky do 
lavic.

„To nic, byl tam Draco...“ příliš pozdě Harrymu došlo, že tímhle Ronovi moc nepomohl.

„Jo, Draco. Jediný, komu se podařilo vykouzlit slušného Caninae...” 

Harry vzdychl. Snape měl pravdu; Draco má opravdu velký intuitivní cit pro magii. Nemělo 
smysl na to žárlit.

„Všiml sis, že jeho Caninae vypadal trochu jako...“

„Jo,” přerušil ho Harry, který si o tom nepřál mluvit. Ostentativně zabořil nos do knihy, aby to 
Ronovi došlo.

„Myslíš, že to udělal schválně, aby...“

„Rone, já se pokouším číst,” zasyčel Harry.

„Budete po škole, pane Pottere,” oznámil Aran od katedry. „Za vyrušování.”

Harry měl chuť prásknout knihou, tak frustrovaně se cítil. Místo toho se jen zasunul hlouběji do 
lavice a četl dál.

V tu chvíli Draco promluvil nahlas ke Goylovi. „S tímhle předmětem to opravdu šlo dolů s 
kopce, v době, kdy jsem tu nebyl. Aran udělí školní trest za trochu povídání, ale vůbec si 
nevšiml, že přestože řekl, jen mírná kouzla, tak jeden ze studentů použil kletbu? Dokonce 
Drtící!”

O co se to Draco pokouší, copak chce, aby byl Blaise Zabini po škole zároveň s Harrym? Harry 
se otočil a probodl Draca pohledem.

Draco mu opětoval nonšalantním pohledem, a když Aran vyskočil, téměř se uculoval. „Vy 
zpochybňujete to, jak vedu své hodiny? To už je vážně trochu moc! Budete zrovna tak po škole! 
Zůstanete tu hned teď po vyučování, a jestli přijdete o oběd, dobře vám tak. A navíc, pane 
Snape...” Aran si náhle odkašlal. „Prostě budete po škole,” skončil.

Draco počkal, až se bude Aran dívat jinam, a pak se na Harryho zakřenil.
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„Podívej, jak je nadšený,” vrčel Ron, „že mu Aran v hrůze ze Snapea ani nestrhl body.”

Harry okusoval konec svého brku. „No možná z toho má radost.”

„Možná? A z čeho jiného?”

„Myslím... myslím, že tu chce být po škole se mnou,” zašeptal Harry, „aby tu mohl být se mnou 
a dávat na mě pozor.”

„Vždycky jsme tu zůstávali Hermiona a já!”

„Jo, jenže to jsem mu neřekl, když jsem ho varoval, jaký je Aran. Jen jsem mu řekl, že mě Aran 
pokaždé nechá po škole, ale neposílá mě za Filchem. Pravděpodobně se bojí, že by se to 
dozvěděl Severus.”

Ron ještě pořád vypadal nabroušeně, ale nechal už Harryho číst.

*** 

Aran většinou řekl Harrymu, co má dělat, a pak se skryl ve svém kabinetu. Tentokrát, ale zůstal 
ve třídě. A brzy se ukázalo proč. Pokoušel se udržet Harryho a Draca od sebe.

Harry si pomyslel, že nechat je po škole dohromady, je podivný způsob, jak toho docílit. Ale na 
druhou stranu Aran nikdy nevypadal, že by mozek byl jeho nejsilnější orgán. Posadil je každého 
na jiný konec třídy a střežil je jak jestřáb. A vypadalo to, že si je tak nechá i přes dobu oběda. 
Ale Draco tomu učinil přítrž. Po dvaceti minutách tichého čtení Draco teatrálně vzdychl a 
pohladil si žaludek. „Jsem si jistý, že si Severus nevšimne, že nejsme ve Velké síni”, řekl nahlas. 
„Dokážeš si představit, jak by byl naštvaný, když by se doslechl, že jiný učitel nechal jeho syny 
hladovět?”

Aran vzhlédl a zavrčel. „Vypadněte. Oba.”

Harry téměř zavýskal radostí.

Ten pocit mu, ale nevydržel dlouho. Téměř hned, jak vyšli do haly, Draco ho zatáhl do postranní 
chodby a potom do malé prázdné místnosti.

„Počkej a co oběd?”

„Oběd může počkat,” řekl Draco a mávnutím hůlky zavřel dveře. Potichu vyslovil kouzlo, které 
Harry neznal, pravděpodobně nějaké, které jim zaručí soukromí. „Zatím co tohle nepočká. 
Podívej, já vím, že jsem ti včera večer slíbil, že tě nechám, aby sis tu věc s Aranem vyřídil sám, 
jenže tys mi neřekl, jak je to špatné.”

„Není to tak špatné...“

„Ne? Dal tě do dvojice se studentem, který tě z hloubi duše nenávidí, a nechal ho pálit na tebe 
kletby, zatím co ty se nesmíš ani bránit! Ne, to opravdu není špatné!” Draco náhle luskl prsty 
před Harryho očima. „Pro Merlina, vzbuď se! Co ti musí udělat, abys o tom řekl Severusovi, 
vydloubat ti oči jako Lucius?”

„Dík, žes mi to připomněl. Rád o tom přemýšlím každý den!”

„Řeknu cokoliv, co potřebuješ slyšet...“

„Kdo si myslíš že jseš, můj otec?” Harry Draca odstrčil a zjistil, že to, co před chvílí zakouzlil, 
nebylo Silencium! Zabezpečil místnost tak, aby Harry nemohl utéct.

„Já si myslím, že bys to otci měl říct!”

„Jdi do hajzlu!” vztekal se Harry. „Co ty o tom víš? Já s tím idiotem Aranem nějak vycházím už 
týdny. A ty jsi zpátky dva dny. Mám všechno pod kontrolou.”

„Vážně?” Draco založil ruce na hrudi. „To si tedy nemyslím. Já jdu dneska večer se Severusem 
za mojí terapeutkou, a řeknu mu, jak tenhle rok probíhají tvoje hodiny Obrany.”
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„Slíbil jsi, že to neuděláš!”

„Ale prosím tě. Taky jsem slíbil Luciusovi, že přijmu Znamení zla. Chceš po mně, abych tenhle 
slib taky dodržel?”

„To, ale není to samé!”

„Ale je,” řekl Draco chladně, „změnily se okolnosti a tím se změnil i slib. Smiř se s tím Harry.”

Harry měl naléhavou potřebu Draca proklít, pak ho ale napadlo něco jiného. „Řekni Severusovi 
o Aranovi a já mu řeknu o tom, jak se k tobě chovají zmijozelští. A řeknu mu, že ti říkají Malfuj. 
Jak by se ti to líbilo? Nebo si to taky chceš vyřídit sám?”

Draco otevřel ústa, že mu odsekne, pak si to ale zjevně rozmyslel a na chvíli se zamyslel. 
„Dobře, dobře. Neřeknu Severusovi o Aranovi, ale pod jednou podmínkou.”

„Podmínkou?”

„Jo, přestaneš se chovat jako zbabělec! Do háje, vůbec nevěřím, že ti něco takového musím 
říkat. Postav se Aranovi! Přestaň se nechat ponižovat v jeho hodinách!”

„Myslíš, že mám odmítat pracovat s někým jiným než s lidmi z Nebelvíru a nebo s tebou?” 

Draco obrátil oči v sloup. „Myslím, že máš začít používat hadí jazyk, ty zatracený idiote. Co ti 
může udělat? Vyloučit tě? Což mě přivádí k další otázce. Proč chodíš na ty jeho pitomé tresty? 
Je docela jasné, že tobě a mně body nestrhne. A co jiného ti může udělat, myslíš, že si půjde 
stěžovat Severusovi?”

„Ron mi říkal něco podobného,” vzpomněl si Harry.

„To mu slouží ke cti,” řekl Draco. „Harry... jak jsi se do tohohle vlastně dostal? Je to hrozné! 
Nemyslíš...” zaváhal Draco, „nemyslíš si někde hluboko uvnitř, že Aranův pohled na hadí jazyk 
je oprávněný, že ne?”

„Ne!” vykřikl Harry a myslel to vážně. Nebylo to kvůli tomu.

„Tak proč? Musíš mít nějaký motiv.”

Harry si pomyslel, že Draco od Marshy přeci jen něco pochytil.

„Já... já myslím, že jsem se bál, že si bude stěžovat McGonagallové a ta půjde za Severusem. A 
ten by to s ním chtěl probrat, jako by mi bylo osm! Ačkoliv, když se nad tím tak zamyslím, jsem 
si dost jistý, že by si Aran k ní nešel na mě stěžovat. Vmetla mu do tváře, že je ke mně 
nespravedlivý.”

„Takže si už s tím nemusíš dělat starosti.”

Harry se usmál. „Asi ne.”

„Takže začneš při Obraně kouzlit?”

Harry o tom přemýšlel a kousal si ret. Aran nemohl nic víc, než křičet na něj urážky a to už 
stejně dělal. Dokonce nemohl dát Harrymu za používání jazyka špatné známky. Ne, když by to 
znamenalo, že tím upoutá Severusovu pozornost.

Harryho napadlo, že se nad tím měl zamyslet už dřív. Možná by to udělal, kdyby ho všechny ty 
roky strávené v Bradavicích nenaučily, že jsou to vždycky učitelé, kteří mají všechnu moc. 
Dokonce i nesnesitelní učitelé. Nejen Snape. Umbridgeová byla ještě horší.

„No jo, dobře.” pokrčil rameny Harry, „udělám to tak. A když Aran začne řvát, tak ho prostě 
nechám. A na ty jeho hloupé tresty se vykašlu. Myslím, že to bude docela v pohodě.”

„Takže jsme domluveni,” vydechl Draco „a teď pojďme na oběd, dřív než nás Severus začne 
doopravdy hledat.”

Rozeběhli se dolů chodbou a byli téměř ve Velké síni, když se Draco zeptal. „Kdo to byl, ta holka 
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s tím pudlem? Ze Zmijozelu není a nemyslím si, že by byla z Nebelvíru. Tak co dělala na naší 
hodině?”

Harry se rozesmál. „Jo, Luna. Ona je prima, i když je někdy divná. Před nedávnem se rozhodla 
chodit na ty hodiny, na které chce.”

„A učitelé ji nechají?”

„No ještě jsem ji neviděl zkoušet to v Lektvarech,” řekl Harry suše. „Severus by s ní asi rychle 
vyběhl. Ale ostatní... Podívej, je to asi takhle. Luna začala chodit tak, aby následovala její 
hvězdy a zjevně to byla Trelawneyová, kdo jim řekl, že Luna je svobodný duch a nesmí být 
ničím a nikým poutána. Takže...” zakřenil se, „učitelé se rozhodli, že je jednodušší nechat ji 
dělat, co chce.”

„Vždyť propadne u OVCÍ.”

„Popravdě u NKÚ, je v páťáku.”

Draco obrátil oči v sloup. „A chodí do přednášek pro šesťáky? To je směšné!”

Harry roztáhl pusu od ucha k uchu. „No, to je Luna.”

***

„To je poprvé, co se těším na Obranu,” řekl Harry další den odpoledne, když spolu s Dracem, s 
Ronem a Hermionou v závěsu mířili na hodinu. „Podívej, mám nápad. Všiml jsi si, jak se nás 
pokoušel minule Aran rozdělit? Tak spolu budeme pracovat, ať si říká co chce!”

Dracovi se zablesklo v očích. „Takže ty teď jsi zlobivý chlapeček? Budeš tlačit na pilu tak, jak to 
jen půjde?”

„Jo,” protáhl Harry a mnul si ruce. 

Hermiona se na ně podívala nesouhlasně.

Ještěže varovali všechny šesťáky z Nebelvíru, co mají v plánu, pomyslel si Harry. Po tom, jak se 
zachovali, když se k němu Aran začal chovat jako blbec, si to zaslouží. Ale zmijozelští... Harry se 
téměř rozesmál při pomyšlení, jak budou reagovat na to, co mají s Dracem v plánu.

„Dobré odpoledne,” řekl Aran, když vyšel z kabinetu ke katedře. Očima přejel shromážděné 
studenty a jeho pohled se zastavil u Harryho a Draca. „Pottere, vy budete znovu pracovat s 
Blaisem Zabinim.”

Harry měl co dělat, aby udržel vážnou tvář. „Ne,” řekl nahlas, jasně a zdvořile.

Aran strnul uprostřed kroku a vyvalil oči: „Co jste se mi to opovážil říct, Pottere?”

„Ach tak, omlouvám se,” odpověděl Harry s nevinností v hlase, „chtěl jsem říct Ne, pane 
profesore.”

„Ne, pane profesore?” zaječel Aran.

„Pokud máte nějaký problém s ušima, možná byste si měl zaskočit za madam Pomfreyovou.”

Aran dorázoval k Harryho a Dracově lavici, opřel se o ni oběma rukama a zlověstně se tyčil nad 
Harrym. Tedy popravdě, od někoho, jako je Snape, by to bylo zlověstné. Od Arana to vypadalo 
uboze, protože v očích mu byl vidět strach a trochu se mu třásly ruce. „Pottere, uděláte to, co 
jsem řekl, a uděláte to hned.”

„Ne, to neudělám,” řekl Harry s úsměvem, „já zůstanu tady.” A ostentativně si začal vyndavat 
knihy, pergameny a brk.

„Mal... Snape, jděte si sednout jinam.”

Draco jen zavrtěl hlavou a pohodlně se na svém místě uvelebil.

Aran na ně zíral. „Zůstanete oba po škole,” zasyčel, zjevně v koncích.

359 Kapitola 89. CO JE UVNITŘ



„Jasně,” řekl Harry, aniž by zvedl hlavu. „Jako obvykle, chápu.”

Draco se s odpovědí nenamáhal.

Profesor zahučel, pak se rozhlédl na obě strany a spražil třídu pohledem. „Na co všichni 
koukáte? Vemte si pergameny a napište mi stručně, co jste se včera dozvěděli o Caninae!”

„Dobře jsi to zahrál,” řekl Draco potichoučku.

Harry si to myslel taky. Napsat to, co po nich Aran chtěl, mu zabralo jen deset minut. Nemyslel 
si, že by Aran skutečně četl jejich práce a už vůbec ne školní práce, a rozhodně nebyl dost 
statečný, aby Harryho oznámkoval nějak tvrdě, takže si se svou prací nijak nelámal hlavu. 
Začal krátkým pojednáním o kouzelných hlídacích psech, především protože byl zvyklý dělat to, 
co po něm učitelé chtějí. Ale po chvilce ho napadlo, že je vlastně jedno, co si o jeho práci bude 
myslet Aran.

Ne víc než záleží na tom, co si Aran myslí o jeho chování ve třídě.

Takže popustil uzdu své fantazii.

Caninae se dají pořídit ve speciálních psích konzervách, napsal. Nejtěžší fází kouzla je ve 
skutečnosti otvírání této konzervy. Během let mnoho kouzelníků zemřelo příšernou a 
strastiplnou smrtí, když jejich váhavý Caninae zůstal příliš dlouho uvězněný v této konzervě. 
Když se takový Caninae konečně osvobodí, je opravdu, ale opravdu naštvaný.

Když si Harry po sobě přečetl, co napsal, nemohl se než uchechtnout. Bylo to příliš dobré, než 
aby si to nechal jen sám pro sebe, a tak práci přistrčil k Dracovi.

Ale jeho bratr se nesmál tak, jak by očekával. „Co je to psí konzerva?”

„Pro smilování!” vykřikl Harry. Možná trochu moc nahlas, ale Aran už je přece stejně nechal po 
škole, takže co mohl dělat. Zkřivit vlásek jednomu ze Severusových synů? Ten chlap nemůže 
dělat nic, vůbec nic! „Krabice se psím krmením!”

„Jak bys chtěl jídlo přechovávat v krabici? A proč by do ní Caninae lezli...“

„To je taková speciální krabička, plechová, jako na tuňáka!” Draco ještě pořád vypadal 
nechápavě a tak mu Harry jednu v rychlosti nakreslil a vysvětlil mu, že v ní zůstává jídlo dlouho 
čerstvé. Z Dracova výrazu bylo zjevné, co si o takovém uchovávání jídel myslí.

„Popros Maršu, ať ti naservíruje z plechovky třeba hrušky,” řekl Harry, „ty já mám moc rád.”

„Nechodím k Marše na hodiny mudlovské kuchyně,” řekl Draco opovržlivě.

„No dobře,” řekl Harry a pokrčil rameny, „a jak to vlastně jde? Byl jsi za ní včera večer?”

Draco se uchechtl. „Ráda hraje deskové hry, zatím co spolu mluvíme. Myslí si, že mi to pomáhá 
otevřít se a říct věci, které bych neřekl, kdybych byl méně relaxovaný. Je to vážně pitomost, 
teda myslím to s tou hrou. Ale obecně bych řekl, že je to v pohodě. Já...“

Dřív než se dostal dál, okřikl je Aran ze svého místa před tabulí. „Pottere, Mal... Snape! Jestli už 
jste dostatečně probrali své osobní životy...“

„Popravdě, ne,” přerušil ho Harry a otočil se zpátky na Draca, „dáme vám vědět, až budeme 
hotovi.”

„Harry!” zasyčela Hermiona za jeho zády

Harry se bavil, ale netoužil po tom, aby jim Hermiona vynadala, jen co vyjdou ze třídy, takže se 
podíval na Arana a řekl: „No dobře, skončili jsme.”

Aran zbrunátněl a Harry slyšel jak se studenti snaží zadržet smích. Jenže některým se to 
nepodařilo. Když se učitel rozhlédl po třídě, Harryho náhle napadlo, že by mohl začít kvůli němu 
strhávat body ostatním studentům, tak jako to dělával kdysi Snape.

Jenže Aran nebyl ten formát co Snape. Ani z poloviny. Očividně nevěděl, co si s Harryho a 
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Dracovou neomaleností počít. A jestli byl teď naštvaný... 

„Do dvojic,” vyštěkl Aran a otočil se na patě. „Dnes budeme praktikovat obyčejná štítová 
kouzla, protože se včera podařilo jen jednomu studentu vykouzlit odpovídajícího Caninae.”

„A dostal jsi za to alespoň nějaké body, Draco?” zeptal se Harry nahlas. „Myslím, že bys to měl 
říct Severusovi. Byl jsi jediný student, který odvedl dobrou práci a nedostal jsi za to ani jeden 
jediný všivý bod pro Zmijozel!”

„Severus bude zuřit,” řekl Draco nepřítomně a pohrával si s hůlkou.

V Aranovi to podivně zachrčelo a bleskově odkvačil na druhý konec třídy, než stáli Harry a 
Draco, připravující se na souboj.

„Dobrá rána,” řekl Harry. Překvapilo ho, že když teď nastal čas vzepřít se Aranovým pravidlům a 
použít hadí jazyk, cítil se poněkud nervózní. Ale možná to bylo jen vzrušení. Ale stejně si bude 
muset dát pozor, aby vypadal neschopně.

Draco po něm bleskl pohledem, který byl stejně tak ďábelský, jako hravý. „Bojíš se, Pottere?”

To Harrymu pomohlo trochu se uvolnit a usmál se: „Leda ve snu!”

A zakouzlil první kouzlo. Nic těžkého, obyčejné lechtací kouzlo. Jediná potíž byla v tom, 
vzpomenout si, že se musí dívat do rohu svých brýlí, když kouzlí, ale už si na to pomalu zvykal.

Draco ho lehce zablokoval, jeho vlastní kouzlo se ovinulo kolem Harryho kouzla a vysálo z něj 
život.

„Předvádíš se,” obvinil ho Harry

„Hadí jazyk,” odpověděl mu Draco.

Aran to neslyšel a ani Harryho kouzlo. Nebo to alespoň předstíral.

A tak spolu Harry a Draco bojovali.

Trvalo to jen chvíli, než Aran, který si až teď všiml, co Harry dělá, ukončil jejich práci.

„Pottere!” jeho hlas zněl pohoršeně.

Už vážně začíná být starý, pomyslel si Harry.

„Ano, pane profesore?” zeptal se a podíval se na něj, jako by nechápal, co je špatně.

„Přestaňte s tím hnusným jazykem!”

Trefovat se do Arana náhle ztratilo své kouzlo. Jediné, co teď Harry chtěl, bylo mít pokoj. „Ne,” 
řekl krátce a zůstal v soubojové pozici, „potřebuji trénovat jako každý jiný.”

„Slíbil jste mi, že budete trénovat mimo tuto třídu!”

To bylo podlé, předhazovat mu teď jejich dohodu. „Okolnosti se změnily,” řekl Harry, který si 
vzpomněl na Dracova slova. „S tím se budete muset smířit.”

Aranova tvář vypadala jako by měla vybuchnout. Popravdě byl Harry překvapený, že tomu 
člověku nejde pára z uší.

„Vypadněte,” zavřeštěl rozzuřeně. „Vypadněte a neopovažujte se vrátit.”

„A jsme u toho,” zaječel Harry, jehož trpělivost právě vypršela. „Co mám dělat, až na mě příště 
zaútočí Voldemort a pokusí se mě zabít? Takže na to zapomeňte. Já neodejdu a vy mě k tomu 
nedonutíte. Mám právo na vzdělání jako každý jiný. A pro mě to znamená používat hadí jazyk. 
Takže se s tím smiřte, jak už jsem řekl!”

Aran tasil hůlku a zamířil s ní na Harryho. „Když říkám, abyste odešel, tak odejdete, nebo za to 
budete pykat, mladý muži!”
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„No, jasně,” Harry udělal se smíchem krok k Aranovi, „nemyslím si, že byste byl sebevrah, pane 
profesore. Nebo doufáte, že by vás Severus nezabil? Já totiž nedělám nic špatného. Jen chci 
splnit ten váš pitomý úkol!”

„Po škole,” zasyčel Aran a sklonil hůlku.

„Jo, to už jsem slyšel.” Harry se otočil k Dracovi a oba naprosto ignorujíc Arana, pokračovali v 
souboji.

Jenže to nejlepší mělo teprve přijít. Když hodina skončila, Harry a Draco se na sebe navzájem 
zakřenili a sbalili se k odchodu.

„Dnes budete psát,” oznámil jim Aran ledovým hlasem. „Sedněte si každý sám do lavice a 
vyndejte si pergameny.”

„Omlouvám se, ale mám ještě nějakou práci,” řekl Harry a zapnul si batoh.

„Stejně tak i já,” protáhl Draco svým nejpovýšenějším tónem. „Nicméně pokud opravdu toužíte 
po naší přítomnosti, domluvte si to se Severusem. On se stará o můj diář. A tvůj také, že 
Harry?”

„Ano, také.” Harry se náhle cítil tak dobře, jak už dlouho ne. Jako by nesl na ramenou váhu 
celého světa a ta byla náhle pryč. Hodil si batoh na rameno a schoval hůlku do kapsy hábitu. 
„Takže to je vše, pane profesore? Uvidíme se ve čtvrtek.”

Odešli s hlavami hrdě vztyčenými a Aran jen něco nesouvisle prskal.

Jejich póza zmizela, jen co došli do chodby. Harry se zhroutil na zeď a řval smíchy. Draco byl o 
něco kultivovanější, ale ne o moc.

Ron se k nim po chvíli připojil, zatímco Hermiona netrpělivě podupávala nohou.

„Viděl si ten výraz na jeho tváři?” řehtal se Ron a plácnul Harryho do zad. „Kámo, to bylo 
úžasný. Absolutně úžasný!”

„To byl Dracův nápad,” řekl Harry a lapal po dechu.

Ron se přestal smát. „Hej?”

„Popravdě Harry říkal, že to byl tvůj nápad, postavit se Aranovi,” připustil Draco. „Takže to je 
další věc, na které se shodneme.”

„Jediné, co by měl udělat,” řekla Hermiona, „je říct o tom otci.”

„Tak na tom se také shodnem,” odpověděl Draco s úsměvem. „Jenže on nechce... Dobře, Harry. 
Uvidíme se zítra. Já teď musím jít na famfrpálový trénink.”

„Teď?” smál se Harry. „To je nějaká speciální zmijozelská tréninková technika? Trénujete místo 
jídla, protože lépe hrajete, když jste hladoví?”

Draco se zaculil. „Ale, zlatíčko, ředitel tvojí koleje nikdy nepřikázal skřítkům, aby vám přinesli 
něco báječného ven na hřiště?”

„Mluvíš vážně?”

„Mmm. No jasně. Máme tak víc času na trénink. A ještě ke všemu lepší jídlo.” Draco se otočil k 
Ronovi a k Hermioně. „Vy dva, dávejte na Harryho pozor. A žádné další oblizování, když máte 
práci.”

Draco se otočil na patě, plášť za ním zavlál jako věrné Snapeově kopii a zmizel.

Když ho Harry viděl odcházet, kousal se do rtů. „Doufám, že tam bude Severus, aby na něj 
dával pozor. Ale možná, že zmijozelští nebudou chtít, aby si zpřerážel kosti, tedy alespoň před 
zápasem. Myslím, že vám musím něco říct. V neděli budu sedět na zmijozelské tribuně. 
Budeme se dívat s tátou na Draca a... no...” trochu se otřásl, „fandit Zmijozelu.”
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Hermiona a Ron se po sobě podívali, jako že věděli dřív než Harry, že to jednoho dne musí přijít. 
A pak všichni tři dohromady zamířili do Velké síně.

***

Ráno posledního famfrpálového zápasu se vylouplo mlhavé a kalné. Slunce nebylo za mraky 
téměř vidět a vypadalo to, že všechny barvy utonuly v nekonečné šedi.

„Kdybych byl na vašem místě, vzal bych si sebou nějaké sladkosti,” řekl Harry, když se podíval 
z okna ložnice. „Mám takový pocit, že to bude velmi, velmi dlouhá hra.“

„Víš něco, co já ne?” zeptal se Ron poněkud zastřeným hlasem. Hlavu měl skoro celou pod 
postelí, kde hledal svoji ztracenou botu.

Harry se usmál. „Ne, jen mám takový pocit. Je zataženo, na zlatonce se nebude odrážet 
slunce.” Otočil se od okna. „Vadilo by vám, kdybychom šli na hřiště o něco dřív? Chci si o 
něčem promluvit s Dracem.”

„Jau! Zatracená pitomá postel!” vztekal se Ron. Vstal, jednou rukou si mnul hlavu a v druhé 
svíral zatoulanou botu. Nevypadal zrovna nadšeně, ale Harry si nebyl jistý, jestli je to tím, že se 
právě uhodil do hlavy, nebo protože se má vidět s Dracem.

„Harry, když tam přijdeme teď, budou mít zmijozelští právě poradu před zápasem. Nemohl by 
sis promluvit s tím zatraceným Malfoyem až po hře?” Jeho výraz se změnil z naštvaný na 
rozezlený. „Pokud tedy nemáš v plánu prozradit mu pár chytačských triků.”

Harry obrátil oči v sloup. „Jasně, Rone, a taky mu chci dát náš plán hry. Podívej, jestli mě 
nedoprovodíš ty, tak mě doprovodí Hermiona. A jsem si jistý, že nechceš, aby ona šla do 
zmijozelské šatny.”

„No dobře,” řekl Ron. Pokusil se obout si boty bez toho, aby je rozvazoval, pak to ale vzdal a 
zakouzlil Denudare, aby se zbavil uzlu na tkaničce. „A nemusíš hned tak prudit.”

Harry vzdychl. „Já jsem jen nervózní, jak se Dracovi povede se Zmijozelskými. On je 
přesvědčený, že se o nic nepokusí, dokud nebude po zápase, jenže...” Harry pokrčil rameny.

Ron měl pravdu, co se týkalo načasování zmijozelské porady. Zvláštní bylo, že dveře do šatny 
pustili dovnitř Harryho, ale Rona zastavila neviditelná síla.

Musí to být zakouzlené tak, aby dovnitř mohli jen zmijozelští, přemítal Harry.

„Ven!” zaječel Erik Vanvelzeer, „Nechceme tu žádné nebelvírské zvědy!”

„Jo! Sem smí jen členové týmu!” křičel Zabini.

Celý zmijozelský tým se díval na Harryho zle. Nešlo si nevšimnout, že Draco je tím vpádem také 
poněkud zděšený. Dalo se očekávat, že Harry později dostane kázání o sociální inteligenci.

„Zjevně sem smím, protože mě dveře pustily dovnitř. A mimo to, Bulstrodeová je tu taky, a při 
tom letos není členem týmu.”

„To je... něco jiného,” bránil se Vanvelzeer.

Harry si pomyslel, že to je docela zajímavé. „Ron tu nezůstane,” řekl aby je uklidnil. „A já jsem 
si chtěl jen promluvit s bratrem a popřát mému týmu štěstí.” Podíval se na Rona významným 
pohledem, nebo alespoň doufal, že to tak bude vypadat.

Nevypadalo to, že by si Ron něčeho všiml, ale než Harry stihl být poněkud polopatičtější, Zabini 
vystoupil vpřed se zlostným zábleskem v očích.

„Malfuji, řekni bratrovi, že ruší týmovou poradu. Zjevně už zapomněl, jak se hraje famfrpál. A 
není divu, vždyť ho nebelvírští ani nenechají hrát.”

„Jak už sem jednou řekl, vy chcete, aby hrál,” odvětil chladně Draco. „A já vím ze spolehlivých 
zdrojů, že ještě není rozhodnutý, za jaký tým bude příští rok hrát. Takže jestli o něj ještě stojíte, 
neměl by se tu cítit nevítaný.”
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Harry si nebyl jistý, o co se to Draco tím svým komentářem snaží. Ron to očividně pochopil 
hned. „Pro Merlina, to mi dřív naroste třetí noha, než bude Harry hrát za vás, vy klubko zmijí!” 
zaječel Ron ode dveří.

Draco založil ruce na hrudi a vyrazil směrem k chodbě. Harry si dokázal představit ten pohled, 
kterým se teď dívá na Rona. „Weasley, buď gentleman a doprovoď Hermionu na tribunu. Harry 
tu může zůstat, dokud nepřijde Severus.”

„Dobře. Uvidíme se později, Harry.”

Draco se pak obrátil zpět a spražil Harryho pohledem. „Stůj u mě a mlč,” zašeptal.

zmijozelští byli zjevně s Harryho přítomností nespokojení, ale Draco se pustil do opakování 
herní strategie. Nebo se o to alespoň pokusil. Zabini ho po chvíli přerušil a převzal kontrolu nad 
týmovou poradou. Instrukce chrlil rychle a nahlas, jako by se bál, že ho Draco přeruší stejně, 
jako to udělal on. Když se dostal až k Agnes DeMolay, mlčenlivé střelkyni ze sedmého ročníku, 
aby se mu dostalo zprávy o silných a slabých stránkách Mrzimoru, byl už docela zadýchaný.

„Dobře tedy,” skončil Zabini. „Prostě jen musíme odehrát tuhle poslední hru. Vím, že to byl 
špatný rok, a že nás potkalo pěkných pár malérů, ale to není naše vina. My jsme přece 
Zmijozel, sakra! A bez ohledu na to, co říkají počítadla, mi nejsme poražení! Vypadá to tak, 
protože náš takzvaný ředitel koleje nám strhl tisíc bodů!”

„To tedy jo!” zavrčela Bulstrodová.

Zabini ji sjel pohledem a pokračoval v řeči. „Až budete na hřišti, pamatujte si jednu věc. Když 
rozmačkáte dýni, co dostanete? Dýňový džus. Dostanete to, co je uvnitř. Mohou nás drtit a 
ničit, ale tím z nás dostanou jen to nejlepší.”

Rozhostilo se zmatené ticho. Harry byl stejně nejistý jako zbytek týmu. Co to k sakru ten Zabini 
mele? Po chvíli promluvil Vanvelzer. „A není to ten džus, co je uvnitř?”

„No, myslím, že jo,” řekla DeMolayová rozpačitě. „Tak se to přece dělá, ne? Rozmačkáš dužinu, 
ne?”

„A myslím, že se to pak musí zatížit,” řekl někdo z mladších Zmijozelů, jehož jméno si Harry 
nezapamatoval.

Draco se zavrtěl. „Pro Merlina, Zabini! Tohle je tvoje představa řeči, kterou dodáš týmu elán? 
Není divu, že prohráli, co mohli. Bylo ti rozumět asi tolik, jako Trelawneyové, když se napije toho 
svého takzvaného léčivého čaje!”

„Skutečně, Malfuji? Ale koneckonců jsem to byl já, kdo vedl tenhle rok tým!”

„A dovedl si ho až na úplné dno! Proč jim prostě neřekneš, že nezáleží na tom, jak hrozné to 
bylo, protože tomu bude už brzy konec?”

Zabini vztekle mávl rukou: „A ty si myslíš, Malfuji, že bys to dokázal líp, že jo!”

Draco se zatvářil přezíravě, ne-li opovržlivě, „Prosím tě, i Weasley by to dokázal lépe než ty.”

„Tak už se přestaňte dohadovat,” přerušil je Harry, kterého samotného překvapilo, že promluvil. 
„Myslím, že Zabini se pokouší říct, že jste dostali docela zabrat, s těmi body a tak. Vím, že se 
kvůli tomu zlobíte na mě a myslíte si, že jsem nadšený z toho, co můj otec udělal...” 

„Jo, a ty nejsi?” Zabini překřížil ruce a díval se zle.

Harry mu oplatil stejnou mincí. „Pokud k tomu mohu něco říct, tak je špatné, když celá kolej trpí 
kvůli tomu, že pár mocí a penězmi posedlých pitomců zavraždilo člena vlastní koleje a pokusili 
se z toho nechat dalšího obvinit. Zmijozel je teď na posledním místě bodování, ale na tom zas 
tak moc nezáleží. Ostatní koleje si mysleli, že jste banda poraženců ještě před tím, než vám 
Severus strhnul ty body.”

„Takže my jsme poraženci?” vyjela Bulstrodeová.
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Zatímco Harry mluvil, Draco si mu stoupl po boku. Ale ne proto, aby ho podpořil a dokonce ani 
ne proto, aby ho bránil. Jediné, o co mu šlo, bylo Harryho umlčet a tak mu stiskl ruku. Silně.

Harry tu bolest vyvěrající z jeho paže ignoroval.

„Jo, poraženci,” řekl a zvýšil hlas. „A víte proč si to ostatní myslí? Protože ti tři zmetci porušili 
zásadní pravidlo. A tím nemyslím to, že pracovali pro Voldemorta. Zabili člena vlastní koleje! A 
vy ostatní teď nadáváte Dracovi a otočili jste se k němu zády, stejně jako tamti tři. Co si 
myslíte, že si o vás myslí ostatní koleje? Že bratrství ve zmijozelské koleji neznamená vůbec 
nic. Že pokud bodáte jeden druhého do zad, tak jste všichni naprosto k ničemu!”

Draco svůj stisk zesílil. Jau. Tohle už určitě zanechá modřiny. Asi bych se měl rychle dostat k 
pointě, pomyslel si Harry.

„Ale podívejte se, my všichni víme, že k ničemu na světě není potřeba více strategie, chytrosti, 
dovednosti a týmového ducha než k výhře famfrpálového zápasu. A Draco vám může pomoct 
vyhrát. Dobře víte, že by prostě mohl chytit zlatonku, aby dokázal, že neztratil nic ze svého 
umění, přestože byl vyhozen a tak. Ale pro něj je důležitější kolej a tak vymyslel strategii, která 
by vám měla zabezpečit zisk tolika bodů, kolik potřebujete. Tak tam pro Merlina jděte a ukažte 
všem, že Zmijozel není jen banda krátkozrakých prospěchářů. Dokažte jim všem, že dokážete 
spolupracovat, a že jste síla, se kterou se musí počítat.”

Chodbou se znovu rozlehlo ticho a Harry měl na chvíli pocit, že ze sebe udělal úplného pitomce. 
Kupodivu to byla Millicent Bulstrodová, kdo se vzpamatoval jako první.

„Sakra jo!” vykřikla a ve vítězoslavném gestu zdvihla ruku do vzduchu.

Přidal se k ní Valvelzeer, pak DeMolayová a nakonec všichni až na Zabiniho začali volat bojový 
pokřik.

V tom všem zmatku si Draco přitáhl Harryho stranou. „To bylo úžasný Harry! Absolutně 
úžasný!”

Harry se chechtal. „No, určitě to bylo lepší, než ty kecy o džusu.”

„Nejdřív jsem si myslel, že si se úplně pominul, ale tys to vážně zvládnul. Promiň za tu ruku.”

„Chceš říct, že ti mám prominout to, že ses mi ji pokusil probodnout těmi tvými kostnatými 
prsty?”

Draco se zakřenil a natáhl ruku ve famfrpálové rukavici. „Dlouhými a štíhlými, jsi chtěl říct. No 
to je jedno... stejně, byla to dobrá řeč. Jsem tvým dlužníkem.”

Harry si nemohl přát lepší příležitost. „Skvěle, protože já chci, abys začal znovu nosit tohle.” 
Harry zalovil v kapse a vytáhl Dracův amulet. „Před pár dny ho bystrozorové dali Severusovi a 
ten ho dal mně.”

Draco vypadal trochu uraženě. „A proč? Vždyť je můj, ne tvůj!”

„Myslím, že se bál, že ho hodíš do smetí,” připustil Harry. „Však víš, špatné vzpomínky. Ale teď, 
když ho mám, přemýšlel jsem, jak nebezpečný může být famfrpál a to nemluvím o tvých 
spolužácích. A tenhle minule fungoval dobře. Teda možná až moc, ale stejně...” 

Draco popadl amulet z Harryho ruky, ale do očí se mu nepodíval. „Dík, dám si ho pod oblečení. 
Jen proto, aby ses cítil líp.”

„No jasně.”

Draco se na něj podezíraně podíval, pravděpodobně kvůli Harrymu tónu. „Nepůjdeš se mnou až 
na hřiště, že ne?”

Harry se zasmál: „Proč tě to napadlo?”

Draco mu lehkomyslně odpověděl: „No kvůli tomu, co se stalo, když jsem ho měl na sobě 
naposledy. Udělej mi laskavost, jo? Kdyby to vypadalo, že mám těžkosti, mistře chytači, nemysli 
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na mě prosím tě s intenzivní láskou, ano?”

„Jasně, je to hrozné, když tě někdo vyděsí tak, až spadneš z koštěte.” Harry se významně 
podíval na Draca a ten na rozdíl od Rona pochopil hned.

„Harry odpustíš mi někdy ten malý vtip s mozkomorem?”

Harry se zakřenil, vytáhl z kapsy želatinového slimáčka a nacpal si ho do pusy. „Pravděpodobně 
ne.”

„Pitomče.”

„Já jsem pitomec?” Harry zvážněl. „Jdi a vrať Zmijozelu hrdost, Draco.”

Dracovy šedé oči zajiskřily a připojil se ke svému týmu. 

***

Snape přišel do šatny jen pár okamžiků před tím, než hra začala. Harry nevěděl, proč přišel až 
tak na poslední chvíli, ale když spěchali nahoru po schodech na zmijozelskou tribunu, prozradil 
mu, že prohlédl celé hřiště a okolí, aby si byl jistý, že je vše v pořádku.

„Nechceme přece, aby se ukázalo, že zlatonka byla přenášedlo, že ne,” dodal zakaboněně.

Harry se otřásl a náhle si přál, aby o něj býval byl ve čtvrtém ročníku někdo pečoval tak, jako 
Snape o Draca.

Prošvihli Dracův nástup na hřiště; když se Harry a Snape posadili na svá místa, tým už létal a 
rozcvičoval se.

A jen o chvíli později Madam Hoochová začala písknutím hru.

Harryho přemohl starý zvyk a očima hledal zlatonku, která se vznášela ostýchavě mezi oběma 
chytači a pak zmizela z jejich dosahu. Výš a výš, dokud Harrymu nesplynula s nebem.

Snape mu poklepal na rameno. „Tvůj bratr je támhle,” řekl a ukázal mu.

Když se Harry tím směrem podíval, uviděl Draca a mrzimorskou chytačku, jak rychle letí těsně 
nad zemí. Pokaždé, když se pokusila vzlétnout, Draco jí zatarasil cestu a donutil ji klesnout zpět 
k zemi.

Mezitím se někde vysoko nad nimi zuřivě bojovalo o camrál.

„... a Zmijozel znovu skóruje!” ohlásil komentátor.

Mrzimorská chytačka se osvobodila a vzlétla téměř kolmo vzhůru. Draco byl hned za ní, dokázal 
ji předhonit a donutil ji znovu klesnout, ale ona ho podlétla a uklouzla mu elegantní smyčkou. 
Draco pevněji chytl své koště a pustil se do pronásledování.

„A bitva chytačů pokračuje!” křičel komentátor. Harry ten hlas nepoznával, ačkoli, pokud 
dohlédl na vzdálené stanoviště komentátorů, byla to nějaká drobná dívka v mrzimorských 
barvách. „Draco Malfoy se zjevně rozhodl, že cílem hry je shodit Serafinu Sellbergovou! Někdo 
by tomu klukovi měl říct, aby honil zlatonku!”

A tobě by měl někdo říct, že existuje něco jako strategie, zaječel v duchu Harry.

„Říká mu Draco Malfoy,” stěžoval si Harry. „Copak jsou všichni pitomí?”

„Já si s ní o lektvarech promluvím,” řekl zachmuřeně Snape.

Jejda. Harry byl rád, že není na jejím místě.

„Vypadá to, jako že si Mafloy konečně všimnul zlatonky!” vykřiklo mrzimorské děvče. „A 
Sellbergová je hned za ním. Skóre je Zmijozel 80. Mrzimor 20. Oba týmy mohou vyhrát, podle 
toho, kdo první chytne zlatonku a ta stále stoupá!”

Ta holka se musela narodit u mudlů, pomyslel si Harry nepřítomně, když jí poslouchal a díval se 
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nahoru na šedé nebe.

„A teď zmizeli v mracích. Škoda, že nevidíme, co tam dělají.” Hlasité zazvonění zvonu. „A 
zmijozelští znovu skórují! Agnes DeMolay se dnes opravdu chopila zástavy. Už je opět u 
camrálu...“

Harry zahlédl zlatonku, ale nebyla někde v oblacích s oběma chytači, ale vznášela se jen 
kousíček od Snapea. Harryho svrběla ruka, tak moc se mu chtělo natáhnout se a chytit ji. Musel 
si sednout na ruce, aby se toho pokušení zbavil.

Snape se na něj podíval s pochopením a pak se vrátil ke sledování zápasu.

Jestliže je zlatonka tady, pak Dracův let do oblak byl jen další trik, jak zmást druhého chytače, 
přemýšlel Harry. Ale také ho napadlo, že to byl možná Draco, kdo viděl druhého chytače spatřit 
zlatonku a v tom případě prostě musel vyrazit tím samým směrem.

Zlatonka odbzučela a začala otravovat ostatní hráče tím, že jim létala kolem hlav.

„Serafino! Serafino!” křičel mrzimorský odrážeč. „Je tady! Tady dole!”

„... a další bod pro Zmijozel!” oznámila komentátorka poněkud unaveně. Ačkoli to vypadalo, že 
se poněkud probrala, když říkala: „Podívejte, co se to strhlo na hřišti? Mrzimorští odrážeči zcela 
ignorují potlouky a o něčem debatují a teď všichni něco společně volají. Zní to, jako by se 
pokoušeli přivolat chytačku...“ Cink! Komentátorka další gól Zmijozelu zcela ignorovala. „Ale po 
Serafině není nikde ani památka, ale počkejte... Tady je! Ale Malfoy ji tlačí zpátky do mraků, létá 
kolem ní v úzkých kruzích...“

„Hraj fér!” Ozvaly se hlasy z vedlejší tribuny. Mrzimorští. Harry se necítil moc dobře, když to 
slyšel. To, co Draco dělal pravděpodobně nebylo moc sportovní.

Cink!

V hluboké mlze Harry zahlédl, jakoby se Draco se Serafinou zcela obyčejně po mudlovsku prali. 
Harry si nebyl jistý, ale téměř by byl přísahal, že Draco držel její koště v ruce a ona ho kopla 
tak, až přepadl dozadu.

Cink!

A v tu chvíli Serafina namířila dolů přímo za zlatonkou. S nataženou rukou uhýbala tu vlevo, tu 
vpravo, aby kopírovala její pohyb. Draco zamířil také dolů, snažil se jí také chytit, ale už byla 
daleko.

Bylo jasné, že Serafina chytí zlatonku dřív, než Draco chytí ji.

Cink!

„Ne,” řekl si Harry sám pro sebe. A měl pocit, jako by mu někdo stiskl krk. Zmijozelští se nikdy 
nezačnou chovat k Dracovi normálně, když tenhle zápas prohraje.

Jenomže byl tu ještě někdo, kdo říkal ne, a popravdě to zakřičel.

„Ne, Serafino, ne!!!” křičeli chytači, kteří ji před chvíli volali dolů. „Jsme příliš pozadu, Zmijozel 
by vyhrál! Nejdřív je musíme dohnat!”

Nejprve to vypadalo, že je neslyší, pak ale zaklonila hlavu a přibrzdila své koště a nechala 
zlatonku zlatonkou.

Draco si té změny všiml až příliš pozdě, a ve své snaze chytit ji dřív, než ona chytí zlatonku, do 
ní narazil.

A najednou padali dolů, pestrá směsice famfrpálových dresů, mířící ve vývrtce k zemi.

Harry vyskočil a naklonil se přes zábradlí, aby viděl na Dracův pád. „Dělej něco!” křičel na 
Snapea. „Zastav čas nebo tak něco!”

Cink. DeMolayová, která ignorovala všechno, znovu skórovala.
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„Draco není v bezvědomí,” řekl Snape klidně. „A je příliš dobrý letec na to, aby ocenil mé 
vměšování.”

A opravdu. Byl to Draco, kdo se z toho pádu vzpamatoval první. A jakmile nabral stabilitu, v 
ostrém půlobratu slétl a rukou zastavil i Serafinino koště.

„No podívejte se na to!” řekla komentátorka. „Draco Malfoy je nebývale gentlmantský! Pomohl 
soupeři v nouzi! Tohle je skutečný duch famfrpálu.”

Harry téměř vyprskl smíchy. A nejen úlevou. Pomatenče, zaprvé, tohle není duch famfrpálu. 
Tohle nemá s famfrpálem vůbec nic společného. A za druhé, Draco pomohl druhému chytači 
jen z jediného důvodu: aby hra pokračovala.

Ačkoli bylo docela dobře, pokud si někdo myslel, že to udělal z ušlechtilejších pohnutek.

„A mrzimorští jsou znovu ve hře!” pokračovala komentátorka. „Pokud Serafina teď chytí 
zlatonku, zůstalo by skóre Mrzimor čtyřicet, Zmijozel dvě stě deset a upevnila by tím vítězství 
Zmijozelu! Takže teď potřebuje udržet Draca Malfoye ze hry!”

Cink! Cink! Cink!

Harryho už ze všeho povyku bolely uši. Famfrpálové zápasy mohou trvat neuvěřitelně dlouho, 
jen to není obvyklé.

Ale tenhle pokračoval pořád dál a dál.

A dál.

Komentátorka přestala oznamovat góly, pokud tedy nepatřily Mrzimoru, a to bylo jen 
výjimečně. A dokonce přestala mluvit i o tom, co dělají chytači. Vypadalo to, že Draco už se 
nemusí snažit zabránit Serafině v chycení zlatonky, protože byli mrzimorští s body tak pozadu, 
že nejevila o ni už žádný zájem. Začala pomáhat svému týmu a snažila se bránit Agnes 
DeMolayové ve hře. Popadla odrážeckou hůl od spoluhráče, který vypadal vyčerpaně, a posílala 
potlouky směrem ke zmijozelské hráčce.

Zatímco Draco dělal všechno proto, aby DeMolayová měla volnou cestu.

Po zlatonce se ani jeden z nich neohlédl už pořádně dlouhou dobu.

„Dělejte!” křičeli nebelvírští ze svých míst. „Umíráme nudou!”

Komentátorka pokračovala tak, jak začala před chvílí. „Vypadá to, že Hannah Abbottová a 
Susan Bonesová hrají paci, pacičky a že několik mrzimorských studentů usnulo.” Pak se 
naklonila a poslouchala, co jí Brumbál šeptal do ucha. „Pan ředitel mě poprosil, abych vám 
oznámila, že vykouzlené polštáře mají ten ohavný zvyk, že zmizí právě v okamžiku, kdy 
doopravdy usnete, takže buďte opatrní...” 

Zjevně tak unuděná jako ostatní diváci, se zlatonka usadila na zábradlí hned před Harryho, 
začala se čistit a jedním křídlem si třela druhé.

„Vypadá to, že se jí líbíš,” řekl Snape. „To je možná tajemství tvého úspěchu na hřišti, nebo ne?”

Harry se pousmál. „Myslím, že ví, že kdybych hrál, nebyl by to takový blázinec.”

„No jasně, ty jsi se nikdy před tím, než si ji chytil, nepodíval na skóre?”

Harry se podíval na výsledkovou tabuli. „No jasně, ale kdyby měl Nebelvír šest set bodů 
náskok, asi už bych to neprodlužoval.” Pak si odkašlal a podíval se otci do očí. „Z nějakého 
důvodu chce Draco dnes nahrát Zmijozelu tisíc bodů.”

„To mi došlo,” zavrčel Snape.

„No, celá ta záležitost s body... bylo to velmi otcovské,” Harry sám sebe donutil pokračovat, 
ačkoli, když zvážil, že jsou obklopeni Zmijozelskými, ztišil hlas. „Dát přednost mně před kolejí.”

Snape naklonil hlavu a zachytil pohledem Draca. „Je rodina a je kolej,” zamumlal, pak sjel 
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pohledem na Harryho a dodal, „a neopovažuj se mi děkovat.”

„To mě ani nenapadlo,” smál se Harry.

„... Zmijozel 850, Mrzimor 70,” řekla komentátorka a znělo to, jako že už se sotva drží na 
nohou. Popravdě někdo za ní chrápal.

„To je svinstvo, svinstvo!” ječel někdo z nebelvírských tribun. „Draco Snape se ani nesnaží!”

„Sellbergová taky ne, ty pitomče!” křičela Bulstrodová.

Snape se otřásl a na chvíli si zakryl uši. „No, alespoň to vypadá, že jsi své spolužáky přesvědčil 
o tom, jak se tvůj bratr jmenuje .”

„Neopovažuj se mi děkovat,” smál se Harry.

Cink!

Cink!

Cink!

„To už vážně začíná být nuda,” řekl Harry. Zlatonka stočila křídla kolem těla, usnula a přitom 
pořád seděla jen půl metru od Harryho. Touha chytit ji byla čím dál tím silnější, ale Harry si 
pomyslel, že by si tím asi u Zmijozelských nadělal nepříjemnosti.

„Jsme hladoví!” ozvalo se odněkud zleva. „Stejně už byl čas k jídlu!”

Za chvíli se z toho místa ozval sbor hlasů. „CHCEME JÍST. CHCEME JÍST. CHCEME. JÍST!”

Ten požadavek se šířil jako oheň a po chvíli ho volali dokonce i všichni zmijozelští kolem 
Harryho. Přestože chtěli, aby zápas pokračoval, dokud Zmijozel nezíská své body zpátky.

Brumbál vstal, několikrát mávl hůlkou a potom něco znovu zašeptal komentátorce.

„Během chvíle dostanete na svá místa oběd,” oznámila a s povzdechem dodala, „a jak jsem 
byla informována, i večeři. A pokud by zápas pokračoval po desáté hodině večer, máme slíbené 
horké kakao...” 

Harry přivítal oběd s nadšením, šťastný, že má konečně na práci něco jiného, než monotónní 
dění na hřišti. Góly nejsou důvodem k velké radosti, když padají jeden za druhým a trvá to 
hodiny. Vypadalo to, že mrzimorští už na svůj osud rezignovali. Když se pokoušeli zastavit 
DeMolayovou, bylo to jen smutné gesto a nebylo v tom srdce.

Většina z nich se jen vznášela ve vzduchu a dívala se, jak se mění skóre.

Cinkcinkcinkcinkcinkcinkcinkcinkcinkcink.

Něco z toho ani nebyla DeMolayová, Harrymu už z toho zvonilo v uších.

„Hmm, smažené kuře,” ozvalo se nad ním. „To bych si nechal líbit.”

Draco sklonil trochu své koště, až se dostal těsně před Harryho, pak popadl stehýnko, které 
snědl se zjevným potěšením, olízl si prsty a naprosto ignoroval hru za ním.

„Myslím, že je to nezdvořilé, krást jídlo někomu z podnosu,” zlobil se Harry.

Draco pokrčil rameny. „Tohle není piknik. Je to čokoládové mléko? Podej mi ho.” Když vypil celou 
sklenici, pohladil si Draco žaludek a zakřenil se: „Bavíš se?”

Harry se natáhl dopředu. „Jak dlouho to chceš ještě protahovat? Vždyť Zmijozel už vede!”

„Teď, když vím, že odsud nemusím odcházet kvůli jídlu, tak není žádný důvod končit...“

„Draco,” přerušil ho Snape. „Myslím, že už si svého cíle dosáhl.”

„Jo, ale co je to tisíc bodů, když můžeme mít dva? Nebo pět? Nebo...“
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„On vážně šílí po moci,” řekl Harry.

„Můžu si vzít roládu?”

„Draco!”

„Dobře,” zavrčel chlapec, „chápu.”

Draco zamířil konec svého koštěte na zlatonku, která spala na zábradlí. „Šššc!” zasyčel. „Hej ty, 
vzbuď se!”

Zlatonka zdvihla jedno křídlo, pod kterým byla schovaná, vykoukla z pod něj a trochu se 
protáhla.

„Leť, ty malý flákači,” řekl Draco se smíchem. A znovu na ni zaklepal. „No tak...“

Zlatonka nadskočila, vznášela se nad zábradlím a podrážděně bzučela.

Draco natáhl ruku a bez problému ji chytil.

zmijozelští kolem Harryho a Snape vybuchli v návalu dlouho odkládaného nadšení.

„... na zmijozelské tribuně se něco děje, je tam Draco Malfoy, nejsem si jistá, v čem by mohl být 
problém...” 

„Pro Merlina,” zamumlal Draco a zamířil ke komentátorskému stanovišti se zlatonkou v ruce.

„... Aha, vypadá to, že Draco Malfoy konečně chytil zlatonku...“

„Draco Snape! Draco Snape! Řekni to už konečně jednou správně!” zařval na ni, zatímco 
vítězoslavně obletěl hřiště. Zmijozelští ječeli nadšením, ale všichni ostatní vypadali znuděně. 
Tedy až na Mrzimor, ti vypadali skleslí.

Když Draco přistál, rozeběhl se k němu celý tým. Harry neslyšel, co k němu volají, ale vypadalo 
to dobře, samé gratulace. Dokonce ho zdvihli a vynesli ho z hřiště na ramenou. Přestože pro to, 
aby chytil zlatonku, nemusel udělat vůbec nic výjimečného.

Nicméně musel ji udržet ve hře, než získali víc než tisíc bodů.

Konečný výsledek byl Mrzimor 130, Zmijozel 1260.

Harry si všiml, že otec pozoruje výsledkovou tabuli. „Docela dobré, ne?”

Snape se ušklíbl. „Nestačí to na to, aby Zmijozel vedl. Ale je to dobrý start.”

„Za tři týdny končí semestr,” připomněl mu Harry. „To už není moc času.”

„Šílíš nadšením, že Nebelvír možná znovu vyhraje?”

Harry cítil, jak mu rudnou uši. „Ne...“

Snape mu položil ruku na rameno. „Dělal jsem si legraci, Harry. Vedeš si dobře. Vím, že chovat 
se zodpovědně k oběma kolejím není jednoduchý úkol.”

„Ne, to není,” řekl Harry a vzpomněl si, jak se Draco zmínil o tom, že se ještě Harry nerozhodl, 
za jaký tým bude hrát příští rok. „Pojďme, tati, už je tu míň lidí. Půjdeme dolů a najdeme 
Draca.”

Zmijozelská šatna byla teď přecpaná lidmi a všichni mluvili jeden přes druhého. Harry 
nerozuměl ani slovo, ačkoli postřehl, že se tam často objevuje Dracovo jméno. A někdy dokonce 
Draco Snape.

Ale pak tam zaznělo i další slovo.

„Malfuji,” pronesl Zabini tím nejhnusnějším tónem, který kdy Harry slyšel a celá místnost 
ztichla. „Ty si teď myslíš, že jsi nějaký zasraný hrdina, Malfuji? Protože si vydržel létat dokola 
celé hodiny, zatímco zbytek týmu odvedl těžkou práci a skóroval? Teda jestli si myslíš, že to z 
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tebe dělá znovu jednoho z nás...“

„Druž hubu, Blaise,” přikázala Agnes DeMolayová. „Byl to trochu nezvyklý zápas. Ale nebuď 
hnusnej na našeho chytače, kdyby Draco nezastavil Sellbergovou, chytila by zlatonku jako 
první a my bychom ty body nikdy neměli.”

„A a přestaň mu říkat Malfuji!” přikázal Erik Vanvelzeer.

„Jo!” přizvukovala Millicent Bulstrodová.

Zabini ignoroval Bulstrodovou a otočil se na Vanvelzeera: „Ty jsi ten, kdo svědčil, že je to 
hnusný vrah!”

„Někdo mi kouzlem změnil paměť, ty idiote!” odsekl Vanvelzeer. „Draco pro nás dnes odvedl 
dobrou práci. A je s podivem, že se mu při tom, jak se k němu chováš, chtělo. Jestli tě ještě 
jednou uslyším říkat mu Malfuj, praštím tě do nosu tak, že ti zůstane uvnitř hlavy! Pochopil jsi 
to?” Pak zvýšil hlas. „A to platí i pro všechny ostatní!”

„Jo!”

To byla znovu Bulstrodová. Harry si vzpomněl, že dřív s Erikem chodila, nebo že do něj byla 
aspoň zakoukaná.

„Dobře řečeno, pane Vanvelzeere,” řekl Snape a vystoupil ze stínu. Podle toho, že si jich nikdo 
nevšiml, Harryho napadlo, že musel nad nimi oběma zakouzlit maskovací kouzlo nebo něco 
takového.

„Harry!” řekl Draco a zakřenil se. „Neviděl jsem tě!”

Snape pokračoval hlubokým a vážným hlasem. „Pánové a dámy, pro případ, že byste to 
zapomněli, my jsme Zmijozel. A to představuje velkou dávku chytrosti. A také to znamená, že 
jsme schopni poučit se ze svých chyb. Když se ukáže, že předešlé spojenectví bylo chybou 
úsudku, nebudou zmijozelští lpět na minulosti v hloupé naději, že se všechno nakonec obrátí v 
dobré. Opravdový Zmijozel by si věc znovu promyslel a učinil nové rozhodnutí. Takové, které by 
pro něj bylo dobré. Draco to tak udělal. A jak všichni víte, cena za to byla vysoká. Ale cena za 
jeho předešlou cestu by byla ještě vyšší.” Snapeův hlas nabral na intenzitě. „Kdo z vás se chce 
stát otrokem? No tak! Řekněte mi to!”

Místnost se propadla do ticha, studenty zjevně zamrazilo. Harry se také otřásl, i když věděl, že 
jemu tahle řeč nepatří.

„Dokáži vaše myšlenky přečíst ve vašich očích,” pokračoval Snape. „Myslíte si, aspoň někteří z 
vás: ale ne, tak to nebude, to se mně nemůže stát. Jak můžete být tak naivní? Kdysi jsem byl 
na vašem místě, takže vím, o čem mluvím. Pod Voldemortovou nadvládou není žádná svoboda, 
žádné bezpečí a žádná odměna. Znamená jen bolest, zneužití a tohle.”

S těmito slovy Snape natáhl levou ruku a poklepal na ni hůlkou, aby zmizely všechny tkaniny, 
které ji chránily. Dokonce i obvazy.

Všichni zalapali po dechu nebo možná spíš zaúpěli a studenti, kteří stáli vzadu a natáhli se, aby 
viděli lépe, uskočili nazpět.

„Patřil sem do jeho vnitřního kruhu,” zdůraznil Snape. „Byl jsem jeden z jeho důvěrníků. A 
přesto jsem byl otrok, dámy a pánové. Vím, že už jste to slyšeli dřív. Ale možná, že teď jste 
připraveni poslouchat. Zamyslete se nad tím. Zamyslete se nad tím dobře.”

Harry si myslel, že jejich otec už skončil, ale Snape měl na srdci ještě jednu věc. „Pane Zabini. 
Veřejné urážky a hrubosti jsou, jak se domnívám, že víte, v Bradavicích přísně zakázané. Přijďte 
za mnou dnes večer v šest hodin do kabinetu a probereme, jestli deset tisíc vět bude stačit, 
abyste se příště zamyslel...“

„Deset tisíc vět,” zaječel Zabini. „Jen proto, že jsem řekl Malfuj?”

„Deset tisíc vět za každý incident,” řekl Snape s neúprosnou tváří. To Zabiniho umlčelo.
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Ale někdo jiný zalapal po dechu. Ve dveřích šatny stáli Ron a Hermiona, která si rukou zakryla 
ústa.

Harry si k nim pospíšil. „Ahoj, co tady děláte?”

Ronův výraz uvázl někde mezi úsměvem a úšklebkem. „Ale tady ta koule na noze...“

Hermiona vytrhla svou ruku z jeho a zahučela.

„Promiň,” řekl Ron pobaveně. „Hermiona mě přesvědčila, že když je teď Draco tvůj bratr a my 
jsme tvoji nejlepší přátelé, tak že mu půjdeme pogratulovat. Tak mu to ode mě vyřiď.”

„Ronalde!”

„Ta tě z toho nenechá tak snadno vyváznout,” řekl Harry pobaveně. „Draco! Pojď sem na 
chvilinku.”

„Co je?” Když uviděl Rona, trochu se zakabonil. „Aha, tenhle.” Draco se ohlédl přes rameno na 
dav uvnitř. „Pojďme trochu na vzduch.” A zamířil ven. „Tak?”

„Gratuluju,” řekl Ron téměř nesrozumitelně.

Draco zdvihl obočí: „Prosím?”

„Gratuluju!”

„Ano, měl bych být oslavován,” souhlasil Draco se zářivým úsměvem. Byl to jeden z těch 
nejsem- si-jistý-jak-se-mám-chovat. „Odvedl jsem opravdu dobrou práci a zachránil jsem 
Sellbergovou. A přestože už je to pryč, nepochybně bych měl být odměněn polibkem od té 
krásné dívky po tvém boku?”

„Draco!” zaječel Harry. „Sorry, že tak vyvádí. Myslíme si, že je to psychologický problém. Snaží 
se vyrovnat s...“

Ron ohrnul ret a zrudl: „S tím, že je chudší, než jsem kdy byl já.”

„Ronalde!”

„Jo, tak to bylo velkodušné a laskavé,” řekl Harry a podíval se na Draca, který vypadal, jako že 
je mu všechno jedno. Harry cítil, že je to zase póza a připravil se na to, že ho Ron bude opět 
zesměšňovat.

Ale Ron vypadal těmi slovy, které vyšly z jeho úst, stejně zděšený jako Hermiona. „Nechtěl sem 
to říct!” vysvětloval. „Já... poslyš, Draco, neměl si vyhrožovat Hermioně, že ji políbíš!”

„Já jí nevyhrožoval, ty bezduché stvoření bez mozku, a i kdybych to dělal, holky vědí, jak se 
bránit. A navíc, nejsem to já, s kým se muchluje v temných koutech, zatímco by měla...“

Draco se odmlčel.

Ron nervózně přešlápl. „Dobře, podívej, prostě to mám v hlavě, jo? Nemohl jsem ty pomluvy 
neslyšet a chtěl jsem prostě jen říct, že...” 

„Srozumitelné jako vždy.”

„Sklapni,” řekl Ron, ale neznělo to příliš přesvědčivě. „Vím, že být chudý pro tebe musí být 
těžké, a jsem si jistý, že je o hodně těžší peníze ztratit, než je nikdy nemít.”

Draco nonšalantně pokrčil rameny. „To nebudu popírat.”

Ron přikývl. „A... přece zůstáváš s Harrym a... to je dobře. Dlouho jsem si myslel, že hraješ na 
obě strany. Ale... teď jsi chudý a přesto jsi tady. Takže si myslím, že tu jsi z dobrého důvodu.”

Draco nad jeho slovy chvíli přemýšlel, pak vytáhl hůlku a rukojetí napřed ji natáhl k Ronovi. 
„Smír.”

„Nejsme nepřátelé. Tak jsem to myslel.”
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„Je to gesto, ty pitomče.”

Ron zíral na hůlku, dokud ho Hermiona zezadu trochu nepostrčila. „Dobře tedy.” Vytáhl vlastní 
hůlku a jejím koncem se dotkl Dracovy.

Hermiona poskočila radostí a políbila oba na tvář.

„Já věděl, že nakonec dostanu pusu,” řekl Draco, když zasouval svou hůlku zpátky.

Harry mu musel přiznat jedno. Jestli byl Draco znechucený tím, že se ho dotkl někdo 
nečistokrevný, nedal to ničím najevo. Možná, že Marsha byla ještě lepší, než si Harry myslel. A 
možná, že byl prostě dost zmijozelstký, aby neukázal, kolik předsudků ještě má.

A když už mluvíme o tom být Zmijozelem... 

„A teď, když už Severus ví všechno o tom malfujování,” usmál se Draco, „tvé malé kouzlo, 
které mě drželo zpátky je pryč. Finito. Už mi nic nemůže zabránit v tom, abych Severusovi řekl 
o Aranovi všechno.”

„Nic mu neřekneš,” řekl Harry, který nehodlal být do něčeho tlačen. Dohadoval se, že Draco za 
Severusem nepoběží. „Ne teď, když jsem udělal konečně to, co jsem měl udělat hned na 
začátku.”

„Ty si myslíš, že jsi měl být od začátku nesnesitelně hrubý?” zeptala se Hermiona.

„Já se trochu umravním,” řekl Harry. „Možná. Když se mi bude chtít...”

Draco se prakticky zalykal smíchy, ale přestal, když se objevil Snape, aby se k nim připojil. 
„Něco tě pobavilo, Draco?”

Harry viděl, jak Draco rychle přemýšlí. „Deset tisíc vět pro Zabiniho. To je jako Aguamenti pro 
umírajícího muže, Severusi.”

„Myslím, že jste to udělal správně, pane profesore,” vmísil se do hovoru Ron. „Harry, ty budeš o 
víkendu doma? Přijdeme se na tebe s Hermionou podívat.”

Když Harry osaměl se svou rodinou, obrátil se Snape ke Dracovi. „Gratuluji ti k tvému vítěství,” 
řekl suše. „Extrakt z toho zápasu by skutečně uvedl do bezvědomí mysl kohokoliv.”

Draco se s tím nepřel. „Chci další kuře! A tu roládu! A chci se jít podívat na počítadla! A chci si 
jít do Prasinek pro čokoládové žabky, které tam někdo zapomněl. A Severusi, mohu dostat 
kapesné? A mohl bych dostat nějaký bonus za to, že jsem získal Zmijozelu všechny ty body?”

Zatímco Draco zamířil k hradu a nadšeně blábolil, Harry a Snape si vyměnili vyčerpané pohledy. 
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„Vypadá to, že je tvůj bratr v poslední době docela populární,” řekl Ron ve středu při snídani, v 
momentě, kdy si cpal do kapsy koláček 'na potom'. „Jak se ti líbí, že získal tolik pozornosti za 
nejnudnější famfrpálový zápas, který kdy Bradavice viděly?”

Harry se podíval ke zmijozelskému stolu. Ne, že by všichni zmijozelští vítali Draca s nadšením, 
ale stačí, že on se cítí zpátky ve svém živlu. Zabini ho nenávidí, ale vzhledem k tomu trestu, co 
mu uložil Snape, si netroufne udělat nic, čím by znovu vzbudil jeho vztek.

„No, alespoň jsem si mohla dočíst to, co jsem potřebovala,” řekla Hermiona poněkud upjatě.

„Ty sis s sebou vzala knihu?”

„Schovala jsem si ji do kapsy.” Hermiona zdvihla obočí. „Ron mě varoval, že to podle tebe bude 
asi dlouhý zápas. A protože jsem věděla, kolik bodů potřebuje Draco Zmijozelu získat...” 
Pokrčila rameny. „Bylo jasné, odkud vítr vane.”

„Četla něco o historii magie,” doplnil Ron, „a já jsem se nudil tak, že jsem jí četl přes rameno!”

„Tak to jsi se vážně musel nudit,” řekl Harry se smíchem. „Takže, kdo je připraven na další 
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zábavnou dvouhodinovku Obrany? Já osobně se nemůžu dočkat!” potěšeně si zamnul ruce.

„Harry,” napomenula ho Hermiona, „to už stačilo, ne? Mluv hadím jazykem, když je potřeba – v 
tom tě podpořím. Ale to ostatní? Nemusíš se chovat jako... idiot, jen proto, že tě to baví.”

„Ale samozřejmě, že musí!” řekl Ron. „Teda chci říct, že si to Aran zaslouží. To on je idiot!”

„Dvakrát špatně, neznamená dobře!”

„No dvakrát mínus dává plus!” hihňal se Harry

„Jenže tohle není hodina matematiky,” prohlásila Hermiona a odešla se zdviženou hlavou.

Harry a Ron si pospíšili, aby ji dohnali. „Ale no tak, přece se nebudeme hádat. Za to Aran 
nestojí.”

Hermiona se zakabonila, ale cestou do hodiny Obrany už nic neřekla. Draco s nimi tentokrát 
nešel. Když už teď lépe vycházel se svou kolejí, zůstal pozadu a povídal si se svými kamarády 
ze Zmijozelu.

Ale ve třídě se zastavil u Harryho stolu. „Dneska budu opravdu pracovat s Gregem. Začíná být 
poněkud zoufalý.”

„Jasně,” řekl Harry a přikývl.

Aran neztrácel vůbec čas a v momentě, kdy vycházel z kabinetu, začal hodinu. „Odložte hůlky. 
Vzhledem k tomu, že někteří studenti nejsou schopni uposlechnout mé instrukce ohledně 
přijatelné formy magie, nebudeme už během vyučování praktikovat. Budu si volat studenty 
sem ke mně pro individuální instrukce. Když řeknu vaše jméno, vezmete si hůlku a půjdete k 
tabuli vykouzlit Caninae. Všichni ostatní si mezitím budou číst kapitolu číslo dvacet sedm a 
podtrhávat si v ní. Až s tím budete hotovi, připravte si test k tomuto materiálu. Začněte.”

Všichni studenti zaúpěli. Zmijozelští stejně jako nebelvírští. Nicméně zmijozelští to ještě ke 
všemu komentovali, že je to všechno Potterova chyba.

„Potter je Zmijozel,” řekl Draco nesmlouvavě. „Pamatujete si famfrpál? Před zápasem? Myslel 
jsem, že už přestaneme útočit jeden na druhého.”

„Slečno Bulstrodová,” přerušil ho Aran nahlas, „pojďte prosím s hůlkou sem dopředu.”

Harry si zamračeně vytáhl pergamen, brko a učebnici. Tak tohle je nová Aranova hra. Nedovolí 
Harrymu promluvit v hadím jazyce jednoduše tak, že ho nikdy nevyvolá a nenechá ho 
praktikovat.

Na lavici se objevil malý ptáček a rozbalil se. Bylo v něm napsáno jediné slovo. Plán?

Harry zahučel a začal drápat odpověď. No, myslím, že bych se prostě mohl dožadovat toho, 
aby mě vyvolal, ale ten zatracenej kretén stejně nebude kouzlit proti mně, takže k čemu je to 
dobré?

Zmuchlal papírek, že ho hodí, ale pak ho napadlo něco jiného. Možná, že nezná žádné létací 
kouzlo, ale dokáže nechat věci levitovat. Vytáhl z kapsy hůlku a namířil ji na pomuchlaný vzkaz. 
Kouzlit pro něj bylo v posledních dnech opravdu komplikované. Musel se dívat skrz tu správnou 
část brýlí, což bylo opravdu divné a dát pozor na to, aby jeho síla neprošla hůlkou.

„Zísskej křídla a leť!” zasyčel a pohnul prsty tak, aby se vzkaz vznesl nad hlavami studentů až k 
Dracovu stolu.

Když ho Draco dostal, zakřenil se.

„Pottere!” okřikl ho Aran. „Řekl jsem hůlky stranou!”

Harry se podíval do naštvaných učitelových očí a posměšně se usmál. „Tak pardón,” řekl a líbilo 
se mu, jak to zní absolutně nezdvořile, „musel jsem Dracovi něco říct. Nepoužiji ji, dokud mu 
nebudu potřebovat dát další vzkaz.”
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„Budete po škole!” vybuchl Aran a mávl hůlkou. „Takže vy si tu vyměňujete vzkazy? Accio 
vzkaz!”

Byl rychlý, ale Draco byl rychlejší. „Incendio!” vykřikl.

Papírek vzplál v polovině cesty k Aranovi.

Učitel ho zpražil pohledem. „Vy budete po škole zrovna tak, pane Mal... Snape.”

„Proč se s tím vůbec namáháte?” zeptal se Harry nahlas. „Dobře víte, nebo byste měl vědět, 
pokud máte aspoň polovinu mozku, že ani jeden z nás tu nezůstane. A víte, že s tím 
nedokážete vůbec nic udělat!”

„Ale ne, pane Pottere! Vy tu zůstanete,” sjel ho Aran pohledem a pak se se stejným výrazem 
otočil na Draca, „vy oba tu zůstanete.”

„Tak se zdá, že nemá ani tu polovinu mozku, ale možná, že problém je...” poklepal si prstem na 
hlavu. „Zjevně má mudlovský a kouzelnický svět ten samý symbol pro je blbej jako pantok.“

Třída, která dosud jen přihlížela, teď vybuchla smíchy.

Aran překvapivě nevypadal, jako že hodlá explodovat. „Všichni se vraťte k práci,” bylo všechno, 
co řekl.

Harry si vyměnil překvapený pohled s Dracem, který jen pokrčil rameny.

Harry s povzdechem otevřel knihu na správné kapitole. Všiml si, že Draco udělal to samé, ale 
místo toho, aby si četl pro sebe, tiše z ní předčítal Goylovi. Aran na to nic neřekl, ale také co, 
vždyť už je po škole nechal. A navíc byl teď zaměstnaný tím, že učil Parvati vykouzlit hlídacího 
psa. Po chvíli se Parvati podařilo vyčarovat docela věrohodného bernardýna. Nebyl nijak zvlášť 
zuřivý, ale poskakoval kolem Arana a pokoušel se ho porazit.

Harry začal číst a dělal si poznámky. Nebylo to tak nudné jako sobotní famfrpálový zápas, ale 
téměř se mu to blížilo. Pokoušel se uložený úkol udělat co nejlépe, ale když měl sám pro sebe 
napsat test pro tuto kapitolu, začal být podrážděný. Copak je Aran tak líný, že ani nedokáže 
napsat své vlastní otázky? Je to nefér a pitomé.

„Pane Mal... Snape,” zavolal Aran, „jste na řadě.”

Draco zdvihl obočí, jako by neočekával, že bude vyvolán. Koneckonců, jeho Caninae nebylo 
potřeba přezkušovat. Harry sebou při té vzpomínce trhl. Ten velký pes byl tak podobný 
Tichošlápkovi...

S brkem pevně sevřeným v ruce, se Harry pokoušel co nejvíc soustředit na svou práci a 
nevnímat, co se děje u tabule. Jenže to šlo dost těžko, když Draco začal křičet.

„Jau! Jau!”

Sáhl pod plášť a pod košili a vytáhl jednoduchý stříbrný řetěz, který měl na krku. Vyndal amulet 
a spražil Harryho pohledem.

Už dost bratrské lásky, téměř slyšel Harry Draca zavrčet.

Harry pokrčil rameny, jako že on nic. Vždyť se tam ani nedíval. Pokoušel se věnovat své práci.

„Accio přívěšek!” vyštěkl Aran. Zachytil ho za řetízek a prstem se dotkl tyrkysu. „Pálí, že? Proč 
nosíte takový amulet během hodiny Obrany? Tyhle věci používají velmi jednoduchou magii. 
Nedokáží poznat, jestli na vás někdo doopravdy útočí, nebo jestli je to jen součást cvičného 
souboje. To byste už měl vědět, pane Mal... Snape!”

Draco byl stejně tak zaskočený, že zapomněl být i neomalený. „Omlouvám se, pane, nikdy se to 
nechovalo takhle, když jsme se Severusem... no nic. Myslím, že jsem na to nějaký přecitlivělý. 
Strčím si ho do kapsy...” 

Místo toho ho Aran nacpal do své. „Dostanete ho zpátky, až skončí váš trest,” řekl odpudivým 
tónem.
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Dracovu tvář zalilo horka. Zdvihl svou hůlku. „Accio amulet!”

„Už je to dlouho, co jsem ochránil svou osobu proti podobným studentským útokům a vzhledem 
k vaší náladě soudím, že na Caninae zapomeneme, takže se vraťte do své lavice...” 

„Vraťte mi to!” ječel Draco. Harry si nebyl jistý, jestli ho víc naštvalo to, že přišel o amulet, nebo 
to, že ho Aran převezl. Ale bylo zjevné, že se přestává ovládat. Protože jinak by určitě Draco 
neřekl: „Je to dárek od mého bratra!”

„Jo, od něj,” řekl Aran a ušklíbl se, „v tom případě máte štěstí, že v tom není temná magie.”

„Harry není temný čaroděj, vy namyšlený, předpojatý, tlustý, krysí ksichte!” A potom dodal: 
„No jo, dyť já vím, budu po škole.”

„A pokud chcete amulet zpátky, tak v ní zůstanete!” zaječel Aran na Draca, který se šel 
posadit.

Třídou se rozlehl šum, ale jakmile Aran zavolal dalšího studenta, všichni se vrátili zpátky k práci.

Harry upřel svůj pohled na pergamen. Byl tak rozrušený, až ho v prstech svrbělo. Toužil je 
zvednout a zamířit na Arana, jenže neexistovala možnost, aby se o tomhle Severus nedozvěděl. 
Ale v hlavě se mu převracely myšlenky a vířily jako lektvar postavený na příliš velký plamen.

Takže já jsem temný kouzelník? Jenom proto, že mohu mluvit se Salsou! Jenom proto, že jsem 
dal bratrovi něco, co ho může chránit?

Kdyby teď vstal a začal křičet, vypadalo by to, jako že se brání. Jako by tomu sám napůl věřil. 
Jenže nemůže přece jen sklonit hlavu a vrátit se zpět k tomu pitomému úkolu. Ne po tomhle 
všem. Musí něco udělat.

No dobře, pomyslel si, když popadl čistý list pergamenu. Čas napsat Aranovi test tak, jak chtěl. 
Může přece položit samé zajímavé otázky!

1. Proč jste takový zasraný kretén? nadrápal tak zuřivě, až mu z brku odstřikovaly kapičky 
inkoustu.

2. Proč tak strašně nenávidíte hadí jazyk? Zaútočil na vás had, když jste byl dítě? Škoda, že vás 
nezabil.

3. Slyšel jsem, že nejste ženatý. Je to proto, že nikdo nevydrží s tou vaší tlustou prdelí dýl jak 
pět minut?

4. Pokud jste to nepochopil, tenhle předmět se jmenuje Obrana. Napadlo vás někdy opravdu 
ten předmět učit? Protože to vypadá, že si myslíte, že jste byl najat, abyste zničil třídu.

A mimochodem, jste takový blbec, že jste si ani nevšiml, že Zabini nedělá svůj úkol. Má 
otevřenou učebnici, je za ní schovaný a píše trest, který mu uložil Severus. Někteří učitelé 
dokážou donutit své studenty, aby splnili trest, který jim uložili. Vy ne, vy jste úplně k ničemu.

5. A taky jste úplné hovado, doufám, že to víte, a navíc... 

„Odložte papíry,” oznámil Aran.

Teda, to opravdu uteklo. Harry s velkým uspokojením napsal své jméno tiskacími písmeny 
nahoru na stránku, na které právě pracoval. Vstal, sroloval ji a hodil na Aranův stůl. A pak se 
znovu zhroutil na svou židli.

Aran procházel uličkou s hůlkou v ruce. Něco si mumlal pro sebe a mával hůlkou. Debil jeden.

„Hodina skončila,” řekl pak.

„Už bylo načase,” řekl Harry dost nahlas, aby ho bylo slyšet. Začal si házet knihy do batohu, ale 
když se pokusil vstát, zjistil, že jsou jeho kalhoty přilepeny k židli. Ale ne jen jeho kalhoty. I jeho 
zadek. „Hej!” zaječel. Když se podíval dozadu, uviděl, že Dracovi se vede stejně.

„V případě, že byste se pokoušeli o odlepovací kouzlo,” uculoval se Aran, „tak to kouzlo, které 
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jsem použil já, je výjimečné. Vy tu prostě dnes po škole zůstanete. Nepochybně.”

Někteří zmijozelští se smáli, nebelvírští vypadali, jako když si myslí, že by se Harry neměl 
nechat zviklat. Ovšem až na Hermionu, v jejichž očích bylo napsáno já-jsem-vám-to-říkala.

Aran počkal, dokud za posledním studentem nezapadli dveře. „Teď si vyndejte brk a pergamen 
a napíšete ty věty, které jste odmítli minulý týden.”

„Ne,” řekl Harry a Draco najednou.

„Jo, možná nás můžete donutit tu zůstat,” pokračoval Harry, „ale nemůžete nás donutit něco 
dělat.”

A aby svou teorii potvrdil, sklouzl co nejvíc do lavice, tedy aspoň pokud mu to kouzlo dovolilo.

„A jestli zůstaneme o hladu, tak si pište, že to řekneme Severusovi,” dodal Draco posměšně. „A 
stejně mu asi řeknu o tom lepícím kouzlu. Vždyť to je téměř útok! Nesmíte přece kouzlit proti 
studentům! Pokud to není absolutně nezbytné pro výcvik!”

„Jsem si jistý, že by profesora Snape zajímalo, proč jsem to kouzlo potřeboval. A jestli se 
nezačnete chovat slušně, mladý muži, nedostanete zpátky ten amulet, který vám dal bratr,” 
zavrčel Aran.

K sakru. Tak tohle byla remíza.

Aran zdvihl ze stolu ruličky pergamenů a začal je rozrolovávat. Jeden po druhém odhazoval 
stranou, jen co se podíval na jméno. Když došel až k Harryho, začetl se do něj a jeho obličej byl 
každou sekundou brunátnější.

„Vy teda, ale čtete pomalu,” zamumlala Harry potichu. I když ne dost potichu.

„A vy jste daleko větší darebák, než jsem čekal!” odsekl Aran zpátky. „Zatím jsem nešel k 
řediteli, protože mi dal jasně najevo, že jste jeho zlatý chlapec, který dělá všechno dobře! Ale 
ani on nebude moci ignorovat tento nepopiratelný důkaz, napsaný vaší vlastní rukou, a svědčí o 
tom, jaký jste špinavec.”

„Incendio!” vykřikli Harry a Draco oba najednou.

Aran zavrtěl hlavou. „Já to držím. Co pak jsem se před vámi nezmínil o tom ochranném 
kouzle?” Držel svitek v ruce a mávl hůlkou, ze které vyklouzl stříbrný obláček. Teda jeho Patron 
vypadá trochu jako had. Není tohle ironie?

„Dělej něco!” šeptal Draco Harrymu.

„Já navrhuji, abyste něco dělal vy,” řekl Aran chladným tónem. „Například váš trest, zatímco 
budeme čekat na ředitele. Pět set krát napište Budu zdvořilý ke svým profesorům a dělat to, co 
mi říkají. Tak se do toho pusťte.”

„Vyliž mi,” zavrčel Harry.

„Harry, udělej něco užitečnějšího!”

„Nemyslím si, že byste o tomhle mluvil s vaším otcem, Pottere,” vrčel Aran. „Když zvážíme, co 
mě k tomu vedlo. Bocalavare!”

Harry měl najednou plnou pusu mýdlové pěny.

„Fuj!” pokoušel se ji vyplyvnout, ale pořád to pěnilo. Část pěny mu vklouzla do krku. Sakra, to 
pálilo. A chutnalo to hnusně. 

Harry popadl spodek svého pláště a nacpal si ho do pusy ve snaze vytřít z něj pěnu.

Jeho náladě příliš nepomohlo, že Draco byl bez sebe smíchy.

„Budete si dávat pozor na to, co říkáte?” zeptal se Aran.

Harry váhavě přikývl, ale zdálo se, že to nestačí. Bubliny pěnily a plnily jeho pusu. „Ano, pane,” 
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pokusil se vyslovit skrz pěnu.

„To bych řekl, že ano. Finite Incantatem.”

Harry si znovu otřel pusu a vztekle se otočil na bratra. „Nemyslíš, žes mohl něco udělat, nějak 
mi pomoct?”

„Byla to legrace!”

„Tak ti teda pěkně děkuju!”

Draco na něj namířil prstem. „Ještě pořád tu máš trochu mýdla. Tady a tady.”

„Sklapni!”

„Ehm.” Harryho přerušil další hlas. Otočil se, pokud mohl, a uviděl ředitele oblečeného v 
křiklavě růžovofialovém hábitu, jak za sebou tiše zavírá dveře. Když Brumbál promluvil, byl jeho 
hlas vlídný. „Máte nějaký problém, profesore Arane?”

„To bych tedy řekl. Tady Potter má na Draca Malfoye naprosto špatný...” 

„Draca Snapea,” opravil ho Brumbál klidně. „Předpokládám, že jste byl informován o tom, že si 
při adopci změnil jméno?”

„Ano a pravděpodobně to je část toho problému. Když jsem ho učil v září, byl to naprosto 
slušný a zdvořilý mladý muž...” 

Když to Harry slyšel, málem vyprskl smíchy. Copak je Aranova paměť stejně špatná, jako jeho 
výukové metody? Na začátku školního roku se Draco choval jako spratek. Jako obvykle.

„A teď je z něj naprostý lotr! A je to jen a jen jeho vina!” řekl Aran a namířil na Harryho hůlku.

Brumbál mezitím došel až k Aranovi. Položil mu ruku na rameno a jemně ho stiskl. „Ovládejte 
se, pane profesore,” řekl potichu. „Myslím si, že je trochu přehnané obviňovat z chování pana 
Snapea jiného studenta.” Dodal a prohlédl si Harryho od hlavy k patě. „Jsi v pořádku, chlapče?”

Harry si ještě jednou rukávem otřel ústa a tvář. „Jo, jasně.”

„To, co vidíte, jsou zbytky mydlinkového kouzla, které bylo nezbytné, protože ten kluk si dělá z 
pusy žumpu!”

Brumbál pozvedl obočí. „Popravdě viděl sem už Harryho pěnit, pokud mi odpustíte tu slovní 
hříčku, a přesto se dokázal ovládnout tak, aby se nechoval nepřístojně.”

Harry si pomyslel, že je to docela slušné přehánění, vzhledem k tomu, že tomu člověku zničil 
skoro půlku kanceláře, ale té podpory si doopravdy vážil.

„Možná byste se měl podívat na jeho dnešní práci,” řekl Aran s vítězným pohledem a podal 
pergamen Brumbálovi.

Když si ho ředitel začal prohlížet, zakabonil se. „No, Harry.”

„Byl jsem naštvaný,” mumlal Harry přiškrceným hlasem, a pokoušel si vzpomenout, co vlastně 
napsal. Když se mu to podařilo, měl chuť zalézt někam do křoví. Ale místo toho začal křičet. „A 
měl jsem dobrý důvod zuřit! Řekl mi, že jsem černokněžník! Ve třídě! Přede všemi!”

Vypadalo to, že chce Brumbál něco říct, ale zjevně si to na poslední chvíli rozmyslel. „Profesore, 
vzhledem k tomu, že jste mě přivolal, předpokládám, že si přejete, abych tu věc vyřídil. Takže 
pojďme, Harry, Draco. Vyřídíme to v mojí kanceláři.”

Harry se pokoušel vstát, ale nemohl.

Ředitel si odkašlal a řekl důrazně. „Na slovíčko, Harry, prosím.”

„Já nemohu vstát, pane!”

„Aha.” Brumbál se podíval na Arana káravě. „Bylo to skutečně nezbytné?”

378 Kapitola 90. NA SLOVÍČKO, HARRY



„Odmítali zůstat po škole!”

Ředitel se zatvářil zklamaně a přejel pohledem Harryho i Draca. „Chlapci, musím říct, že to od 
vás bylo skutečně dětinské.” Mávl hůlkou, tiše vyslovil kouzlo a rychle se vypořádat s lepícím 
kouzlem. „A teď půjdeme ke mně do kanceláře a budete po škole se mnou,” pokývl hlavou 
směrem k Aranovi, až mu poskočila růžová kápě. „Přeji Vám příjemný den, pane profesore.”

Harry měl pocit, že je to narážka a tak pokračoval. „Ano, příjemný den.”

Aran jen zahučel.

***

V Brumbálově krbu vesele skotačily plamínky jako naprostý kontrast k Harryho ponuré náladě.

Ředitel položil Harryho úkol na velký stůl, ale nesedl si do svého křesla jako obvykle. Místo toho 
přivolal tři židle, postavil je do kruhu a mezi ně malý stoleček. Pak pokynul chlapcům: 
„Můžeme?”

Harry, vynervovaný víc než jen trochu, se posadil. Draco udělal totéž ačkoli on koneckonců 
vynerovaně nevypadal. Harry si pomyslel, že je to možná jen póza.

„Předpokládám správně, když si myslím, že vy dva jste ještě neobědvali?”

„Ano a Severus bude přemýšlet, kde jsme,” řekl Harry a trochu se mu chvěl hlas. „Takže 
bychom si měli opravdu pospíšit do Velké síně...” 

Brumbál se usmál. „Má pracovní schůzku ve své kanceláři. Se sedmákem, který by se rád stal 
jeho učedníkem. Zmínil se o tom včera na poradě.”

Harrymu náhle něco došlo. Tak proto byl Aran tak najednou odvážný. Věděl, že si Snape 
nevšimne Harryho a Dracovi nepřítomnosti ve Velké síni!

Brumbál tleskl a přivolal jídlo. Všechno včetně talířů a příborů a dokonce i sklenici 
pomerančového džusu pro Harryho. Draco dostal čokoládové mléko, což byla zjevně zastřená 
narážka na famfrpálový nápad. „Tak, podívejte, takový báječný oběd. Takže se všichni uvolníme 
a najíme se, ano? O ostatní věci se můžeme starat až potom.”

Harry jedl, ale uvolněný nebyl ani trochu. Žaludek se mu stáhl do malého uzlíku. A navíc, každé 
sousto chutnalo jako kdyby bylo namydlené. Už dlouho nejedl s takovou nechutí.

Naproti tomu Draco zdvořile klábosil, jako by byli na večeři u ministra a ředitel byl někdo, koho 
chce ohromit. Brumbál to všechno přecházel, kýval a usmíval se, když to bylo vhodné, ale na 
očích mu bylo znát, že se Dracovým okouzlujícím chováním ukolébat nenechá.

Čas od času se Draco pokoušel zatáhnout Harryho do rozhovoru, ale Harry se nenechal. Tu a 
tam jen něco zamumlal a přál si, aby už to všechno bylo za ním.

„Čaj?” zeptal se nakonec ředitel. „A něco sladkého? Koláč? Marcipán? Kokosový suk?”

„Sušenky,” řekl Draco. „A trochu Oolongu, jestli ho tedy můžu dostat.”

„No samozřejmě.” O chvilku později se objevil skřítek s šálkem kouřícího čaje a se sušenkami.

Harry neměl chuť ani na čaj, ani na dezert. „Jsem si naprosto jistý, že jsme tu kvůli jiným 
věcem, než je jídlo,” řekl a odsunul talíř, na kterém zbyla víc než polovina porce.

Brumbál mávl hůlkou nad stolem a nechal zmizet všechno jídlo až na to, co chtěl Draco, a opřel 
se dozadu do křesla. „Ano, samozřejmě. Chtěl bych, abys přečetl to, co jsi napsal do svého 
úkolu, Harry. Zejména, aby si věnoval pozornost bodu tři.”

„Nahlas?”

„Ne, pro sebe bude úplně stačit.”

Harry neměl chuť kouzlit a tak vstal a pro pergamen si došel. Udělal to, co mu bylo řečeno, a 
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téměř zaúpěl, když viděl, co napsal jako třetí otázku svého textu.

Slyšel jsem, že nejste ženatý. Je to proto, že nikdo nevydrží s tou vaší tlustou prdelí dýl jak pět 
minut?

„Je ti jasné, na koho by se tenhle bod dal také použít,” pošťuchoval ho jemně Brumbál.

„Severus není tlustý,” zamumlal Harry. „Ale... jo, je mi to jasný.”

„Jak myslíš, že by se tvůj otec cítil, kdybych mu tohle ukázal?”

Harry se otřásl, ale rychle se vzpamatoval. „A co kdybychom se věnovali tomu, co mě k tomu 
dovedlo? Aran si trvale stěžoval na to, jak je hadí jazyk ďábelský a že já musím být ďábel sám, 
když ho používám!”

„Teď nemluvíme o Aranovi.”

„Ale ano!”

„Ne.” Brumbál hlas nezvýšil, ale přesto v něm bylo slyšet příkaz. Než ale pokračoval, jeho hlas 
zjemněl. „Milý chlapče, v tom roce, kdy byla otevřena komnata o tobě téměř každý říkal, že jsi 
temný kouzelník. A ty jsi se s tím srovnal s přehledem. A pak později, když byl tvůj charakter 
znovu špiněn, tentokrát v novinách, které vycházejí v celé kouzelnické Anglii, jsi to zvládl opět 
stejně dobře. Takže proč tě tentokrát tak rozzuřil názor jednoho předpojatého učitele?”

Harry se schoulil ve svém křesle. „Já nevím.”

Brumbál se na něj podíval přes vršek svých půlměsíčkových brýlí. „Harry, myslel bych, že jsi 
dospělejší. A popravdě jsi se už mockrát zachoval dospěleji, když došlo na potřebu vyjít s 
nesnesitelnými učiteli.”

„Možná, že je na čase dát tomu průchod,” řekl Draco a překřížil nohy tak, jak to obvykle dělával 
Severus. „Pravděpodobně je to zdravé. Víte, všechny ty roky potlačovaného vzteku pro něj 
nemohou být dobré...” 

„Děkuji, Draco,” řekl ředitel s úsměvem. „Ale řekl bych, že je za tím něco víc. Takže, Harry? Co 
se stalo, že tě profesor Aran tak moc rozrušil?”

„Nerozrušil!” vykřikl Harry. „Teda chci říct, že až donedávna jsem jeho urážky ignoroval.”

„A co to tedy změnilo?”

Draco. Pomyslel si Harry, ale neřekl to.

„Harry, takže se na tu věc podívejme z jiného úhlu,” pokračoval ředitel. „Předpokládám, že i 
když jsi ho ignoroval, tak tě rozčiloval.”

Harry se posadil zpříma. „Ale to není jenom tím, co říká, Aran je prostě...” 

„Profesor Aran.”

„Dobře. Profesor Aran je naprosto nesnesitelný. Ať si myslí o hadím jazyce, co chce, ale vy víte, 
že je to teď jediný způsob, jak mohu kouzlit, a on mě nenechá v jeho hodině promluvit hadím 
jazykem. Copak je to fér?”

„Je to naprosto nefér,” řekl Brumbál a strčil si do pusy citrónový drops. Nabídl jim je na 
mističce. „Hmm?”

Harry vzdychl. „A předpokládám, že teď přijde ta část, kdy mi začnete říkat, že život není fér.”

„Neměl jsem v plánu říct něco takového. Ze všech lidí právě ty víš nejlépe, že život není fér. Ale 
rád bych pochopil tu situaci. Profesor Aran tě odmítal učit. Nejprve si se jeho zákazu podřídil, 
ale pak jsi vzdoroval. A navíc jsi dal své znechucení najevo poměrně teatrálním způsobem.”

Harry se ještě trochu narovnal. „Jo, tak nějak.”

„Protože speciálně pro tebe je Obrana hlavním předmětem studia.”
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„No právě!”

„Tvůj život by byl v sázce, kdyby ses jí nenaučil pořádně.”

Harry zuřivě přikývl.

Brumbál si strčil do pusy další sladkost. „Jsem překvapený, že to Severus dovolil. Řekl jsi mu o 
tom, že ano?”

Harry se zamračil, když zjistil, že si až příliš pozdě všiml, jak sedl na lep. I když upřímně, téhle 
pasti se asi vyhnout nemohl. Jeho osud byl pravděpodobně zpečetěn v momentě, kdy Aran 
zavolal Brumbála. A nebo možná už v momentě, kdy ho bratr přesvědčil, aby se mu vzepřel. 
Tehdy se ty věci daly do pohybu.

Harry se naštvaně otočil na Draca a ten jen pokrčil rameny. Jako by věděl, že k tomuhle muselo 
dojít. Jako když ví, co musí přijít, i když to neplánoval.

„Ne,” řekl Harry krátce, když konečně odpověděl na ředitelovu otázku.

„Ty jsi to otci neřekl?”

Jednou to muselo přijít. A tak se Harry rozhodl s tím skoncovat. „Ne, neřekl jsem mu vůbec nic.”

„Ale drahý chlapče,” zašeptal ředitel a sepjal ruce v klíně. „Tak to je mi moc líto, že se 
Severusem nevycházíte.”

„Ne, my vycházíme skvěle...” 

„Ale měl jsi pocit, že mu nemůžeš věřit.”

„Ale samozřejmě, že můžu...” 

Draco práskl hrníčkem o talířek. „Pane řediteli, přestaňte ho vodit dokola za nos a řekněte mu, 
co chcete říct.”

Brumbál se na Draca podíval docela pobaveně, ale když se podíval zpátky na Harryho, byl jeho 
výraz zcela vážný. „Harry, jsem si jistý, že mi dokážeš říct spoustu důvodů, proč jsi s tímhle 
nešel za otcem. Je ti šestnáct, což už je dost na to, aby sis své věci zařizoval sám. Ačkoli, řekl 
bych, že jsi se tentokrát nechoval úměrně ke svému věku. A nikdy jsi nestál o zvláštní 
zacházení, ani proto, že je tvůj otec členem učitelského sboru.”

„Skvěle, asi bych měl znovu začít cvičit nitrobranu!”

„Ne, samozřejmě že ne, nečetl jsem ve tvých myšlenkách. Jen jsem ti předvedl, že už tě znám. 
A po všech těch letech bych měl.” Brumbál se usmál a vypadal jako laskavý dědeček. Ale v 
očích mu jiskřilo a ještě pořád vypadal smutně. „A protože tě znám Harry, vím, že jsi musel mít 
ještě jiné důvody proto, abys své problémy s Obranou před Severusem zamlčel.”

„Ne, neměl.”

„Nebo bych možná měl říct před profesorem Snapem?”

Harry strnul. „Takhle už o něm dlouho nepřemýšlím.”

Ředitelův hlas byl jemnost a laskavost sama. „Opravdu ne?”

„Ne!”

Brumbál zavrtěl hlavou. „Víš, Harry, kdyby se k tobě choval nefér někdo v hodinách, které jsou 
pro tvoji budoucnost méně důležité než je Obrana, pak by možná tvé posouzení znělo 
uvěřitelně. Ale ne, když dojde na Obranu proti černé magii. Ze všech tvých přednášek právě 
tahle může být klíčem k tvému přežití. A ty očekáváš, že uvěřím, že jsi nechtěl vypadat dětsky 
nebo privilegovaně, a jen proto jsi nepožádal otce o pomoc?” Brumbál se odmlčel a zhluboka se 
nadechl. „Harry, takový hlupák nejsi.”

Harry, kterému se tahle konverzace přestala už úplně líbit, se zavrtěl na židli a vzdorně se 
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podíval řediteli do očí. „Řekl jsem to McG... chci říct, profesorce McGonagallové.”

„Ano, když jsi potřeboval někoho, kdo by ohodnotil tvůj praktický test. Nemyslíš si, že by tvůj 
otec býval byl pro takovou věc kvalifikovanější? A přesto jsi ho nezvolil.”

Harry s sebou škubl. „Vy jste věděl, jak se ke mně Aran chová? Věděl jste, že potřebuji pomoct a 
nenabídl mi ji?”

Brumbál se pousmál. „Věděl jsem, že máš otce, který si víc než co jiného přeje pomoct ti v 
každé těžkosti. A Harry, byl jsi to ty, kdo mi před nedávnem dal najevo, že dáváš přednost jeho 
pomoci před mojí. Takže proč jsi ji nevyhledal?”

„Šel jsem za ním se spoustou jiných věcí!”

„Ale ne s tímhle,” vzdychl Brumbál. „Harry, buď upřímný aspoň sám k sobě. Proč se ti tak moc 
nechtělo s tímhle konkrétním problémem jít za profesorem Snapem?”

Znovu tenhle školní titul. Harry si nemohl pomoct, ale vnímal to jako velkou narážku. A nemohl 
ji přejít, zejména když zvážil, s jakým důrazem ředitel vyslovil to slovo konkrétní. „Já... 
podívejte, já jsem o tom vážně takhle nepřemýšlel.”

„To jsem si jistý, že ne,” přiznal Brumbál přátelsky. „Nebo aspoň, že jsi si toho nebyl vědom.”

„Marša tomu říká podvědomé důvody,” řekl Draco a pátravě si prohlížel Harryho. „Ale nechápu 
to. Jaké byly ty tvoje?”

Kámen v Harryho žaludku byl čím dál tím větší, až si Harry začal přát, aby býval byl nejedl 
vůbec nic. Zvláštní, že mu dřív nedošlo, proč se mu nechtělo o problému s jiným učitelem 
mluvit se Snapem.

Otočil se na Draca, pokusil se mu to vysvětlit, ale slova mu uvázla v krku. Brumbál vykouzlil 
šálek čaje a přisunul mu ho. Harry usrkl a pak to zkusil znovu.

„Myslím, že jsem nechtěl se Snapem mluvit o Aranovi, protože... vždyť to víš. Až na 
Umbridgeovou je Snape ten učitel, na kterého bych si jinak stěžoval po všechny roky svého 
studia. Kdybych tedy měl nějakou rodinu, které bych si mohl stěžovat.”

„No a?”

Harry vzdychl. „No a když mě adoptoval, tak jsme se v podstatě dohodli, že co bylo, bylo, ale 
nikdy jsme se nebavili o tom, jak se ke mně choval. A já jsem o tom nechtěl mluvit. Je lepší 
udělat za tím čáru a jít dopředu.”

Draco probodl Harryho očima. „Ale prosím tě, přece nemůžeš porovnávat Severuse s Aranem!”

„Nemůžu?” ušklíbl se Harry. „Koneckonců Aran má alespoň nějaký důvod nesnášet mě. Bojí se 
hadího jazyka. Je to idiotský důvod, ale je to důvod. Ale jaký důvod měl Snape ponižovat mě od 
prvního dne ve třídě a pokračovat v tom pět let? Věděl, že jsem byl vychován u mudlů a že 
nemám nejmenší tušení, co to je šalamounek, mordovník a všechno to další. A každý očekával, 
že se s tím nějak vyrovnám. Takže proč bych s tímhle měl běžet za Snapem? Jít si jemu 
stěžovat na Arana jako na někoho, kdo se mnou špatně zachází... pche, to by bylo trochu z 
deště pod okap...” 

„Dobře, dobře!” přerušil ho Draco a zdvihl ruce nad hlavu. V jeho stříbrných očích byla vidět 
panika. „Je vidět, že se ještě pořád zlobíš.”

„Nechci, aby to tak bylo,” vzdychl Harry. „A tak na to radši ani nemyslím. Možná, že proto jsem 
si to chtěl s Aranem vyřídit sám.”

Draco si vzal z mističky na stole sladkost. „Tak tomuhle Marša říká popření.”

„Jo a fungovalo to dokud jsi se ty nerozhodl, že bych měl...” Harry se náhle odmlčel. „To je 
jedno.”

„Takže profesor Aran se mýlí ve svém úsudku, kdo tady koho ovlivnil. No, to není důležité. 
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Harry, co máš teď v plánu udělat?”

Harry zamrkal. „Chcete říct, že mám nějakou volbu? Je mi jasné, že půjdete ukázat tohle,” 
ukázal na úkol odložený na malém stolku, „Snapeovi a necháte na něm, aby mě potrestal.”

„Ale ne. Určitě ne.” Brumbál zašeptal kouzlo a pergamen se rozpadl na prach. „Myslím, že to 
nemusíme hnát zas až tak daleko. Když teď víme o tom tvém... jakže bylo to chytré slovo? Ach 
ano, popření.”

„Když jsem měl naposledy věštecký sen, tak jste mě vydíral, abych si s ním promluvil.”

„Ano, ale myslím si, že tentokrát to nebude nutné. Když sis to teď rozvážil, myslím, že víš, co 
musíš udělat.”

Harry svěsil hlavu do dlaní a zamumlal. „Jo, já vím, promluvit si se Snapem.”

„Mohl bys mu přestat říkat Snape?” zeptal se Draco. „Řekl si, že už o něm takhle nepřemýšlíš!”

„Jo, ale teď si nemůžu pomoct. Kvůli tomu jsem s ním o tom nechtěl mluvit!”

„Harry.” Brumbál počkal, než chlapec zvedne hlavu a podívá se na něj. „Máš Severuse rád. To 
mi došlo už dávno. A jsem si jistý, že nechceš, aby se minulost vměšovala do vašeho 
současného vztahu. Ale copak to nechápeš? Když mu teď nedáš příležitost, aby se zachoval 
jako tvůj otec, necháváš minulost, aby ovlivňovala přítomnost.”

„Jo, já to chápu,” řekl Harry. „Promluvím si s ním. Jenže... jak mu to teď mám říct? Nebude mít 
radost, že jsem mu to neřekl dřív.”

„Dnes je středa,” řekl Draco a ta poznámka vypadala poněkud nepatřičně, dokud nepokračoval. 
„Co takhle: Sejdeme se dnes večer doma na večeři. Severus bude rád a když už tam budeme, 
tak mu tu novinku řekneš. Jestli ti tedy nevadí, že tam budu. A kdyby to neproběhlo dobře, tak 
byste spolu mohli zajít za Maršou a místo mě s ní mít dneska moje sezení.”

Harry se zakabonil. „Nechci, abys přišel o svou hodinu s terapeutkou.”

„Je to jen pro jednou a bez urážky... neříct Severusovi o Aranovi bylo praštěné. Možná 
potřebuješ terapii víc než já.”

„Idiote.”

„Cvoku.”

„Chytači, který nechal usnout zlatonk...” 

„Chlapci,” přerušil je Brumbál. „Myslím si, že je to dobré řešení, pokud je k němu Harry svolný.” 
Vytáhl hůlku a rychle zakouzlil Tempus. „Hmm. Vypadá to, že jsme mluvili déle než jsem měl v 
úmyslu. Vaše odpolední vyučování už se blíží k závěru. Jestli nechcete přijít ještě i o další 
hodinu, měli byste jít.”

„To je všechno?” zeptal se Harry.

„Ano, můj chlapče, to je všechno. Věřím ti, že se zachováš správně tak brzy, jak jen to bude 
možné.”

Brzy, to byla jasná narážka. „Dnes večer,” řekl Harry s povzdechem. „Asi by to šlo. Popravdě je 
to dobrý nápad, Draco.”

Zmijozelský chlapec zdvihl bradu. „Copak mám někdy i jiné.”

Harry si vzpomněl na koláčky a... další věci. „Ano. Někdy ano.”

***

„Takže, kam jdeš?” zeptal se Draco, když běželi dolů ze schodů od Brumbálovy kanceláře. „Já 
mám teď Formule.”

„Já Přeměňování.”
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Draco přikývl. „Nepředpokládám, že bys se mnou na chvíli zaběhl za Aranem. Ten kretén ještě 
pořád má můj amulet.”

Harry doopravdy nechtěl vidět znovu učitele Obrany, ale chtěl se ujistit, že Draco dostane svůj 
majetek zpátky. „No dobře, aspoň nebude moct tvrdit, že jsi nebyl po škole.”

„Hmm, to teda byl trest. Oběd a povídání?”

„Radši bych drhnul kotlíky,” zavrčel Harry.

„Jsem si jistý, že to Severus může zařídit. Jestli chceš, můžu mu říct, jak sis dělal z pusy 
žumpu...” 

„Ha ha, velmi vtipné.”

„Jen prosím tě přijď na tu večeři,” řekl Draco najednou vážně. „Ať tě Ron a Hermiona odvedou 
do Severusovy učebny hned po vaší poslední hodině, abychom ho chytli dřív, než nám zmizí ve 
Velké síni. Sejdeme se tam.”

„Jo, dobře.”

„Jestli se na to vykašleš a budeš si hrát na mrtvého brouka, bude to jen o to horší...” 

„Jo, dobře,” zopakoval Harry.

Mezitím došli až k otevřeným dveřím Aranovy učebny. Nikdo nebyl v dohledu. „Asi má volnou 
hodinu,” řekl Draco. „Accio amulet!”

Nic se nestalo.

„Stálo za to to zkusit...” 

„Pravděpodobně ho má ještě pořád v kapse,” řekl Harry. „Budeš ho muset požádat. Je mi tě 
líto.”

„Čas předvést mé dokonalé chování.” Draco se rozzářil falešným úsměvem, jako by měl dostat 
cenu Chytače roku.

„Trochu méně dokonalé.”

„To asi nedokážu,” řekl Draco a zakřenil se. V momentě, kdy vešel do třídy, jeho úsměv trochu 
povadl, ale jeho hlas byl dokonale zdvořilý, když zavolal směrem ke kabinetu: „Pane profesore, 
mohu vás na chvíli vyrušit?”

Chvíli se nedělo vůbec nic.

Pak se těžké dveře od třídy s prásknutím zavřely těsně před Harryho obličejem.

Harry se trochu lekl, ale nevyděsil se. Napadlo ho, že Aran chce pravděpodobně mluvit s 
Dracem o samotě. A přesto, že nesměl být sám na chodbě, nenapadlo ho, že by to mohl být 
problém. Od famfrpálového zápasu ho většina zmijozelských docela tolerovala. A navíc, třída 
přece nemůže být zavřená dlouho. Nejdéle za deset minut by měl být Draco zpátky.

I když možná, že dnešek není zrovna ten nejlepší den, kdy porušovat otcova pravidla. Poslední, 
co by potřeboval, by byl Snape – Severus, opravil sám sebe – který by šel okolo a našel by ho 
tady bez ochrany.

Takže bude nejlepší jít dovnitř, pomyslel si Harry.

Jenže, když zatlačil do dveří, vypadalo to, že drží pevně v rámu. Ale ne! Je Aran tak rozzuřený, 
aby zkusil nějakou opravdovou špinavost? Nemusí se bát, že přijde o práci. Potom, co řekla 
McGonagallová, mu musí být jasné, že ho stejně brzy vyhodí.

Plný obav přitiskl Harry ucho na dřevěné dveře a poslouchal, jestli Aran nebo Draco nepromluví.

A uslyšel hlas, o kterém doufal, že už ho nikdy neuslyší.
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Lucius Malfoy a jeho slizce uhlazená řeč.

Ale počkat – Lucius Malfoy přece nemůže sám chodit po Bradavicích. Hrad je začarován tak, 
aby s ním pokaždé někdo musel být. Brumbál to říkal. Takže, co když je to Remus?

I když Harry netušil, proč by Remus chtěl mluvit s Áronem Aranem a předstíral, že je člen školní 
rady, ale na druhou stranu netušil, proč by skutečný Lucius říkal věci, které Harry slyšel přes 
zavřené dveře. 

Lucius Draca nenávidí.

Nebo ne?

„Draco. To je, ale neočekávané potěšení.” Lehké pousmání. „Vypadáš báječně. Rozhodně lépe, 
než když jsem tě viděl naposledy. A jsi zpátky ve vyučování. To musíš být nepochybně rád.”

Jo, tohle prostě musí být Remus, pomyslel si Harry. První slovo z Luciusových rtů by asi bylo 
Crucio. A ne tyhle běžné poznámky, ze kterých byla slyšet... péče.

Jenže ví to Draco? Harry si nebyl jistý, zejména když slyšel, jak se bratrovi chvěje hlas. Vždyť 
Draco neví, že Remus hraje Luciuse. A asi tu masku nechce odložit, zejména ne před takovým 
idiotem, jako je Aran, kterému lze jen těžko uvěřit, že zachová Remusovo tajemství.

„Otče,” řekl chlapec dost hlasitě na to, aby Harry zaslechl. Harry strnul. Znal teď Draca docela 
dobře a z jeho tónu bylo jasně slyšet, že je vyděšený k smrti a pokouší se to nedat najevo. 
„Co... Neočekával jsem, že tě tu uvidím.”

„A já jsem neočekával, že budu přivolán, Draco. Ale vypadá to, že tvůj učitel má nějaké 
stížnosti na tvé chování.” Harry slyšel nějaké kroky, jak přicházejí blíž, a pak to, že někdo 
narazil do dveří.

A pak Dracův hlas, vyšší než obvykle. „Moje hodina už začala. Raději už bych měl jít...” 

„Accio hůlka,” řekl Lucius nevzrušeně. „Ty tu zůstaneš a budeš mě poslouchat, Draco. 
Koneckonců, byl bys bez hůlky v hodině Formulí úplně k ničemu.”

Harrymu se sevřelo srdce úzkostí. Tohle není Remus. Bez přemýšlení vytáhl vlastní hůlku.

Lucius mezitím pokračoval v hovoru s Dracem. „No tak, no tak, nedívej se tak poplašeně. 
Nechci nic víc, než si s tebou promluvit.”

Harrymu běžely myšlenky hlavou tryskem. Co má dělat? Postarat se o Luciuse? Jenže to by 
znamenalo použít temné síly před Aranem a před studenty, kteří sem za chvíli začnou proudit. 
A na ty všechny nemohou použít paměťové kouzlo. Strana světla by mohla ztratit výhodu 
překvapení, pokud bude jednat zbrkle.

A navíc, Severus by si určitě nepřál, aby se tohle snažil vyřešit Harry sám. Chtěl by pomoct, ale 
jak? Nemůže opustit Draca, když je s Luciusem!

Jenže Lucius určitě Dracovi nic neudělá, když vedle stojí Aran, ne, když se snaží předstírat, že je 
milující otec!

„T-t-ty nemáš právo se mnou mluvit,” řekl Draco přesvědčivě. „Už nejsem tvůj syn. A víš proč? 
Protože jsi mě chtěl zabít, protože jsi mě chtěl mučit...” 

„Ale Draco,” řekl Lucius tónem, který byl někde mezi dotčeností a soucitem. „Jak můžeš říct 
něco takového? Ale já to samozřejmě vím, vím, komu jsi tenhle rok naslouchal. To oni tě 
poštvali proti vlastnímu otci. Proti tvé vlastní krvi. Je to pro ostudu.”

„Za to může ten hadí jazyk,” vykřikl Aran. „Máte pravdu, pane Malfoyi. Viděl jsem to na vlastní 
oči. Předtím byl Draco příjemný student a poté, co strávil měsíce dole ve sklepení spolu s 
temnými kouzelníky...” 

„Oni nejsou temní!” vykřikl Draco. „To on je! A vy jste takový pitomec, že to nevidíte!”

Lucius se zasmál. „Ale Draco, měl bys být trochu víc uctivější. Omlouvám se, profesore Arane. 
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Draco měl vždycky politováníhodnou tendenci být ke svým učitelům Obrany nezdvořilý.”

Harry přemýšlel. Něco takového by Remus mohl říct. Možná, že to přece jenom není Lucius.

„Možná, ale tím, že byl s tím hadím jazykem, se to jen zhoršilo,” oznámil Aran. „Draco se vrátil 
do mé třídy jako ten nejnezdvořilejší a nejarogantnější student, jakého jsem kdy potkal. Tedy až 
na jednoho. Dokonce si do mé hodiny vzal amulet. Zřejmě ho Potter přesvědčil, že se ho 
pokusím zranit!”

„Můj syn potřebuje dostat lekci správného chování,” řekl Lucius a znělo to, jako že poklepává 
hůlkou po podlaze. „A dostane ji.”

Když to Harry slyšel, došlo mu, jak zranitelný si Draco musí připadat. Bez hůlky! Jeho nevolnost 
se vrátila. Proč by Remus bral Dracovi hůlku? Remus se přece nikdy nebavil tím, že by lidi děsil!

A Draco zjevně byl zděšený. Tak moc, že se zřejmě rozhodl využít okamžiku a utéct. Slyšel, jak 
někdo lomcuje klikou a jak vráží do dveří, jenže zamykací kouzlo drželo dobře.

S hrůzou Harrymu došlo, že Lucius touhle kouzlo ovládá výborně. To od něj se ho Draco naučil.

V Harrym by se krve nedořezal, protože mu náhle došla pravda. Ten člověk uvnitř určitě není 
Remus.

„Pusť mě!” prosil Draco rozrušeně.

Zděšený Harry udělal to, co měl už udělat před půl minutou. Mávl hůlkou a zasyčel v hadím 
jazyce „Sss důvěrou očekávám zachránce!“ zatímco svou mysl upřel na obraz svého otce, jak 
stojí ve třídě a dívá se do kotlíku.

Jeho Patron v podobě mlžného jelena vyklouzl z jeho prstů, ne z hůlky, a rozeběhl se prázdnou 
chodbou směrem dolů do sklepení.

„Jsi můj syn,” slyšel Harry tichá Luciusova slova těsně za dveřmi. Otřásl se. Nemůže opustit 
Draca a tak tu stál a zíral na dřevěnou desku, která ho dělila od muže, který si na něj sedl a s 
potěšením mu probodl oči. „Viděl jsem zprávu o tvé adopci, Draco. A vím, co jsi udělal. 
Naprosto přesně vím, co jsi udělal, a musím říct, že to bylo poněkud polovičaté.”

„Já... to bylo...” Dracův hlas zněl přiškrceně. „Nemohl jsem se úplně...” 

„Já vím, že ne, můj Draku.” Luciusův hlas byl tak plný lásky! Nebo spíš tak musel znít někomu 
jako je Aran, pomyslel si Harry. Pro něj to byla noční můra. A věděl, že pro Draca také. „Tento 
rok byl těžký, ale ta propast mezi námi není nepřekročitelná. Ještě pořád jsi Malfoy. Nebo ne?”

Harry věděl, co Draco řekne, jenže... Draco to neřekl.

Místo toho se při jeho odpovědi Harryho srdce zastavilo.

Velmi, velmi tiše řekl Draco: „Ano, otče.”

Ne! chtělo se Harrymu zařvat. Nenech ho vystrašit tě tak, abys tohle řekl! Stůj si za svým tak, 
jak jsi to říkal mě! Severus tu bude brzy!

Harry ale věděl, že je Draco dost Zmijozel na to, aby hrál. Jen doufal, že Dracovi dojde, jak je ta 
hra nebezpečná. Ale kdo by to měl vědět lépe než Draco? Když vyrůstal, viděl, jak Lucius 
manipuluje lidi.

„Ano, já vím, že jsi ještě pořád Malfoy,” řekl slizce Lucius. „A napadlo mě, že bys tohle chtěl 
zpátky.”

Ticho. A pak znovu Dracův hlas, tentokrát překvapený. „Ty mi vrátíš hůlku?”

„Samozřejmě, ale rád ti jí podržím, dokud spolu nedomluvíme. Tahle hůlka je chráněna celkem 
pěkným, rodovým kouzlem. Předpokládám, že to byla tvá práce?”

Draco neodpověděl, ale Harry si domyslel, že asi přikývl.
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„Pokročilá magie. Opravu hodná Malfoyů. Předpokládám, že Severus tě za to nepochválil?”

„Ne, to ne.” Draco si odkašlal tak nahlas, až Harry nadskočil. „Otče, necháš mě teď odejít? Má 
příští hodina začíná za necelých pět minut.”

„Budeš potřebovat svou hůlku,” řekl Lucius. „Na Draco, vem si ji.”

Chvíli Harry neslyšel nic než jen bušení vlastního srdce a pak... 

„Potřebuji tu druhou.”

„Můžeš mít i tuhle,” řekl Lucius a jeho hlas byl plný příslibů. „Ale nejprve si vem tuhle a slib mi, 
že už ji neztratíš. Tuhle používáš od dětství a je podepsána tvou magií...” 

Ne, Draco! pomyslel si Harry. Ty instinkty, které Snape chválil, křičely. On prostě věděl, že s tou 
hůlkou je něco špatně, a taky věděl, že si jí Draco vezme. I když pro něj ta hůlka už neměla 
žádnou cenu, protože rodové kouzlo znamenalo, že smí být použita jen kouzelníkem, který je 
Malfoy, přesto ji Draco bude chtít.

Koneckonců, on se toho jména přece nikdy úplně nevzdal.

Nebyl čas přemýšlet nad tím, co Severus řekne na Harryho potřebu zachraňovat lidi. Nebyl čas 
na nic jiného, než použít Alahomoru. S hůlkou, aby si byl jistý, že překoná jakékoli kouzlo, které 
drží dveře zavřené.

„Jděte mi z cesssty!” zakřičel Harry na dveře.

A stalo se. Dveře se rozlétly dokořán tak zuřivě, že dřevo zapraštělo, když narazilo do kamenné 
zdi, která je zastavila.

A pak se Harry díval přímo na Draca, který tam stál s rukama schovanýma hluboko v kapsách.

Ten zděšeně zalapal po dechu, zaječel, „Vypadni!” natáhl ruku a sáhl po hůlce, kterou mu 
Lucius nabízel.

V momentě, kdy se jí dotkl, se místností rozlehl příšerný zvuk. Svist, sání... a výkřik mladého 
muže, který je odnášen pryč, proti své vlastní vůli.

Zvuky přenášedla.

„Ne!” zaječel Harry, zapotácel se a natáhl hůlku, jako by chtěl Draca zachytit. Jenže bylo pozdě. 
Draco byl pryč a Harry tam zůstal stát a díval se do chladných šedých očích Luciuse Malfoye.

„Ale, ale, podívejme se. Hadí jazyk osobně.”

Harryho zalila vlna hrůzy a oči ho začaly pálit při vzpomínce na to, co mu tenhle člověk udělal, 
ale zároveň v něm začal růst i jiný pocit.

Jeho ruce začaly žhnout, kosti ho pálily vztekem, bolest se šířila skrz svaly. Ještě pořád držel 
svou hůlku, ale nepotřeboval ji, k tomuhle ne. Tohle byla čistá energie a vycházela přímo z jeho 
duše.

Lucius zjevně cítil, že je něco špatně. Tenhle Harry pravděpodobně nebyl ten bezmocný 
chlapec, kterého před měsíci mučil. „Crucio!” vykřikl a Harry viděl, jak k němu míří kouzlo.

Jeho vztek vyšel ven, aby se s ním setkal. Žádná slova, jen čistá síla, která se vrhla jako 
Caninae na zdroj Malfoyova kouzla. Cruciatus zmizelo jak mlha pod silou Harryho magie, ale 
Harryho síly prýštily dál, zlaté a šarlatové paprsky, které naplnily celou místnost.

Lucius vykřikl a stříbrná rukojeť na jeho holi se rozpustila a z hůlky samotné začal stoupat dým.

„Co to...!”

Dál se Malfoy nedostal. Nemohl. Harryho vztek dosál nového vrcholu. Energie, která vycházela 
z Harryho rukou obklopila Luciuse a donutila ho kroutit se. Škubat s sebou a křičet. Jeho hůlka, 
rozbitá a k nepotřebě, s klepnutím dopadla na podlahu.
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Harry slyšel v hlavě otcův hlas. Slova o mstě a odplatě a o tom, jak se Harry nesmí stát 
Voldemortem naplněným jen nenávistí, vztekem a touhou zraňovat.

Harry ale nemohl poslouchat. Už zraňoval a jediný způsob, jak to zastavit, bylo zničit Luciuse 
Malfoye.

„Pertificus totalus!” uslyšel náhle někde zezadu Aranův hlas. Na Arana zapomněl.

Pokoušel se uskočit, ale energie vycházející z jeho rukou měla svou vlastní sílu. Sílu, která ho 
držela na místě jako velký magnet, a on neměl šance se pohnout.

Cítil, jak ho Petrificus zasáhlo, cítil, jak celé jeho tělo strnulo a jak padá dozadu.

Upadnout na kamennou podlahu bylo jako roztříštit se na milion kousků, aniž by si něco zlomil a 
v momentě, kdy dopadl, ho zaplavila nová vlna vzteku. Ten hlupák, hlupák Aran. Právě viděl 
Luciuse unést studenta. Viděl, že se pokusil seslat na Harryho nepromíjitelnou kletbu, a přesto 
se v tomhle souboji postavil na Luciusovu stranu.

Protože nesnáší hadí jazyk.

Harrymu z něj bylo na zvracení.

Pak se mu chtělo zvracet i z jiného důvodu. Byl někam tažen. Lucius kouzlo prakticky zavrčel.

Dveře se za ním s prásknutím zavřely.

Viděl a slyšel, ale reagovat nemohl. Pokud se mu tedy nepodaří prolomit kletbu tak jako 
předtím. Tehdy měl ale Salsu, aby mu pomohla zamířit jeho síly. Ta s ním dnes není, ale má své 
brýle.

Díky Bohu za ředitele, pomyslel si Harry. Kdyby měl tetování, nebyl by schopný zvednout ho 
před oči.

Harry se soustředil na obrázek hada v koutku jeho brýlí. Díval se na něj s větším vypětím než 
kdy předtím a myslel na to, jak moc se potřebuje osvobodit. Draco je v nebezpečí a on Draca 
miluje. Soustřeď se, řekl sám sobě. Soustřeď se na to, aby ses mohl osvobodit a pomohl tak 
Dracovi. Předtím to fungovalo, už tu kletbu zlomil.

Musí to fungovat znovu, prostě musí.

A fungovalo to. Harry to cítil, cítil, jak se v něm shromažďuje čistá divoká energie až k 
momentu, když to už Petrificus nevydrží... 

Slyšel, jak Malfoy mluví z opravdu, ale opravdu velké dálky: „Děkuji vám, profesore.” Znělo to, 
jako by nemohl popadnout dech. „Potter je skutečně nebezpečný.“

„Pokusil se zabít člena školní rady!” řekl Aran zlostí bez sebe. „A takovou... nepřirozenou magií! 
Šokující, opravdu šokující chování!” Učitel Obrany si odkašlal. „Ale co se týče vašeho syna, 
pane Malfoyi, přenášedlo? O něčem takovém jsme přece nemluvili!”

„Obávám se, že to byl jediný způsob, jak ho odstranit z vlivu tohohle příšerného chlapce,” řekl 
Lucius, jehož hlas teď, když konečně popadl dech, vypadal spokojeně. „Předpokládám, že se 
mnou budete souhlasit?”

„Řekl jste mi, že si přejete s ním jen promluvit, abyste mohli překonat vaše minulá 
nedorozumění!”

Lucius se tiše zasmál. „Přesně tak. Ale myslím si, že tady by mě stěží poslouchal. Ale 
neobávejte si, pane profesore. Pošlu ho zpátky do Bradavic zítra před snídaní zdravého a 
živého. A věřte mi, že už se nebude spolčovat s Harrym Potterem.”

Z místa, kde Harry ležel, zahlédl, jak se Malfoy oprašuje. Pak něco zdvihl. Harry něco ucítil. 
Popel. Spálené dřevo.

„Mám zavolat bystrozory, aby odvedli Pottera?” zeptal se Aran. „Nebo vznesete obvinění sám?”
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„Při svém postavení sotva toužím být znám, jako někdo, koho ten kluk téměř rozpustil,” zavrčel 
a sál si pro něco do hábitu.

„Dobře, pak se tedy spolehněte na mou diskrétnost. Bude mi potěšením vám posloužit,” řekl 
Aran. „Možná byste si na to mohl vzpomenout, až se sejde Rada školy a bude se řešit 
jmenování pro příští rok.”

„Popravdě se obávám, že už více vašich služeb nepotřebuji.” Lucius s úsměvem napřáhl 
Dracovu hůlku a vyřkl kouzlo. Nějaké, které Harry neznal.

Harry neviděl, ani neslyšel, co se stalo. Byl zcela zaujatý tím, jak se pokoušel znásobit své úsilí 
a osvobodit se. Cítil, že se to kouzlo, které ho spoutalo, začíná lámat. Hádek v koutku jeho brýlí 
na něj kývl, jako by mu chtěl dodat odvahu a Harry sáhl do svých nejhlubších rezerv, přímo až 
do srdce, a snažil se přivolat všechnu lásku, kterou měl. Nejen pro Draca, ale i pro Severuse. A 
Siriuse. A rodiče. A Brumbála... 

Náhle mu byly brýle strženy z obličeje a odstraněny z dohledu.

Had zmizel.

A s ním všechny Harryho síly, které přivolal. Cítil se jako kámen. Bez života, nehybný.

Ale ještě pořád slyšel a viděl. Popravdě neměl na vybranou. Nemohl ani zavřít oči.

A Lucius to věděl.

„Jaká škoda, že potřebuješ brýle,” řekl Lucius skoro něžně, s obličejem tak blízko, že Harryho 
napadlo, že si musel vedle něj kleknout a naklání se k němu, „tvůj drahý otec ti nedokázal 
úplně vyléčit zrak, poté co jsem si s tebou minule pohrál? No, není žádný důvod, proč bychom 
nemohli pokračovat, že? A ty brýle by nám jen překážely.”

Když Lucius vstal, Harry uslyšel praskání a křupání a došlo mu, že Lucius rozdrtil jeho brýle 
podpatkem své boty.

Pak si znovu klekl vedle Harryho. Bříškem palce přejel po Harryho nehybném oku, chvíli tak 
setrval, a pak přejel i po druhém. „Tedy tohle je to nejlepší uzdravení, které jsem kdy viděl. 
Severus musí být na tvé oči hrdý. Nesmím mu je zapomenout vrátit, až ti je vydloubnu. Myslíš, 
že si je vystaví ve sklenici spolu se všemi ostatními podivnostmi?”

Harry měl co dělat, aby se neotřásl hnusem, jenže ve skutečnosti se otřást nemohl. K sakru, 
nemohl vůbec nic!

„Musíme jít,” řekl Lucius. „Tvoje ohromující malé kouzlo mělo pravděpodobně přivolat Severuse, 
že? Že mu to ale trvá! Přemýšlím, co to znamená. V každém případě to od tebe bylo skutečně 
příjemně pitomé, že jsi na svoji přítomnost upozornil zrovna takhle. Copak jsi se minule 
nepoučil, že pořád špicuju uši, abych zaslechl hadí jazyk? Takže pojďme.”

Použil Dracovu hůlku, aby zdvihl Harryho zkamenělé tělo, napřímil ho a poslal do krbu. „Víš, 
přijde mi zábavné, že to byla Dracova nenávist k hadům, díky které objevil jako první, že jsi 
schopen hadího jazyka. Myslel si, že když na tebe pošle zmiji, je to ta nejhorší věc, kterou může 
udělat.”

Lucius vstoupil také do krbu, naklonil se k Harrymu a zašeptal mu do ucha. „Takže vy jste teď 
bratři? Raději bych s tím už nepočítal. Draco tě nebude chtít ani vidět, po tom trestu, který 
jsem pro něj vymyslel. Doufám, že ho život v tak stísněných podmínkách s hadím jazykem 
nezbavil jeho iracionálního strachu. Bylo by škoda, kdyby nový pokoj, který jsem mu nechal 
skřítky udělat, přišel vniveč. Ačkoliv jsem si jist, že pokoj není ten správný termín. Spíš je to 
taková jáma. Jáma plná hadů.”

Lucius se rozesmál: „Ano, tam právě teď je. A budu ochotný ho pustit až... ano, až znovu zváží 
svou podivnou posedlost tebou. A vezme zpět svá politováníhodná rozhodnutí, která tento rok 
učinil. Všechna.” 

S těmi slovy Lucius hodil pod sebe letax. 
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Harryho svět se rozplynul v plamenech.

Kapitola 91. LÁMÁNÍ CHLEBA

Harry vylétl z plamenů do místnosti skoro tak rozlehlé jako Velká síň.

Na prohlížení ale moc času neměl. Zaplavila ho vlna nevolnosti, pocit, který už znal. Byl na něj 
zvyklý. Dělalo se mu špatně pokaždé, když se přenášel vedle otce, ale ještě nikdy při tom nebyl 
zkamenělý. A v tom byl velký rozdíl. Připadalo mu, že to trvalo věčně. A nedokázal říct, jestli ho 
tak klamaly smysly a nebo jestli to Lucius udělal záměrně.

A nebo možná jen bylo těžké přenést se s někým, kdo je pod tak mocným kouzlem.

Místnost se rozpouštěla kolem něj a skrz něj a zůstala tak tak dlouho, dokud se Harry necítil 
téměř bez sebe a nedokázal už ani myslet. Čekal, že se pozvrací, ale pod Petrificem to nešlo. 
Dokonce ani žaludek se mu nesvíral. Jen měl ten pocit a o to to bylo horší.

Konečně se svět ustálil a Harry zjistil, že je v nějaké menší místnosti, i když i tahle byla zařízena 
přepychově. Všude tmavé dřevo a lesk křišťálu. Bylo to tak matoucí, až se Harry zapotácel. 
Lucius ho zachytil.

Harry by byl raději upadl, než by musel snášet tenhle dotyk.

Jenže to musel vydržet, dokud bude takhle spoutaný, nemá žádnou jinou možnost. A na rozdíl 
od Samhainu, nemá Harry tentokrát žádný věštecký sen, který by ho vedl a řekl mu, že bez 
ohledu na to, co se stane, tím projde živý.

Kdyby byl býval mohl, zaskřípal by zuby. Náhle ho naplnilo odhodlání. Možná, že nemá žádný 
slib věšteckého snu, ale má jiné věci, které mu pomohou tím projít. Věci, o kterých Lucius neví.

Nebo neměl by vědět... pokud mu to neřekl Nott.

Harry měl pocit, jako by měl v žaludku kámen.

Pak nad tím alespoň v duchu zavrtěl hlavou. Koneckonců, Nott všechno nevěděl. Sice nakonec 
viděl Harryho temné síly, ale to bylo smazáno paměťovým kouzlem stejně tak jako to, že Harry 
potřebuje vidět hada, aby mohl kouzlit.

A to, že Harry může kouzlit bez hůlky, se nikdy nedozvěděl. A opravdu nebyl žádný důvod 
domnívat se, že Nott řekl Luciusovi o Harryho potřebě hada. A možná ani neměl příležitost. A i 
kdyby měl, nedokáží využít zmijozelští informace ve svůj prospěch? Harry si dokázal docela 
dobře představit, jak Nott drží Luciuse stranou do té doby, než se mu podaří mu tu informaci 
prodat, když už se mu nepodařilo prodat Harryho samotného.

A v každém případě ta záležitost s hadem... kvůli tomu Lucius určitě jeho brýle nezničil. Ten 
maličký had nebyl vidět odjinud než zevnitř. A nikdo, až na jeho rodinu a ředitele, nevěděl, že 
tam je.

No dobře, jeho brýle jsou možná zničené, ale to přece neznamená, že je bezmocný. Všechno, co 
potřebuje, je jediný pohled na odznak. Harry sebou začal škubat ve snaze zahlédnout ho, ale 
kletba mu to úplně znemožnila.

Ale to musí skončit. Dříve nebo později. Jestli si byl něčím jistý, pak tím, že ho Lucius nebude 
mučit, dokud bude takhle prkenný.

Bude chtít vidět, jak s sebou Harry hází, a slyšet, jak křičí.

Jako předtím.

Ó Bože, ty jehly! Harry měl náhle pocit, jako by k obědu snědl pět kilo kamení. Kamení, které se 
změnilo v hustou kyselinu. Nedokázal si ani představit, jak se asi cítí Draco polapený v jámě 
plné hadů, kteří lezou po něm i po sobě navzájem.

Harry dělal, co mohl, aby mu poslal myšlenku, i když neměl jediný důvod, proč si myslet, že to 
bude fungovat. Ale bylo to aspoň něco. Musí něco udělat!
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Buď silný, Draco, křičel v duchu. Jsi silnější, než myslíš. A statečnější. A my to nějak zvládneme. 
Slibuji!

Ale přesto si Harry nemohl pomoct a vzpomněl si na to, jak mu Draco řekl: Harry, já nejsem tak 
silný jako ty. Mučení by mě zlomilo... 

Ne, to určitě ne, volal v duchu zuřivě Harry a pokoušel se ten vzkaz přenést až tam, kde by ho 
Draco mohl slyšet. Nezlomíš se, nemůžeš, nesmíš. Já potřebuji, abys zůstal silný.

Lucius náhle tleskl do dlaní v jediném panovačném gestu, které Harrymu proniklo až do morku 
kostí. „Gibby,” oslovil pak třesoucího se skřítka, který se tu objevil ve zlomku sekundy. „Tohle je 
Harry Potter.”

Skřítek vyvalil oči a v jeho hlasu byla slyšet obžaloba: „Ten Harry Potter? Ten, co dal oblečení 
ubohému oklamanému Dobbymu a přivolal tak na něj věčnou hanbu?”

„Nepřerušuj mě!” zařval Lucius a bleskově kopl to ubohé stvoření do žaludku. Ta rána odmrštila 
Gibbyho o několik metrů dozadu. Skřítek několikrát uhodil hlavou o zem, pak po kolenou dolezl 
zpátky k Luciusovi a vzhlížel k němu s očima plnýma lítosti.

„Vím, jak vy skřítci milujete drby,” řekl Lucius jen o něco klidnějším tónem. „Takže jsem si jistý, 
že víš, jak může být tenhle ten mladý muž nebezpečný. Pamatuješ na Samhain, že? Takže teď 
zkontroluj jeho magii a řekni mi o všem, co objevíš.”

Kruci. Harry věděl, že skřítkové mají zvláštní schopnosti.

Cítil, jak jím prochází chlad, jako by byl ponořen do ledové vody. Chlad tak silný, až se bolestivě 
zakusoval do jeho těla... 

A pak byl najednou pryč.

„Pane, uvnitř Harryho Pottera je nějaká zvláštní magie.”

„To vím taky, ty hlupáku!” vyštěkl Lucius a zdvihl ruku. Ale neuhodil. Zjevně mu stačilo to, jak 
se Gibby schoulil. „Najdi mi proč, jak, kde!”

Gibby to zkusil znovu a z jeho kostnatých skřítčích rukou prýštil na Harryho ten hrůzostrašný 
chlad. „G–G–Gibby nemůže na nic přijít,” zašeptal nakonec skřítek a svěsil hlavu i ramena.

„Jsi absolutně k ničemu! Můžeš mi alespoň říct, jestli je to Petrificus pořádně zakouzlené?”

„Ano, pane,” řekl Gibby s upřímností v očích. „Ano, je svázaný pevně, ano. Harry Potter nikam 
nepůjde...” 

Lucius na skřítka mávl, aby už mlčel. „Tak ho tady chvíli pohlídej. Ale pokud by se stalo něco 
neobvyklého, okamžitě mě zavolej.”

„Ano, pane, ano,” přikývl Gibby a uši mu zuřivě vlály. „Ano, pane, Gibby udělá všechno, co si 
pán přeje.”

Lucius s výrazem zlomyslného uspokojení vyrazil ke dveřím a vyšel z Harryho zorného pole. Pak 
se jeho kroky zastavily a přezdobeným pokojem se znovu rozlehl jeho hlas. „Jak se daří panu 
Dracovi?”

„Dost ošklivě ho pokousali hadi...” 

„Předpokládám, že jsi mu vzal hůlku?”

„Ano, Gibby vždycky dělá, co si pán Lucius přeje. Ano, ano, ano.” Skřítek se začal klanět, znovu 
a znovu, jako by Lucius Malfoy byl nějaký východní velmož. „Gibby nechal zmizet hůlku pana 
Draca do ložnice pana Luciuse. Přesně tak, přesně tak.”

Pak zavládlo ticho a Harry nevěděl, jestli Lucius opustil místnost nebo ne, ale Gibby vypadal o 
něco uvolněněji. I když, ne že by to Harrymu k něčemu bylo. Nemohl se skřítkem mluvit, aby si 
zajistil jeho pomoc. A i kdyby mohl, nevypadalo to, že by Gibby byl stejný jako Dobby a toužil 
po svobodě.
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Znovu se snažil si v duchu představit svůj odznak, námahou se třásl, jak se snažil vybavit si ho, 
aby se mohl podívat na hada a rozlomit kouzlo, které ho drželo ve vězení. Do háje! On si ale 
přece dokáže představit hada! Vždycky to dokázal. Jenže je to k ničemu! Dokud ten had nebude 
skutečný, jeho síly jím neprojdou a neosvobodí ho!

„Á, ještě pořád jsi tady,” posmíval se Lucius, když vešel do Harryho výhledu. Byl teď převlečený 
do jiných šatů i hábitu a byl cítit čerstvým mořským vánkem. Stejně jako Draco, když sám na 
sebe použil osvěžovací kouzlo.

Harry se neubránil vzpomínce na to, jak Severus mluvil o tom, že Draco je pravděpodobně 
Luciusovi podobnější víc, než si kdokoli z nich uvědomuje.

„Gibby, jdi hlídat pana Draca,” řekl Lucius předtím, než svou pozornost obrátil k Harrymu. „Zdá 
se mi, že jsi nějak příliš oblečený,” řekl svým přezíravým arogantním tónem. „Práce odvedená 
na tvých očích je tak fascinující, že prostě musím vidět, jak ti Severus uzdravil zbytek. Začneme 
na tvém hrudníku a pak budeme pokračovat dolů. Nemáš nic proti tomu, že ne, Harry? Při té 
zábavě, kterou jsem nám přichystal, by ti oblečení jen překáželo.”

Podržel Harrymu před očima hůlku.

„Škoda, že jsi ji upustil po té, co tě ten drahoušek profesor tak proklel, ale bylo nevyhnutelné, 
abych ti ji vzal. Předám ji Pánu zla tak, jak jsem měl v úmyslu už před měsíci.” Luciusův úsměv 
vypadal nebezpečně. „Ale teď je potřeba, abychom se věnovali jiné věci. Netoužím potom, abys 
mému Pánu znovu přichystal nějaké překvapení. Takže předtím, než ho zavolám, bych měl 
zjistit, čeho všeho jsi schopen, zejména, když zvážíme...” 

Další úsměv, tentokrát chladný a pátravý. „Říká se, že je teď tvá magie slabá, a přitom na mne 
si seslal takové děsivé kouzlo. To je záhada, ale já tomu přijdu na kloub.”

Lucius ustoupil o dva kroky, pak mávl Harryho vlastní hůlkou a rozhodným hlasem tiše přikázal: 
„Imperio!”

Harry cítil, jak kletba klouže po povrchu jeho mozku a ten pocit byl matoucí víc, než byl kdy 
předtím. To proto, že je zkamenělý? Nebo proto, že ho vyčerpala divoká magie? Nebo díky 
dlouhému přemisťování?

Všechno, co Harry vnímal bylo, že zvuk Luciusova hlasu je jako zářivý maják v mlze jeho 
myšlenek a že zní příjemně, velmi příjemně.

„Harry, až z tebe sejmu poutací kletbu, nezaútočíš na mě. A místo toho se svlékneš,” řekl ten 
hlas, jehož zvuk naplnil každý poslední koutek Harryho mozku.

Ne, pomyslel si Harry a pokoušel se uzavřít svou mysl. To by mělo pomoct, že ano? Byl ještě na 
tolik při smyslech, aby věděl alespoň to. Pochopil, že Lucius ho chce prostě zahanbit tak, aby 
bylo snazší ho zlomit při mučení, které určitě přijde... Ne, ne, nenechám se... 

Ale ten hlas zůstával v jeho hlavě, zákeřný, říkal mu, co má dělat, a nutil ho toužit po tom, 
udělat to. Tak zoufale bojoval s pokušením poslechnout, že téměř přeslechl slova, které ho 
osvobodila od Petrificus.

„Finite Incantatem,” řekl Lucius a mávl Harryho hůlkou.

Ale ten hlas uvnitř byl důležitější. „Svlékni se, Harry. Začni svým hábitem. Tak, zdvihni ruce... 
přesně tak. Vedeš si velmi dobře, Harry...” 

Zdálo se tak přirozené, udělat to. Udělat všechno, oč je žádán. Všechno, co si ten krásný hlas 
přeje... 

Ale počkat, hábit? Není na tom hábitu něco zvláštního? Něco, na co by si pravděpodobně 
vzpomněl, kdyby se dokázal doopravdy soustředit?

Něco zablikalo hluboko uvnitř jeho mozku. Malý plamínek. Taková nicka, jen jiskřička. Ale když 
se na ni Harry soustředil, vzpomněl si.

Jeho plášť. Jeho odznak. Kdyby se mu podařilo podívat se na odznak, byl by silnější, nebo ne?

392 Kapitola 91. LÁMÁNÍ CHLEBA



Byl by schopný použít svou magii a zrušit kouzlo, které ho dusilo tak, že téměř nemohl 
dýchat... 

Bojovat s Imperiem bylo jako plavat v sudu plném sirupu. Pohyboval se pomalu a končetiny ho 
neposlouchaly. Hábit mu teď visel v rukách a on si ani nepamatoval, kdy si ho rozepnul.

„Polož ten plášť, Harry,“ řekl Lucius. „Zdvihni ruce a začni si rozepínat knoflíky na košili“

Odložit hábit? Harry váhal, ale věděl, že to musí udělat. A proč ne? Vynaložil velké úsilí, aby si 
vzpomněl a náhle sebou trhl. No jo, ten odznak. Potřebuje vidět odznak... 

Au... Opravdu to bolelo, otočit zápěstí na druhou stranu. A mlha uvnitř jeho hlavy mu řekla 
proč. Bojovat s Luciusovou vůlí je opravdu špatný nápad... ne, ne, špatný nápad je udělat to, co 
si Lucius přeje.

Harry ve snaze uvidět svůj odznak trhl hlavou dolů. Odznak byl ukrytý v záhybech pláště, a tak 
jím začal třást, aby ho spatřil. A tady byli, had a lev, bok po boku. Harry na ně zíral a začal 
bojovat s Imperiem. Cítil svou magii svinutou a připravenou k útoku.

Otevřel ústa a přes zaťaté zuby mu uniklo první zasyčení, když tu mu náhle někdo vytrhl látku z 
rukou.

Harrymu zmizel odznak z dohledu, protože Lucius mu vzal hábit a zmuchlal ho v rukách.

„Takže ty dokážeš odolávat Imperiu? Zvláštní. A něco jsi tu potřeboval? Myslím, že vím co.”

Harry udělal krok dopředu ve snaze vzít si hábit zpátky. Čím déle bojoval s Imperiem, tím snazší 
to bylo, i přes to hrozné vyčerpání si jeho mysl a tělo stále pamatovaly, kým je. Věděl, co chce 
udělat... 

„Třeba ten odznak?” zavrčel Lucius a zalovil dlouhými prsty v záhybech tmavé látky. Pak se 
posměšně usmál. „No jasně, vím všechno o nařízení Bradavického školního řádu. Ale kvůli tomu 
ten odznak nenosíš, že ne? Theodor se zmínil o tom, že teď dokážeš kouzlit jen v hadím jazyce. 
To bylo to syčení, co jsem slyšel? Že bys k tomu potřeboval vidět hada, Harry? Ale, ale, ale.”

Dlouhou dobu se na něj Lucius díval s krutým úsměvem na rtech. Pak se zablýskly jeho zuby. 
„Incendio insignia.”

Harry měl chuť vykřiknout, když mu jeho odznak vzplanul před očima. Všude kolem něj byl 
kouř. Lucius nezahodil plášť, dokud se plameny téměř nedotkly jeho ruky. Tou dobou už z jeho 
odznaku nezbylo víc, než popel.

Had je pryč, pomyslel si Harry prázdně. Malá část jeho já se chtěla jen schoulit a podrobit 
Imperiu. A co taky jiného?

Naštěstí ta větší část věděla, že naslouchat těmto myšlenkám je špatné.

Napjal všechny síly a konečně se mu podařilo zbavit se kouzla, které ovládalo jeho mysl. Ten 
úspěch v něm znovu vzbudil potřebu stočit se do klubíčka. Neměl pocit, že by mu tohle někdy 
připadalo únavné, jenže také nikdy předtím nebojoval s Imperiem hned potom, co sám sebe 
úplně vyčerpal divokou magií, temnými silami nebo co to vlastně bylo.

Ale stál vzpřímeně a snažil se ovládnout svůj dech a myšlenky.

A celou tu dobu slyšel a cítil uvnitř hlavy Luciusův hlas, který se ho snažil ovládat: „Ale no tak, 
Harry. Odpor ti bude k ničemu. Teď je čas na to, abys byl poslušný. SVLÉKNI SE. Moji hosté 
očekávají zajímavé představení...” 

Harry zaťal svaly, připravený zaútočit na Luciuse, když si náhle vzpomněl na to, co mu otec řekl 
o výhodě překvapení. 

Bude lepší, když si Lucius bude myslet, že vyhrává.

A navíc bylo Harrymu jasné, že nemá příliš velikou šanci v tuto chvíli Luciuse porazit. Mohl se 
soustředit a znovu přivolat divokou magii, ačkoli si nebyl jistý, jestli by se mu to podařilo tak 
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rychle dvakrát za sebou, a navíc nevěděl, jak ji vědomě přivolat.

Takže pro teď bude lepší spolupracovat.

Zaúpěl, jako by byl poražený, svěsil hlavu a uvolnil svaly.

„To je ono,” povzbuzoval ho Lucius vlídným hlasem v jeho mysli. „Teď tvoji vázanku, Harry, 
ano...” 

Harrymu se zvedal žaludek při myšlence na to, že se bude muset vysvléct tak, jak si přeje 
Lucius Malfoy. Ačkoli věděl, že by nemělo být zas tak těžké poslechnout. Copak na tom záleží? 
Je to jen důkaz toho, jaké sadistické hovado Lucius Malfoy je.

A taky je to důkaz, že Harryho podcenil. Lucius sám řekl, že chce nějaké odpovědi. 
Pravděpodobně si myslí, že když Harryho pokoří, nějakých se mu dostane. Idiot. Po Samhainu 
by mu mělo být jasné, že tohle nefunguje. Jenže Lucius nebyl nikdy pověstný břitkým 
intelektem... 

Pomalým pohybem, jako monstrum ve filmu o Frankensteinovi, který kdysi zahlédl v televizi, 
zdvihl ruce ke školní vázance a začal ji rozvazovat.

Lucius se pochechtával a Harryho hůlka téměř tančila ve vzduchu, když řídil každý Harryho 
pohyb.

Nebo si to alespoň myslel.

Vázanka se jako had dovlnila k zemi. Harry si z celého srdce přál, aby to byl had, ale ze 
zkušenosti věděl, že náhrada je k ničemu. 

A věděl, že když se na ni bude dívat příliš dlouho, dojde Luciusovi, že jen předstíral, že je pod 
vlivem Imperia.

Začal si rozepínat knoflíky a váhal u toho, takže všechny jeho pohyby byly ještě pomalejší.

„Tedy Severus odvedl opravdu výbornou práci,” vydechl Lucius téměř s obdivem, když spatřil 
Harryho hrudník. „Kdo by řekl, že jsi byl jen před pár měsíci proboden skrz na skrz zrovna v 
tomto místě. Tvá kůže vypadá perfektně, Harry. Ten stud byl zbytečný.” Znovu mávl Harryho 
hůlkou. „Sundej si tu košili úplně.”

Lucius pokračoval v hovoru, zatímco se díval, jak ho Harry poslechl. „Takže tedy, tvá magie v 
hadím jazyce závisí na hadovi. To je zajímavé. Ale pochybuji, že by to bylo jediné tajemství, 
které skrýváš. A Harry, já vypátrám všechna tvá tajemství. Předtím, než podám Pánu zla 
zprávu, že se mi podařilo chytit nejen Draca ale i tebe. Nechtěl bych, aby byl svědkem dalšího 
bizarního výbuchu magie, ke kterým jsi zjevně náchylný.” Lucius udělal pár kroků dopředu, 
poklepal Harryho hůlkou po holých ramenech. „Teď už chápu, proč tvůj strýc říkal, že jsi blázen, 
a chápu, proč tě zavíral do toho přístěnku pod schody.”

Mohl bych popadnout tu hůlku, pomyslel si Harry. Mohl bych ji popadnout a obrátit proti  
němu... 

Jenže bez hada, se kterým by mohl kouzlit, k čemu by mu to bylo? Lucius by ho určitě přemohl 
a vzal si hůlku zpátky a Harry by ztratil svou skvělou výhodu překvapení. A tak tam jen stál, s 
tupým a bezduchým výrazem, zatímco Lucius se mu kvůli jeho bezmocnosti posmíval.

„Nemáš co říct, Harry? Pokud si pamatuji, o Samhainu tě bylo docela slyšet. No jistě, ale teď jsi 
pod mocným kouzlem. Předpokládám, že tě z něj budu muset uvolnit, pokud chci nějaké 
odpovědi. Škoda, že nemám po ruce nějaké Veritasérum. Přišel jsem o dodavatele... no, to je 
jedno. Pokud mi neřekneš, co chci vědět, tak mi to řekne Draco. A když už tak mluvíme o 
Dracovi...” 

Lucius objel hůlkou přes pásek Harryho kalhot. „Myslím, že by ho mohlo znechutit, kdybys byl 
úplně svlečený. Škoda. Tak si to necháme na potom. Nechám si tohle vystoupení pro Pána zla. A 
do té doby se chovej slušně, zatímco budu mluvit s Dracem.”

Lucius mávl hůlkou směrem k vysokému křeslu stojícímu v koutě. „Posaď se, Harry.” Hlas v 
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Harryho hlavě naléhal. „Prostě se posaď a předstírej, že nejsi malý, špinavý kříženec bez 
potuchy o správných způsobech...” 

Harry bojoval s tím hlasem, přestože ho poslechl, byl vyděšený, že by během předstírání 
opravdu mohl tomu kouzlu propadnout. Pomyslel si, že by mu mohla pomoci nitrobrana. Oheň 
by mi mohl pomoct osvobodit mysl, pomyslel si. Mohl by být schopen zaútočit, až bude 
potřeba.

„Skvěle,” řekl Lucius s úsměvem. „Nakonec budeme vycházet.”

Lucius se posadil, nohu přes nohu a tvářil se bezstarostně. Ale byla to póza. Harry to věděl. 
Draco tohle dělal často. Často předstíral, že je v pohodě, i když nebyl.

„Předpokládám, že to Dracova špinavá zrada tě inspirovala k tomu, abys za ním chodil jako 
štěně. Ačkoli musím připustit, že když se mi Aran ozval krbem, aby si postěžoval na mého syna, 
nenapadlo mě, že mi osud dopřeje to štěstí, že se mi dostanete do rukou oba.”

Lucius se úlisně usmál a mávl Harryho hůlkou. Na velkém nízkém stole se objevil zdobený 
porcelánový hrneček plný voňavého kouřícího čaje a on si z něj s chutí usrkl.

„Měl jsem vědět, že mi Brumbál díky své pošetilosti, dopřeje v tom směšném učiteli Obrany 
spojence. Díky Merlinu, některé tradice neumírají. Jak praktické, mít uvnitř Bradavic někoho, 
kdo vám vyjde vstříc. Zejména od té doby, co jsem potřeboval pro vstup na tohle místo 
doprovod. Aran odvedl neocenitelnou službu. Strážné kouzlo na mojí přítomnost nic nenamítalo, 
když mě pozval učitel,” rozesmál se Lucius.

„No a ty a Draco jste mi také pomohli. Napadlo tě, že tě ten tvůj hloupý vzdor v hodině Obrany 
bude stát život, Harry? Když se to teď všechno obrátilo k dobrému, téměř se cítím provinile za 
to, že jsem potrestal Draca.” Lucius se opět rozesmál a bylo na něm vidět, že rozhodně ničeho 
nelituje. „Přestože mi tím, jak mě o Samhainu zradil, rozhodně nechtěl pomoci, nechám ho, aby 
dobře zvážil své možnosti. Chudáček. Doufám, že ze všech těch kousnutí neonemocní.”

Harry doufal, že teď nemluví o jedu.

„Ale teď už by mohl mít dost,” protáhl Lucius. Znovu tleskl a objevil se skřítek. „Gibby, vyzvedni 
pana Draca z jámy. Ale jsem si jistý, že se znečistil, takže ho nech převléknout do čistých šatů. 
Opravdu převléci, nejen očistit ty, ve kterých je. Ty, co měl na sobě, znič.” Uculil se na Harryho. 
„Přece nechceme, aby se nám tu objevil se zmijozelským odznakem. Gibby, dej mu něco z 
mého oblečení, co mu padne, ale dej pozor, ať nevybereš něco s hadem. Žádné vyšívané lemy, 
žádné tepané knoflíky.”

„Ano, pane Luciusi,” přikývl Gibby předtím, než znovu zmizel. „Udělám, co si přejete.”

„Chudáčku Harry,” culil se Lucius. „Ty jsi teď bezmocný jako dítě, že? Když nemáš v ruce hada, 
nemáš žádnou magii. I obrázek by ti stačil. Jaká škoda, že se tenhle rozhovor neodehrává na 
panství, kde je všechno mé nejlepší umění.”

Jeho tón byl čistě konverzační, jako by nemluvili o ničem závažnějším, než o tom jaké je ve 
Wiltshiru v téhle roční době počasí.

Harry stiskl rty a dal si pozor, aby zatímco uzamykal svou mysl, jeho výraz zůstal neutrální.

„Ale ještě pořád zbývá ta divoká magie, kterou jsi ukázal předtím,” přemítal Lucius a prstem si 
poklepával o tvář. „Což je divné. Protože v tu chvíli jsem tam neviděl žádného hada.”

„Nevadí. Draco mi řekne, co potřebuju vědět,” pokračoval po chvíli. „Draco Snape! Kam jenom 
ten svět spěje?”

Lucius se napil čaje, ale stále přitom mířil hůlkou na Harryho. „Ty si nepochybně pořád ještě 
myslíš o Dracovi pěkné věci, nebo bys to udělal, kdybys dokázal zlomit sílu mého kouzla, ale, 
Harry,” sykl Lucius, „představ si, že znám Draca lépe, než-li ty kdy budeš. To, že po Samhainu 
uteče k Brumbálovi, bylo předvídatelné, když se nad tím zamyslíš. Bylo to prosté. V tu chvíli jsi 
ty vypadal jako lepší vyhlídka. Ale teď? Teď rozhodně nevypadáš jako dobrá vyhlídka. Nebo ne?”

Lucius nechal zmizet svůj prázdný šálek a pokračoval. „Ty pravděpodobně věříš, že Draco je 
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úplně na tvé straně. To není příliš zmijozelské.” Blahosklonně se usmál. „Tvé nepodezřívavosti 
je mi téměř líto. Pochop, Harry. Draco si nechal otevřená zadní vrátka, aby se mohl vrátit tam, 
kam patří, kdyby se ukázalo, že tvá hvězda zapadá. Takže i když svolil k adopci, stejně si nechal 
Malfoy, jako součást svého příjmení. Draco Alain Gervais Malfoy Snape. Copak sis myslel, že by 
se k tomuhle všemu obrátil zády?” Dodal Lucius a lakonicky mávl rukou směrem do pokoje.

Harry zůstával ticho, i když ho to stálo mnoho sil. Opravdu mnoho. Věděl, že musí vypadat, jako 
by byl pod kletbou Imperius, ale nic na světě nechtěl víc než smazat ten úsměv z Luciusovy 
tváře. Zařvat na něj, aby se zastal svého bratra. Protože to, co Lucius říká, přece nemůže být 
pravda. Lucius je lhář, přesvědčoval sám sebe. Přesně tak, je lhář.

„Chápeš, jak souvisí rodový lektvar se jménem, Harry?” posmíval se Lucius. „Brzy se to dozvíš. 
Á, tady ho máme.”

Lucius vstal. „Draku. To je od tebe milé, že se k nám připojíš.”

Draco vypadal zničeně. Jeho kůže byla bledší než pergamen, oči mu horečnatě svítily a dal se v 
nich přečíst strach a úzkost. Tváře měl pokryté rudofialovými kousanci. Celý se třásl od hlavy 
až k patě.

Celkově vypadal, jako že by ho porazil i jen závan větru. Nebo jako že už ho porazil.

Draco si odkašlal a řekl chraptivě: „Dobrý den, otče.”

„Podívej, jak mi říká otče,” řekl Lucius a v jeho hlase bylo slyšet uspokojení.

Draco je prostě jen Zmijozel, přesvědčoval Harry sám sebe. Hraje, stejně jako já. Nic není tak, 
jak vypadá. Oba máme stejný cíl. Oklamat Luciuse na tak dlouho, než se nám podaří najít cestu 
ven... 

Jen mu dělalo trochu starosti, že se mu bratr nepodíval do očí.

Špatné bylo, že Dracův školní hábit byl pryč a s ním i jeho zmijozelský odznak. Byl oblečený do 
silného smaragdově zeleného sametového hábitu, jehož knoflíky se leskly, jako by byly čerstvě 
naleštěné. Vypadal vznešeně... a patřičně.

Lucius nechal na Gibbym výběr šatů, zuřivě přesvědčoval sám sebe. Draco by chtěl, abych 
viděl hada. Určitě. Nemohl mi jinak pomoct, když už nemá odznak...

„Čekali jsme na tebe, Draco,” řekl Lucius. „A myslím vážně to, co jsem řekl. Ta propast mezi 
námi není nepřekonatelná. Ještě pořád se můžeš vrátit do své rodiny a ke svému domu, kam 
patříš. Ke svému dědictví. Ještě dnes večer můžeš být představen Pánu zla a přijmout 
Znamení.”

Draco se ušklíbl: „Aha, nepochybně by mi odpustil?”

„Odpuštění bývá... přeceňované,” řekl Lucius. „Pán zla se domnívá, že pokud muž nemá vládu 
nad svým vlastním synem, není důvěryhodný jako vůdce. Pro naši rodinu je důležité vidět, že se 
chováš správně. Možná, že ti neodpustí. Ale bude tě akceptovat, pokud ho dokážeš přesvědčit, 
že vidíš chyby, kterých ses dopustil.”

„A ty?” zeptal se Draco, zatímco strčil ruce do kapes svého sametového pláště. „Ty mne také 
přijmeš? To proto jsi mne přenesl do jámy plné zmijí?”

Lucius pokrčil rameny. „Gibby na tebe zakouzlil hojící lektvar na můj příkaz. Takže neříkej, že 
jsem pro tebe nikdy nic neudělal. Ačkoli vypadáš trochu zlomeně... Gibby! Je pan Draco v 
pořádku, že ano?”

Skřítek se začal třást, jako by měl strach, že bude bit. „Gibby neví! Gibby mu dal ten lektvar, to 
ano, pane Luciusi, a–a–ale...” 

„Ale co?” Luciusův pohled donutil skřítka znovu promluvit.

„Pan Draco se zbláznil!” vykvikl Gibby. „Zabil hada a chtěl si ho vzít s sebou! Ale Gibby ho našel 
nacpaného v kapse! Gibby si pomyslel, že pan Draco není úplně v pořádku...” 
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Harry měl co dělat, aby se nepodíval na Draca s obdivem. Nebo možná s úctou. Draco zabil 
hada? A pokusil se ho vynést ven? Nedokázal si ani představit, jak těžké to muselo být pro 
někoho, kdo se tak bojí hadů jako Draco.

Když se Lucius otočil na Draca, jeho tvář zrudla hněvem. „Takže ty znáš jeho tajemství? A 
myslel sis, že mu pomůžeš? No jistě, Draco, já vím o Harrym Potterovi a hadech. Copak sis 
doopravdy myslel, že mě podvedeš?”

„Otče, samo mi to vlezlo do kapsy!” řekl Draco, lapaje po dechu a najednou vypadal přesně tak 
pomateně, jak Gibby říkal. Jeho póza i hněv úplně zmizely před hrozbou, kterou slyšel v 
Luciusových slovech. „Zabil jsem to, protože mě to kousalo, ne protože...” 

„Ticho!” zařval Lucius. „Teď lžeš! A já vždycky vím, kdy lžeš, to si pamatuj!”

Lucius se uklidnil a pokračoval chladným tónem: „Draco, je jasné, že víš důležité věci. Věci, 
které by stejně tak rád znal Pán zla. Takže mluv. Řekni mi, kde se vzala Potterova divoká 
magie.”

„Já nic nevím!”

„Škoda, že ti to nevěřím. Draco, proč tohle děláš sám sobě? Víš, že nakonec promluvíš, nikdy jsi 
mi nedokázal dlouho vzdorovat.”

Dracovy nohy se třásly tak, až se Harry bál, že upadne. „Ne-nemohu ti říct, co nevím, prosím, 
otče...” 

„Takže začneme s kouzelnickým výpraskem, nebo dvěma, abychom pokročili,” řekl Lucius 
nemilosrdně a namířil na Draca Harryho hůlku. „Flagarentum!”

Harry polkl, v němém protestu zaťal ruce v pěst, ale vypadalo to, že Lucius si ničeho nevšiml.

Když slyšel to hrozné kouzlo, Draco uskočil, zakopl a téměř upadl na zdobný kobereček. Harry 
očekával, že se místností rozlehne křik. Křik a prosby. Jenže místo toho se Draco uklidnil, 
zamrkal a pak výraz jeho očí ztvrdl. „Špatná hůlka, otče. Co se stalo s tou tvojí?”

Lucius vycenil zuby: „Jsi blázen, když mě takhle popouzíš. Kvůli nečistokrevnému... Ale ty jsi byl 
vždycky blázen, Draco. Není žádný důvod, abych tě neposlal zpátky do té jámy s hady. A možná 
bych je mohl začarovat, aby byli ještě vzteklejší. Všechny je nezabiješ.”

„Ne, ale oni by mohli zabít mě,” řekl Draco, který stále stál zpříma, i když při zmínce o hadech 
začal dýchat přerývaně. Znělo to, jako že sám sobě dodává odvahy, aby promluvil. „Kolikrát za 
sebou bude ten lektvar fungovat? A kolik ti toho řeknu, až budu mrtvý?”

„Hlupák, co si myslí, že je chytrý,” odsekl Lucius. „Jako vždy. Ale tady jsi bezmocný, Draco. Je 
načase, abys to pochopil. Ta jáma je kouzelná, ty pitomče! Ta kousnutí mohou teď být 
zopakována bez jedu a bez toho, abych se musel zdržovat tím, že tě znovu hodím do jámy. A 
Gibby to kouzlo může zakouzlit. Gibby? Předveď Mordesco.”

Zatímco Lucius mluvil, Harryho myšlenky běžely jako o závod. Nemůže nechat Luciuse, aby 
tohle Dracovi udělal. On je možná bez hada neschopný použít magii, ale Draco ne. Draco 
potřebuje hůlku – třeba tu, co má Lucius v ruce. Tu, kterou by Draco mohl získat, pokud by se 
povedlo Luciuse zabavit... 

Skřítek vypadal, že ho to netěší, ale nerozpakoval se a seslal na Draca neviditelnou kletbu.

Draco vypadal zoufale, ještě předtím, než ho kouzlo zasáhlo. Popravdě vypadal, že svého 
vzdoru lituje. Jako by věděl, že se dříve nebo později zlomí a že bylo bláznovstvím takhle 
Luciuse provokovat.

To dohnalo Harryho do krajnosti. Zacílil své vědomí a cítil, že úplně vystrnadil Imperius. Lucius 
si ničeho nevšiml, tak byl zaujatý sledováním svého krčícího se syna.

Když neviditelné kouzlo dospělo k Dracovi, chlapec se celý napjal, jeho rysy se zkřivily v děsivé 
směsi bolesti a znechucení. Vykřikl, dopadl na kobereček, rukama se rychle dotýkal svých 
rukou i nohou, jako by odháněl neviditelné hady znovu a znovu.
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„Předpokládám, že je dokonce i vidí,” řekl Lucius pobaveně. „Škoda, že ty ne.”

Lucius se otočil k Harrymu právě v momentě, kdy chlapec vyskočil z křesla s rukama 
napřaženýma, aby vyrval hůlku z jeho sevření a mohl ji hodit bratrovi.

Naneštěstí byl Harry ještě pořád vyčerpaný. Jeho svaly se třásly po tom proudu divoké magie, 
která z něj před časem vyšla. Těžkopádně se snažil bojovat o svou hůlku s tím, že ji podá 
Dracovi, ale Lucius ji rychle schoval z dosahu a druhou rukou uštědřil Harrymu pořádnou ránu 
do hlavy.

Ve stavu, v jakém Harry byl, by ho i malá rána poslala k zemi.

Lucius zavrčel a poslal na ležícího chlapce sérii žihadlových kouzel. Bolest byla tak palčivá, že 
téměř omdlel. Harry lapal po dechu.

A v tu chvíli zaslechl Dracův křik.

Další mávnutí hůlkou a Harry byl zpátky se svém křesle. Dřevěné područky se stočily přes jeho 
klín a utáhly se tak, že se téměř nemohl hnout ani ze strany na stranu. Dokonce i jeho ruce byly 
chycené, zápěstí vytočené v divném úhlu.

Čím víc sebou škubal, tím víc ho křeslo svíralo.

„Bolest tvého bratra ti dodala sil, aby ses osvobodil z mého Imperia? Velmi nebelvírské, tak 
zoufale čestné.”

„Je mi z tebe na blití! Přestaň! Pusť ho!”

„Myslím, že ne. Myslím, že tvůj ubohý malý přítel zaslouží ještě další bolest. Gibby. Znovu 
Mordesco.”

Dracův výkřik stoupal do výšky, zatímco se svíjel a škubal sebou po podlaze ve snaze 
uprchnout neviditelným hadům, kteří na něj útočí.

„Přestaň, přestaň!” křičel Harry. Bože, kde je jeho divoká magie? Už by se měla objevit. Už je 
přece dost rozzuřený...

Dost rozzuřený... je tedy tohle Dracův plán, nechat se mučit tak dlouho, dokud se neobjeví 
divoká magie?

„Ne!” křičel Harry ve snaze zastavit ho. Teď už mohl říct, že to nebude fungovat. Nedokázal 
probudit svou divokou magii, ani aby zachránil Draca.

„Takže teď už budeš mluvit?” zeptal se Lucius. „Abys zachránil svého drahého bratra?”

„Ano!” vykřikl Harry, i když neměl v nejmenším úmyslu říct Luciusovi cokoli užitečného.

„Tak to už stačí, Gibby.” Lucius vytáhl kapesník a hodil ho Dracovi. „Otři si tvář, vypadáš 
hrozně.”

Draco se posadil na koberečku a ruce se mu třásly tak, že téměř nebyl schopný kapesník 
uchopit.

Lucius udělal krok dozadu a namířil hůlku tak, aby měl v dosahu oba najednou. „Takže mluv, 
Pottere. Nebo další kletba, kterou sešlu na Draca bude Cruciatus.”

„Nedokážu divokou magii ovládat,” řekl Harry. Ani žádné zranění ji neuvolní. Koneckonců, to už 
Lucius ví. Ale protože chtěl Lucius detaily, donutil se Harry pokračovat. „Je to to samé, jako 
náhodná magie. Můj strýc ti řekl, že se mi občas dějí divné věci, aniž bych to chtěl. Tohle je 
prostě další taková podobná věc.”

Draco se posadil lépe na překřížených nohách, zhluboka oddechoval, hlavu skloněnou až ke 
kolenům. Vypadalo to, že zápasí s tím, aby se nepozvracel.

„Tvá divoká magie, kterou jsem viděl, jen stěží byla další taková podobná věc,” zavrčel Lucius. 
„Bylo to neuvěřitelně silné. Co to způsobilo?”
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„Ty, všemi těmi jehlami!” vyštěkl Harry. Možná, že to donutí Luciuse rozmyslet se zopakovat to 
samé mučení. „Ale neptej se mě jak! Copak myslíš, že někdo z nás rozumí těm věcem, co se 
mě staly?” Chraptivě se zasmál. „Jako vždycky jsem to... jak se to říká... anomálie.”

„Anomálie.” Vypadalo to, že ho Luciusův pohled probodává skrz na skrz. „Za tím je ale ještě 
něco jiného.”

„Ne, není,” stál si na svém Harry. Sevřel pěsti a své skutečné myšlenky schoval za hradbou 
plamenů. „Nic, co bys už nevěděl.”

„Ale já myslím, že je. Protože nic je přesně to, cos mi teď řekl.” Luciusovy rty se stáhly v krutém 
úsměšku. „Harry. Proč necháváš Draca tak trpět? Takže Cruciatus nebo další kousance? Možná 
obojí najednou. Gibby...” 

„Ne!” vykřikl Draco, zuřivě kroutil hlavou a nekoordinovaně vyskočil na nohy. Vlasy se mu 
potem lepily k hlavě. „Už ne, otče. Já ti to řeknu! Všechno ti řeknu!”

„No konečně.” Lucius znovu mávl hůlkou a Draco se přestal třást. „Takže spusť, Draco. Celou 
pravdu.”

Ale Draco mlčel. Z jeho očí se dala vyčíst panika, ale ve tváři se mu rozhostil vypočítavý výraz, 
když se díval na Luciuse. „Pravdu, dobře, řeknu ti ji. Ale... ne, dokud mě neubezpečíš, že 
nebudu dnes večer mrtvý, otče?”

„Už sem ti řekl, že tě Pán zla přivítá zpátky, když budeš skutečně kajícný...” 

„Do háje s Pánem zla!” zavrčel Draco se zaťatými pěstmi. „Taky poznám, když lžeš. Jediný 
důvod, proč mě chceš vzít na schůzku, je, aby mě mohl on sám zabít. Samozřejmě po 
náležitém mučení. A jestli to má být můj osud, tak ti nedopřeji to uspokojení, abys mě viděl, jak 
se otáčím zády k Harrymu.”

Lucius zdvihl obočí a teatrálně se zasmál. „Draco, tenhle rok jsi udělal mnoho odporných věcí. A 
zklamal si mne víc, než mohu říct. Ale už jsi za to byl potrestán. Nemám v úmyslu nechat Pána 
zla tě zabít.”

„Jo, jasně. A měsíc je ve skutečnosti zelený. Nejsem takový šílenec, abych věřil ve tvou dobrou 
vůli, otče. A chceš vědět proč?” Draco trhnutím rozevřel hábit i košili a ukázal se krk plný 
rudých ran.

„Naučil ses skutečně hrubému chování.” Lucius se odmlčel. „Dobře tedy, Draco. Pochybuješ o 
mých slovech a vzhledem k okolnostem se za to na tebe těžko mohu zlobit. Co by tě tedy 
přesvědčilo?”

„Nic.” Draco přešlápl z nohy na nohu. „Dokonce ani to, že bys složil Nezrušitelný slib, že 
nenecháš Pána zla, aby mě zranil. Protože ty ho nezastavíš. Jakmile se dostanu do jeho 
blízkosti, budu mrtvý. A ty to víš.”

„Pak tedy... možná... není důvod, aby ses k němu přibližovat,” řekl Lucius pomalu. „Řekni mi 
pravdu, Draco. Chceš mu sloužit?”

„Ne.”

„Pak bude lepší, když tě nebudu nikde předvádět. Jen bys znovu pošpinil jméno rodiny. Jsi 
skutečná ostuda... Co když tě nechám prostě odejít?”

Draco na něj zíral. „Ještě jednou?”

„Slyšel si mě,” usmál se úlisně Lucius. „Je pro tebe Nezrušitelný slib dostatečná záruka? Slíbím, 
že tě nevezmu za Pánem zla ani ho nebudu nijak povzbuzovat, aby tě hledal. Ale budu od tebe 
chtít také slib.”

„Je to trik, Draco!” zaječel Harry.

„Silencio,” řekl Lucius klidně.
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„Jaký slib?” zeptal se Draco podezíravě a... vypočítavě.

„Řekneš mi všechno, co víš o Harrym Potterovi.”

Draco se ušklíbl. „Nemyslíš, že je to trochu široký pojem? Slib by mě mohl zabít, pokud 
zapomenu, jakou má rád zubní pastu!”

Lucius se usmál: „Možná bys mohl slíbit, že mi odpovíš na všechno, na co se zeptám v 
příštích... deseti minutách?”

Draco přihmouřil oči a zjevně se to snažil promyslet. Otevřel ústa k odpovědi, ale Lucius ho 
přerušil.

„A budu po tobě chtít ještě jednu věc. Jistě si pamatuješ, jakou. Nebo jsi byl příliš zaměstnaný 
tím, aby se ti podařilo vytáhnout z jámy hada, na to, abys poslouchal, co ti říkám?”

Draco zalapal po dechu. „To chceš moc... je to můj bratr.”

„On je tak moc tvůj bratr, že jsi připraven prodat ho,” posmíval se Lucius, „aby ses zbavil další 
bolesti!” Luciusova řeč byla hladká jako máslo. „Když neuděláš to, o co tě žádám, nebudu ti 
moci věřit. A budu tě muset vzít na tu schůzku. A co se týče povahy Pána zla, máš docela 
pravdu. Řekni mi, Draco, má smysl, abyste oba zemřeli?”

Neposlouchej ho, Draco! křičel Harry, ale kouzlo všechna jeho slova pohltilo.

„Ne, nemá smysl, abychom zemřeli oba.” Draco se podíval na Harryho pohledem, ve kterém 
bylo napsáno, že lituje, ale ne dost na to, aby změnil směr. „Takže, kdo bude svědkem našeho 
slibu? Nemyslím, že by to mohl být skřítek.”

„Bude to rodinný slib, Draco,” řekl Lucius káravě. „Jak moc jsi toho zapomněl. Dávej si odteď 
pozor na svou společnost. Protože špatná společnost z tebe dělá špatného kouzelníka. Pojď 
sem, poklekni vedle mě.”

Harry bezmocně pozoroval, jak si Lucius kleká na kobereček. Na chvíli doufal, že Draco jen 
blufuje, že je to jen bouda. Možná, že Draco chce jen popadnout něco tvrdého a těžkého a 
praštit tím otce po hlavě.

Jenže Draco také poklekl, sklonil hlavu a podíval se na Luciusovy napřažené ruce. Po chvíli, 
která se zdála být nekonečná, s povzdychnutím natáhl své ruce a objal mužova zápěstí.

Pak Lucius použil Harryho hůlku, třikrát za sebou poklepal na spojené ruce, něco šeptal a v 
očekávání vzhlédl k Dracovi.

Ten pokrčil rameny, ale pak pokračoval: „Jsi krev mé krve?”

„To jsem.”

„Potom v dalších deseti minutách odpovím na všechny tvé otázky, které se budou týkat 
Harryho Pottera, a také...” 

„Pravdivě,” řekl Lucius hrozivým tónem. „Doplň svůj slib.”

Draco obrátil oči v sloup. „Dobře tedy, pravdivě odpovím v dalších deseti minutách na všechny 
otázky, které se budou týkat Harryho Pottera. A potom na něj sešlu útočné kouzlo. Nechť 
dodržím tento slib, nebo zemřu.”

Lucius spokojeně přikývl. „Jsi krev mé krve?” zeptal se.

„To jsem.”

„Pak já tě tedy nikdy nedovedu k Pánu zla, ani ho nebudu nutit, aby po tobě pátral. Nechť 
zachovám tento slib, nebo zemřu.”

Lucius a Draco se na sebe podívali a poslední část slibu vyslovili společně: „Tak přísaháme.”

Na krátký okamžik se objevila plamenná stuha, která svázala jejich ruce dohromady.
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„Teď,” řekl Lucius, vstal a podal ruku i Dracovi, aby mu pomohl vstát, „mi řekni všechno, co víš 
o jeho divoké magii.”

Harry měl chuť na Draca zakřičet, aby to nedělal, ale nemohl. A nejen proto, že byl umlčen 
kouzlem. Nezrušitelný slib... Draco by zemřel, kdyby nepromluvil.

Harry se snažil mrkáním zaplašit slzy. Draco, pomyslel si a srdce se mu půlilo ve dví. Copak to 
nevidíš? On přece slíbil jenom to, že tě nevezme k Voldemortovi. O tom, že tě nezabije on sám, 
nepadlo ani slovo. A v momentě, kdy mu řekneš všechno, co potřebuje vědět, tě donutí, abys 
mi ublížil a když jeho krutá hra dojde konce, zjistíš, že se nacházíš na špatném konci zářivého 
zeleného světla... 

Draco přikývl a začal mluvit. „Potter lže. Nebyly to ty jehly, které probudily jeho divokou magii. 
Tedy ne tvoje jehly. Byla to mudlovská medicína. Daroval kostní dřeň. Trochu mu jí vzali a dali 
mu léčivý lektvar, který spálil jeho magické jádro...” 

Harry sebou zděšeně zazmítal tak zuřivě, že se převrátil dozadu. Rozzlobené křeslo ho stisklo 
ještě pevněji.

Vypadalo to, že si Draco vůbec nevšímá Harryho zoufalství. Nebo Harryho. Možná, že ten 
odstup byl daný slibem, který složil, a jediné, co teď chtěl, bylo naplnit ho. „Léčitelé řekli, že 
Potter už nemá žádnou magii, ale viděls, co pak udělal o Samhainu. Jsou to temné síly. Ale 
nemohl je přivolat tehdy, kdy chtěl. Žádná světlá magie mu nezůstala, otče. Ale nakonec se 
naučil, že pokud bude kouzlit v hadím jazyce, může je používat. Ale kvůli tomu potřebuje vidět 
hada.”

Harry se znovu zazmítal proti dřevěným rukám, které ho držely v křesle. Kde ksakru jsou jeho 
temné síly?

„Žádná světlá magie? To je zajímavé... Další otázka, Draco. Když se Potter díval na svůj odznak, 
začal syčet. A přitom neměl v ruce hůlku. Je připoután k hadům? Stejně jako je Nagini 
připoutána k vůli Temného pána? Ale Potterovi přece stačí i obrázek?”

Draco váhavě polkl. Takže přeci jen bojuje se slibem? Ale nakonec se ukázal silnější slib, než 
jeho vůle. „Ne, tak to není, otče. Pokoušel se kouzlit proti tobě. On už nepotřebuje hůlku. 
Všechno, co potřebuje, je had. Raději mu žádného neukazuj. V momentě, kdy ho má, je 
nebezpečný. S hůlkou i bez hůlky.”

V momentě, kdy to řekl, sklopil Draco zrak a provinile zrudl. Začal si třít ruce o sametový plášť, 
jako by byly vlhké. Harry si všiml, že Dracovy ruce jsou pokryté kousanci a jeho normálně 
elegantní prsty jsou rudé a oteklé.

„Vedl sis dobře, Draco,” řekl Lucius vřele. „Myslím, že udělám s jeho magií konec jednou pro 
vždy tím, že ho oslepíme, co ty na to? Nenecháme nic, co by mohlo být uzdraveno. I když ne, 
že by Severus ještě dostal příležitost to zkusit...Gibby! Podej mi stříbrnou lžíci!”

Když se objevila v Luciusově natažené ruce, Draco se otřásl.

„Udělej to,” řekl Lucius, který ji pořád držel. „Vydloubej mu oči.”

Draco se viditelně ošil a neudělal krok dopředu, aby si lžíci vzal. „To nebylo součást slibu.”

„Ne, ale také jsem neřekl, že tě neprokleju, když mě znovu neposlechneš.” Jeho hlas ztvrdl. 
„Vezmi si tu lžíci, Draco.”

„Otče, vždyť víš, že na tohle nemám žaludek...” 

Lucius se rozesmál. „A ty si myslíš, že budeš schopný seslat Cruciatus? A jestli to nedokážeš, 
zemřeš, pro nedodržení slibu!”

Draco se několikrát zhluboka nadechl. „Já... já vím, že máš pravdu, a-a-ale...” 

„Máš štěstí, že tě to nechám udělat!” vykřikl Lucius. „Udělej to, Draco! Nebo to, co jsi mi 
všechno řekl, bude k ničemu. Zemřeš!”
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„A-a-ano, otče.” Draco pak roztřeseně přistoupil k Luciusovi, něco si pro sebe mumlal, jako by 
se snažil sám sebe přesvědčil. „Vím, že to musím udělat, kvůli tomu Cruciatu a tak. A on bude 
dnes večer stejně mrtvý, takže co na tom záleží?” Se lžící v ruce se Draco otočil k Harrymu. 
„Uklidni se, Pottere. To křeslo by tě mohlo zranit, jestli sebou budeš cukat...” 

„Draco,” vydechl Harry zděšený tak, až měl pocit, že omdlí. Najednou mu došlo, že Lucius 
musel odstranil Silencium. Asi aby lépe slyšel jeho křik. „Ne, Draco, bojuj s ním. Vždyť nejsi pod 
Imperiem! Nemusíš takové strašné věci dělat...” 

Místo odpovědi Draco položil ruku Harrymu nahoru na hlavu a jeho oteklé prsty se lehce chvěly, 
když se snažily udržet chlapcovu hlavu na místě. Jeho druhá ruka pevně sevřela lžíci. Draco 
zkroutil obličej, jako by mu ten úkol působil skutečnou bolest. Pak vložil lžíci k hraně Harryho 
levého oka a začal tlačit.

Harry se rozklepal a pokoušel se druhého chlapce setřást.

„Dost!” vyštěkl Lucius.

Draco nechal lžíci na místě, ale zmírnil tlak a otočil se přes rameno. „Otče?”

„Nemohu ti ani říct, jakou radost jsi mi udělal,” řekl Lucius a vypadal skoro něžně. „Velmi 
uspokojivé. Nicméně bude lepší, když jeho oči nepoškodíme. Tedy alespoň prozatím. Pán zla 
možná bude chtít... experimentovat s jeho temnými silami. A to nemluvím o tom, že bude chtít 
přečíst všechny jeho myšlenky až do dna jeho duše. Ale také ho nemůžeme nechat, aby viděl. 
Když zvážíme, že Pán zla pravděpodobně přijde s Nagini...” 

„Vendo Oculi Utriusque?” navrhl Draco a znělo to skoro rozhodnutě, když pak ustoupil o krok 
dozadu. „To by se nemělo křížit s čímkoli, co bude chtít Pán zla udělat.”

„Ano, to by mělo fungovat skvěle.” Lucius namířil Harryho hůlku a zopakoval latinská slova, 
která slyšel Harry před chvíli.

A to byla ta poslední věc, kterou Harry viděl. Temnota zahalila jeho výhled. Zděšený s sebou 
znovu začal zmítat v křesle, které ho drželo na místě a skrz zuby cedil kletby, které vyslovoval 
se vší nenávistí.

„Měli bychom nechat slepého chlapce vydechnout?” Lucius se rozesmál a nečekal na odpověď. 
„Myslím, že ne, když zvážíme všechny ty trable, které mi tento rok způsobil. Podívej se na něj, 
jak vzdoruje. Ale to už se brzo změní. Je čas naplnit zbytek tvého slibu, Draco. A udělej to 
dobře. Pán zla by asi jeho bojovného ducha neocenil. Bylo by moudré Pottera trochu ukáznit a 
mudlovské mučení bývá velmi neohrabané. Takže je čas na Cruciatus.”

Draco se krátce zasmál: „A ty jsi to nachystal tak, abych neměl jinou možnost. Chytré, otče.”

„Potter je velmi měkkosrdcatý,” odsekl Lucius. „Daleko snáz zlomí jeho ducha, když mučení 
přijde od přítele. Bratra. Takže to samozřejmě musíš být ty.”

„Samozřejmě,” řekl Draco suše. „Co myslíš, bude to jednou stačit?”

„Nebuď drzý, Draco.” Když muž pokračoval v řeči, jeho hlas ztvrdl. „K praktickým věcem. Vím, 
že jsi otrávený z mé hry s přenášedlem, takže v momentě, když jsem věděl, že budeš muset 
zaútočit na Pottera nebo zemřít, jsem přijal opatření, abych se ujistil, že je to to jediné, co 
můžeš udělat. Měl jsem tvou hůlku po týdny. Nezapomeň na to. A ty nejsi jediný Malfoy, který 
dokáže uvařit lektvar, který omezí její použití. Předpokládám, že mluvím jasně?”

„Naprosto,” řekl Draco poněkud hořce. „Všiml jsem si, jak výborně fungovala proti hadům, otče. 
Ale předtím než půjdu, budu potřebovat svou druhou hůlku. Ta, která funguje jen proti Harry 
Potterovi mi v tomhle spiknutí proti všemu bude k ničemu.”

„Dostaneš ji, jakmile ukážeš jemu i mně, že ho nenávidíš. Cruciatus musí být podloženo 
pocitem, na to nezapomeň a ty bys ho měl nenávidět. Měl bys.”

„Jak bych mohl?” zeptal se Draco a hlas se mu třásl vztekem. „Potřeboval jsem ho! A co jsi 
čekal, že udělám? Ty jsi se mě pokoušel zabít!”
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„A ty sis to zasloužil poté, co jsi zradil svou krev kvůli nečistokrevnému,” řekl Lucius s 
hlubokým zavrčením. Pak ale jeho hlas zjemněl a stal se téměř otcovským. „Nicméně, Draco, 
nikdy jsem tě nechtěl doopravdy zabít. Jen jsem chtěl, aby ses vrátil domů, abychom si to mohli 
vysvětlit.”

Dracův hlas, který se téměř lámal stresem, byl plný zoufalství a bolesti. „Dobře, už to chápu. V 
tuhle chvíli je těžké si toho nevšimnout. Potterova magie je nedůvěryhodná. Brumbál je hlupák 
a Snape mě nezachrání. Ten asi pravděpodobně ještě neví, že jsem ve Francii. Takže bude lepší, 
když se teď o sebe postarám sám.”

Lucius zamlaskal. „Ale Draco, vždyť víš, že ještě pořád mohu říci Pánu zla, že víš, jaké chyby jsi 
se dopustil. Nemohu tě tam dovést, to ne, ale kdybys přišel sám. Na jeho pozvání...” 

„Abych byl zabit?” Draco se krátce drsně zasmál. „To si nemyslím.”

„Pokud jsi rozhodnutý žít bez spojenců, tak to tak bude. Gibby? Vrať panu Dracovi jeho hůlku.”

Harry chvíli neslyšel nic, než ticho. A pak se místností rozlehl Dracův hlas, ve kterém byla slyšet 
snad... láska.

„Měl jsi pravdu, otče. Je podepsaná mou magií.”

Luciusova odpověď byla plná sebedůvěry. „Potter nevěřil, že s ní budeš schopen kouzlit. On si 
myslel, že už nejsi Malfoy. Tak ho přesvědčíme o opaku.”

„Ano.” Harry uslyšel kroky, které se k němu přibližovaly, pak svistot toho, jak někdo mává 
hůlkou, a pak znovu Dracův hlas krutý a posměvačný. „Bojíš se, Pottere?”

Ta otázka vedla Harryho v čase zpátky. Zamrkal a váhal, jestli má věřit tomu, co slyší. Bylo to 
dost těžké. Poté, co Draco složil Neporušitelný slib, že mu ublíží a prozradí všechna jeho 
tajemství, a téměř mu vrazil lžíci do oka a jako by toho nebylo dost, ještě ho oslepil kouzlem.

Bylo těžké mít teď důvěru.

Ale co když to přece jenom byla léčka? Co když Draco na tomhle konci pracoval celou dobu, od 
okamžiku, když vstoupil do místnosti? Lákal, manévroval, říkal věci, které Lucius chtěl, aby ho 
dovedl až k tomuhle momentu, kdy mohl stát před Harrym s hůlkou v ruce a položit mu právě 
tuhle otázku?

Tak, aby Harry porozuměl a byl připravený.

A Harry byl připravený. „Ani ve snu,” řekl Harry tak, aby zachoval Dracův kód.

Tak, aby jeho bratr věděl, že je připravený.

Slyšel, jak se hůlka mihla mocným obloukem a pak ta nejtoužebněji očekávaná slova na celém 
světě.

„Serpensortia!”

Harry nemohl viděl hada, ale cítil, jak vzduch rozrazilo něco, co letí směrem k němu a dopadlo 
to do jeho klína. V momentě, kdy cítil hada, skutečného a těžkého ležícího na jeho nohou, se ve 
něm probudil hadí jazyk jako květina otáčející se za sluncem.

„Dej mi hůlku a proměň ssse v kámen!” zasyčel, zatímco obě ruce zamířil směrem, odkud 
naposledy slyšel vycházet Luciusův hlas.

Harryho hůlka doplachtila do jeho pravé hůlky, přestože jeho ruce byly ještě pořád spoutány 
tím otřesným křeslem.

Pak zaslechl další zvuk. Ránu, jak něco těžkého dopadlo na podlahu. Zvuk, který byl jen trochu 
zmírněn vysokým kobercem. Pak bylo všechno tiché. Děsivé. Jako v hrobě.

Harry položil svou ruku na hadova záda a šeptal zmiji ujištění, že jí nechce ublížit. Jemný dotek 
hadí kůže ho uklidňoval, stejně jako to vypadalo, že jeho slova uklidnila hada. Uvolnil se a 
odpočíval na Harryho klíně.
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Tak a je to. Harry otočil ruce tak, aby namířil prsty na ruce, které ho držely na místě. „Pusssť 
mě,” zasyčel.

Ale křeslo nereagovalo.

Draco se chraptivě ozval, jeho hlas zněl zesláble a otřeseně, jako by byl těsně před kolapsem. 
„Co jsi to teď řekl? Lucius vypadá dobře a ztuhle...” 

„Já mluvím s tím křeslem,” řekl Harry, který se snažil tím, že vnímal Dracův hlas, vrátit zpátky 
do angličtiny.

„G-G-Gibby, ať to křeslo Harryho Pottera p-p-pustí.”

Harry slyšel, jak Gibby kvíkavě a nervózně vysvětluje, že kouzlo zakouzlil sám pán a nemůže 
být rozvázáno domácím skřítkem.

„Tak by to mělo asi poslechnout mě,” řekl Draco. „Počkej... k sakru. Tahle zasraná hůlka neumí 
nic jiného, než sesílat na tebe kletby. Nebyla mi k ničemu ani v té jámě, i když ne že by mi ji 
tenhle idiotský Fibby nechal dlouho. Počkej Harry... Já si vezmu tu druhou, od... od n-n-něj.”

Kroky na koberci téměř neslyšitelně přešly místnost.

Harry měl pocit, že začne křičet. Co může trvat tak dlouho? Ale jediné, co cítil, bylo, že dřevěné 
ruce se mu čím dál tím víc ostře zarývají do těla. Byl přesvědčený, že musí mít pěknou sbírku 
zajímavých modřin. Díkybohu za toho hada. To, že se s ním mohl mazlit, byla jediná věc, která 
mu pomáhala uklidnit se.

„Tady,” řekl Draco po chvíli a jeho hlas se ozval hned vedle. Harry zaujatý něčím jiným ho 
neslyšel přibližovat se. „Liberslui.”

Křeslo uvolnilo sevření. Harry popadl hada a vstal. Zmije strpěla Harryho nemotorné a 
neohrabané zacházení, jak se poslepu snažil někam dojít, a jen syčela otázky, proč je ten druhý 
chlapec pokousaný, proč ho pokousalo tolik hadů.

Harry jí se soucitem odpověděl: „Je mi líto, jestli jsem ti předtím ublížil,” řekl Harry hadovi ve 
snaze uklidnit ho. Pravděpodobně bude lepší nezmiňovat se o tom, že Draco jednoho hada 
zabil. „To je můj kamarád z hnízda. Draco. Ten velký muž, který se přestal hýbat, ho hodil do 
jámy plné hadů. Není to Dracova chyba, že hady vyděsil a oni ho pokousali. Nedokáže s hady 
mluvit tak jako já, nechce ti ublížit, ale děsíš ho. Mohl bys být chvíli zticha?”

„Snažíš se udělat něco s tím kouzlem na očích?” zeptal se Draco ostýchavě. Zdálo se, že 
váhavě přiblížil, když teď had ztichl. „Nech mne to kouzlo odstranit, Harry.”

Něco tvrdého a ostrého se dotklo Harryho tváře těsně pod levým obočím. Harry si nemohl 
pomoct, ale divoce sebou trhl, ačkoli měl dost duchapřítomnosti a držel jednou rukou hada, 
zatímco druhou se ohnal. Zmije začala syčet a Harryho hůlka, kterou svíral v pěsti, se dotkla 
něčeho pevného.

„Jau, Harry!” zaječel Draco. „Lituji toho, co se stalo, ale musel jsem to udělat. Ale teď se ti jen 
snažím odstranit kouzlo na zavázání očí!”

Harry zamračeně sklonil hůlku. „Zavazovací kouzlo? To nebylo oslepovací?”

„Pro Merlina, používá se při dětských hrách a dá se snadno odstranit,” řekl Draco a ještě stále 
to znělo, jako že panikaří. „Podívej, je mi to vážně moc líto. Ale kdybych to nenavrhl, mohlo 
Luciuse napadnout něco daleko, daleko horšího.”

Hadí syčení Draca nijak neuklidňovalo a tak ho Harry začal hladit, aby ho uklidnil. Škoda, že 
nedokázal uklidnit i sebe. Nebyl schopný vydržet pomyšlení na cokoli tvrdého blízko jeho očí. 
Věděl, že se mu Draco pokouší pomoct. Ale stejně se cítil, co se týče očí, nejistý. Nebylo to jen 
tím, co udělal Draco. Bylo to i kvůli všem těm věcem, co říkal Lucius, a tím, že po jeho 
vyhrůžkách zaplnily Harryho mysl vzpomínky na Samhain. Ale asi nejlepší způsob, jak je nechat 
zmizet, je nechat si vrátit zrak.

Se zaťatými zuby Harry kývl na Draca, aby se do toho pustil.
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„Jen dej prosím tě pozor, ať mě ta zatracená zmije nekousne...” 

„Nekousne,” ucedil Harry podrážděně, dokud mu nedošlo, že díky tomu hadu jsou na tom 
vlastně stejně. Draco stejně tak netoužil jít blíž, jako Harry neprahl po něčím doteku. Ale nic 
jiného jim nezbývalo.

Harry si jen povzdychl: „Tak se do toho pusť.”

Slyšel, že se Draco posunul směrem k němu, pak ale zaslechl ještě další zvuky. Šoupaní a 
šramocení ze směru, ze kterého zaslechl předtím tu ránu.

Lucius se pokoušel vstát.

Harry neměl čas, aby si svoji reakci nějak promýšlet. Jednal za něj instinkt, projel jím jako 
paprsek blesku. Popadl hůlku, namířil ji po zvuku a soustředil se na hada, kterého držel v druhé 
ruce. Hadí jazyk v něm vybuchl a on zakřičel: „Změň ssse v kámen a tentokrát tak zůstaň!”

Cítil, jak ho kouzlo pálí v útrobách dřív, než prošlo jeho hůlkou.

Místností se rozlehl výkřik nesnesitelné agónie, který byl přeťat v půli. Další rána, tentokrát 
daleko hlasitější než před tím, proťala ticho. Téměř nepostřehl, že vedle něj něco zakouzlil jeho 
bratr.

Harryho oči zaplavilo nesnesitelné světlo, bílé a žluté jiskry se pozvolna měnily v normální 
obraz. První věc, co uviděl, byl Draco, který stál vedle něj a vypadal, jako by to byl on, kdo 
zkameněl. Otvíral pusu, zjevně chtěl promluvit, ale měl problém zformulovat slova.

Gibby měl opačný problém. „P-P-Pan Lucius se změnil v kámen!” vykřikoval skřítek a tahal se 
za uši tak, až to vypadalo, že si je utrhne. „Gibby neochránil pana Luciuse! Gibby se musí 
potrestat!”

„Gibby by udělal lépe, kdyby byl zticha!” okřikl ho Draco.

Had na Harryho klíně zdvihl hlavu a zamával jazykem Dracovým směrem. Draco uskočil skoro o 
metr.

Zmije pokývla a pak se znovu stočila na Harryho klíně.

Harry se podíval na Draca, který si odkašlal a udělal pár kroků dopředu s hůlkou stále 
namířenou na Luciuse. V druhé ruce mu visel tyrkysový amulet.

„Možná by bylo lepší, kdyby sis ho nasadil, dokud nebudeme bezpečně doma,” řekl Harry.

„Jo, měl ho v kapse spolu s-...” Draco se díval poplašeně, když se otočil tváří ke svému bratru a 
vypadal nemocně, což nebylo zas až tak divné vzhledem k těm kousnutím. Co nedávalo smysl 
bylo, že Draco před Harryho očima bledl čím dál tím víc. „Už zase vidíš?”

Harry přikývl a pokusil se pousmát. Moc mu to ale nešlo. Cítil se... vyčerpaný. A ne jen kvůli 
magii s hůlkou. Tak nějak ze všeho. Z těch Luciusových hrozeb. Z Draca, co předstíral zradu. Z 
toho, že byl oslepen a byl si jistý, že ho čeká smrt, protože už nikdy žádného hada neuvidí.

Draco si pamatoval, že i dotek - třeba neviditelného hada - pomůže Harrymu promluvit v hadím 
jazyce. Kdyby nebylo toho, že Salsa tenkrát snědla ten Maskovací lektvar... Harry se mírně 
otřásl. Tentokrát opravdu stálo štěstí na jejich straně. Když si tak pomyslí, co všechno se mohlo 
stát... 

Harry si vzpomněl na hada, a když vstal z křesla, jemně ho položil na zem. Had, jako by vycítil 
napětí v místnosti, se tiše svinul do klubíčka. „Pokusssím ssse tě už nerušit,” syčel na něj Harry. 
„zkusss se trochu prossspat.”

„Jsi si jistý?” zeptal se Draco a přerušil tím jeho myšlenky.

Harrymu chvíli trvalo, než pochopil, o čem je řeč. „Jestli jsem si jistý, jestli vidím? No jasně, 
naprosto jistý!”

Draco se zhluboka nadechl a vypadal tak nějak... Harry si nebyl jistý. Vzdáleně. Jako by se stalo 
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příliš mnoho věcí a on se snažil mezi realitou a sebou vystavět zeď. Jeho oči ztratily všechen 
výraz, a když promluvil, zněl jeho hlas naprosto vyrovnaně. „No, já... myslím si, že jsi musel 
zabít mého, tedy chci říct, že jsi zabil Luciuse.”

Harry si Luciuse znovu pořádně prohlédl. Už předtím se tím směrem podíval, ale jen na tak 
dlouho, aby zjistil, že Lucius je pořád v té samé pozici a neškodně leží na podlaze, ale o tom, co 
viděl, příliš nepřemýšlel. Nebo ne příliš. Rozhodně nevěřil tomu, že by ten muž mohl být mrtvý.

Ale on opravdu je?

Harry zamířil blíž, aby si ho mohl prohlédnout lépe. Lucius Malfoy ležel s rozhozenýma rukama, 
nataženýma nohama a chodidly trčícími vzhůru. Jeho vlasy a oblečení byly rozhozené dokola. 
Byl bílý. Ne tak bílý jako Draco. Tohle nebyla bělost kůže, ze které se ztratila krev. Lucius byl 
absolutně, zářivě bílý. On i jeho oblečení. Byla to barva obálek, které strýc Vernon používal k 
obchodní korespondenci... 

Když se Harry zadíval zblízka, uviděl, že bělost je protkána šedými nitkami bývalých žil. Přesně 
jako mramor.

„Ó můj Bože,” zalapal po dechu Harry. „Je z něj socha. A ty si myslíš... opravdu si myslíš, že 
jsem ho zabil? Jsi si jistý?”

Draco strnule přikývl a opatrně pokračoval: „To kouzlo taky zmizelo. A dobře víš, že to bylo 
zrovna v okamžiku, kdy...” 

Harry stiskl rty a zavrtěl hlavou: „Ale... ale to přece bylo jen dočasné kouzlo, ne?”

„Ano, ale stejně je potřeba k odstranění protikouzlo. A navíc, tohle kouzlo může být začarované 
na určitou dobu, třeba kvůli hře, nebo tak, ale Lucius by nic takového nepoužil. Takže si myslím, 
že to bylo standardní kouzlo, které by zmizelo až po čtyřiadvaceti hodinách.”

Harry se vydal od mramorové postavy pryč. „Vždyť víš, že jsem se už jednou dokázal z 
Petrificus osvobodit sám. Tak třeba jsem se tohohle neškodného kouzla dokázal zbavit, aniž 
bych o tom věděl. Vždyť přece strážná kouzla pořád ještě fungují.”

Draco se odmlčel ve snaze pochopit ho. „Možná, že to tak je. Dočasná kouzla jsou jiná než 
trvalá a strážná kouzla a byla by to zvláštní shoda náhod, kdyby si se osvobodil z kouzla právě 
v momentě, kdy Lucius zkameněl.” Draco si přitáhl plášť blíž k tělu. „S jistotou nám to řekne až 
Severus, ale ano, já bych řekl, že je mrtvý.”

Harrymu se roztřásly nohy. Rychle se posadil, aby neupadl, ale dal si pozor, aby se vyhnul 
křeslu, ve kterém byl takovou dobu uvězněn. Popravdě nevěřil žádnému z křesel, a tak se 
posadil na podlahu hned vedle spícího hada. Měl ruce připravené, to pro případ, že by na něj 
zaútočil kobereček.

Zatřásl hlavou, ale stejně mu to nepomohlo pročistit si ji. Pořád nemohl uvěřit, že už je to pryč, 
že už ho Lucius nemůže znovu zranit. Bylo toho na něj moc. „No, možná, že v tuhle chvíli je 
zrovna mrtvý, ale nemůže to být něco jako... klinická smrt. Co myslíš?”

Draco se podíval na Harryho jako na pitomce. „Cože?”

„No, chci říct, že bych to možná mohl zrušit,” pospíšil si Harry s odpovědí. „Tohle jsem fakt 
nechtěl. A hele, tys neviděl, co se stalo Nottovi, vypadalo to hrozně. Ale když jsem to kouzlo 
ukončil, byl jako nový.”

„Harry,” zaúpěl Draco, „Nott ale nebyl nikdy mrtvý.” Draco si odtáhl hábit od těla, jako by mu 
byl na kůži nepříjemný. „Předpokládám, že teď mi řekneš, že jsi dost silný na to, aby jsi křísil 
mrtvé,” dodal a podíval se na Harryho vyzývavě.

Ticho přerušil vysoký kňouravý Gibbyho hlásek. „P–p–pane Draco? Co má teď Gibby dělat? Má 
se Gibby vrátit na panství? Má Gibby informovat ostatní skřítky? Má...” 

„Gibby půjde a skočí do té jámy s hady,” oznámil Draco hlasem, ze kterého čišel severák. „A 
Gibby? Pro příště smíš Mordesco zakouzlit jen a jen na sebe.”
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„Draco...” 

„Buď zticha, Harry. Já vím, co dělám.”

„Ne, počkej,” naléhal Harry. „Gibby, měl tu Lucius něco na hadí kousnutí? Skutečný protijed a 
ne jen Hojivý lektvar?”

Gibby si jen mnul ruce a zkormouceně se díval na Draca, jako by se bál odpovědět.

Draco se na skřítka zamračil: „Bude to, Bibby? Odpověz mu, ty zelenej sráči!”

„Pan Lucius měl ještě nějaké lektvary, které by snad mohly lépe léčit hadí kousnutí...” 

„A kdy přesně jsi měl v plánu mi to prozradit?” řekl Draco takovým hlasem, až se Harry roztřásl.

Domácí skřítek klesl na podlahu, začal tlouct hlavou o její naleštěný povrch a kvičel vysokým 
hláskem: „Odpusťte.” Bum. „Mi.” Bum. „Pane.” Bum. „Draco.”

„Přestaň plýtvat mým časem! A když už jsme u toho, přines mi i créme curatif!”

S tichým lupnutím se na stolku blízko nich objevila vysoká láhev a buclatá sklenička. Zatímco je 
Draco zkoumal, navlékl si Harry zpátky triko a promluvil na Gibbyho, který se vrátil k tlučení 
hlavou o podlahu. Draco si toho buď nevšiml, nebo mu to bylo jedno.

Pravděpodobněji to druhé, pomyslel si Harry.

„Gibby, přestaň se trestat a odpověz mi na pár důležitých otázek. Je právě teď v domě někdo 
další? Ať už skřítek, kouzelník, nebo kdokoli? Jsou tu nějaké sovy? A dostal jsi nějaké instrukce, 
aby ses připravil na nějaké další hosty, mimo Draca a mě? Bude se tu konat nějaká schůzka?”

Gibby Harryho ignoroval. 

Bum, bum, bum... 

„Odpověz nám!” zavrčel Draco. „Řekni nám všechno, nebo ti udělám něco daleko horšího, než 
že tě hodím k hadům.”

Gibby zůstal skrčený na všech čtyřech na podlaze, ale přestal si otloukat hlavu a vzhlédl. 
„Harry Potter, pan Draco a... tohle,” bleskl pohledem směrem ke zkamenělému tělu Luciuse 
Malfoye, „jsou zde jediní kouzelníci. Kromě Gibbyho tu nejsou žádní skřítkové. Nejsou tu žádné 
sovy, ale v jámě je 127 hadů...” Gibby se podíval nervozně na Draca. „Má se Gibby připravit na 
společnost? Jediné, co pan Lucius Gibbymu řekl je, aby se postaral o pana Draca”

„Postaral?” vybuchl Draco. „To je vážně legrace, Wibby! A co tu vlastně ještě děláš? Myslím, že 
jsem ti řekl, abys šel a skočil do té jámy s hady! Tak jdi!”

Gibby se s prásknutím přenesl. Jediný pohled Harrymu stačil, aby se rozhodl s Dracem raději 
nedohadovat, i když se neovládl a alespoň si nahlas odkašlal. Zvláštní, opravdu to bolelo. 
Nemohl přece v hadím jazyce takhle křičet, což mu připomnělo... 

„Co budeme dělat s... ním?”

Dracovy oči se blýskaly a nebyla v nich ani stopa po lítosti. „Já osobně bych nejraději vzal 
kladivo a vytloukl jeho oči. Ale předpokládám, že bych kvůli tomu dostal od Severuse dlouhé 
kázání na téma Pomsta škodí duši.

„Severus,” přerušil ho Harry. To teď bylo důležité. „Jak ho sem dostaneme? Krbem?”

„Ale prosím tě! Nemyslíš si, že pokud by tohle místo bylo v letaxové síti, už bych tu rozhazoval 
letax?”

„A sovy tu taky nejsou,” uvažoval Harry. „Předpokládám, že tu budeme muset být tak dlouho, 
dokud nenajdeme krb, i když ne, že bych věděl, kde jsme nebo kde hledat.”

„Už jsem řekl, že jsme ve Francii. V Luciusově letním sídle. Harry, nejbližší krb je odtud sto mil. 
A vzhledem k tomu, že Lucius se může přenést kamkoli, není tu nikde ani žádné koště.”
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„Dobře, tak bude asi nejlepší, když nás oba přeneseš zpátky do Bradavic...” 

„Já jsem někdy tvrdil, že se dokáži přemisťovat s pasažérem?”

„Tak se přenes sám,” řekl Harry netrpělivě. „A přiveď Severuse!”

„Harry, ty jsi možná zvyklý na to, že šestnáctiletý kouzelník dokáže cokoli, co si zamane,” 
vyletěl Draco, „protože ty to tak zjevně máš, ale já ne. Já bych skončil roztrhaný v kanálu La 
Manche! A navíc, nejsem blázen, abych tě tu nechal s tímhle samotného.”

Draco náhle popadl vázu a mrštil ji směrem ke zkamenělému Luciusi Malfoyovi. Socha ani v 
nejmenším nezareagovala.

Harry počkal, dokud se Dracův dech trochu neustálil. „Myslím, že bych ho dokázal pohlídat,” 
řekl a trochu zvedl hůlku. Nechtěl se vychloubat. Vážně ne, jen zkonstatoval fakt.

„Jo, jenže mi pořád ještě nevíme, komu Lucius napovídal, že jsme tady,” zamumlal Draco. 
„Ačkoli se mi to zdá nepravděpodobné. Nemohl vědět, že si zaskočím do Obrany. Ale, k čertu! 
Předpokládám, že vzhledem k tomu, že Pán zla je právě v těchto dnech ve Francii, by mohlo být 
hloupější střežené místo opustit než zůstat. Takže potřebujeme Severuse dostat sem.”

Draco si udělal pohodlí na bohatě polstrované pohovce se sklenicí léku v ruce. „Dobře, už to 
mám. Obvykle mi to jde na nervy, ale teď musím zkonstatovat, že je dobře, že umíš vyčarovat 
takového obrovského Patrona. Takže pošli Severusovi svého stříbrného posla a...” 

„To už jsem udělal,” řekl Harry trochu kysele. „Když jsem slyšel, že jsi ve třídě s Luciusem. Ale 
nepřišel! Nevím, jestli se můj vzkaz ztratil, nebo co se stalo.”

„Z učebny Obrany do Lektvarů je to deset minut,” řekl Draco s významným pohledem. „Jak 
rychle si myslíš, že tvůj jelen běží? Krucinál Harry, přece nejsi Merlin sám!”

„No ale stejně,” řekl Harry.

Pak se podíval na Draca, který jen zavrčel a znechuceně obrátil oči v sloup. Harry si nemohl 
pomoct a musel se usmát, i když si vlastně nebyl jistý, co je na tom tak legračního. Možná že 
nic, ale cítil takovou úlevu, že Lucius už není nebezpečný a že jejich nejhorší problém je způsob, 
jak se spojit s otcem... to vážně není špatné.

Harry měl náhle potřebu se smát, i když by býval přísahal, že tu není nic legračního. Nejdřív se 
kousla do rtů, aby se přestal chichotat. Co se to s ním děje? Do háje, co to s ním je? Draco si 
myslí, že zabil Luciuse! I jestli se Dracovi ulevilo stejně, jako Harrymu, stejně je nepřijatelné, 
aby se teď smál.

V každém případě ta podivná potřeba zmizela, když si Draco začal opatrně svlékat objemný 
plášť, ve kterém byl oblečen. Bylo vidět, že trpí bolestí a nebylo divu. Kousance, oteklé a rudé, 
pokrývaly celé bratrovy ruce. Harrymu se dělalo špatně, jen když je viděl, a bylo to ještě horší, 
když se podíval zblízka na Dracovy oteklé fialové prsty. Jak pro všechno na světě dokázal Draco 
držet svou hůlku zpříma?

„Potřebuješ pomoct?” zeptal se Harry a hlas se mu zatřásl o něco víc, než by býval chtěl. Dobře 
si pamatoval, jak se cítil on, když se uzdravoval ze všech těch zranění po Samhainu. Taky 
nechtěl pomoct. A péče madam Pomfreyové ho přiváděla k šílenství.

„Myslím, že dokážu všechno,” odsekl Draco. „A nemusíš mě kontrolovat, jestli se tedy 
nezalykáš nadšením nad tím, že se mi dostalo takové smrtijedské pozornosti, jakou jsem ti o 
Samhainu já sám přál.“

„Ne!” protestoval Harry, který váhal mezi tím, jestli má sklopit zrak, aby Dracovi poskytl 
soukromí, a tím podívat se mu do očí, aby ho ujistil. „Draco, tohle mě nikdy ani nenapadlo, 
přísahám! Tohle bych ti nikdy v životě nepřál! Musí tě to bolet jako čert a já se cítím jako 
pitomec, protože je to všechno moje chyba!”

„A můžeš mi říct, jak přesně je tvoje chyba, že můj otec je sadistické odporné hovado?” Draco 
vzdychl a přestal se čertit. „Podívej, neměl jsem říkat, že se budeš zalykat nadšením. Myslím, 
že tohle nebelvírští ani neznají. Jen jsem trochu nevrlý. Některé ty rány pálí jako čert...” 
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Harry pokrčil rameny. „To je v pořádku. Možná bys měl zkusit antidotum, co ty na to? Vypadáš 
trochu roztřeseně.” Popravdě roztřesený nebylo to správné slovo. Draco vypadal, jako že 
potřebuje akutně schůzku s Maršou. Jeho nálada se měnila tak rychle, že se Harry cítil zmatený 
už jen tím, jak to pozoroval. Ale měl pocit, že by ničemu nepomohlo, kdyby to řekl nahlas.

Draco si začal prohlížet vysokou lahev na stole a zakabonil se. „Já tenhle lektvar neznám. A 
nechce se mi s ním otrávit. Myslím, že mám trochu horečku, ale není to tak zlé, takže ta 
mastička bude stačit a navíc, stejně nemohu říct, co všechno mohl Lucius s obsahem té lahve 
udělat.“ 

„Tak proč věříš té masti?”

Draco poklepal na etiketu na skleničce. „Je to napsané Severusovou rukou. Jestli ho dělal on, je 
to bezpečné.” 

„Ale Lucius mohl...” 

„Mohl, ale neudělal,” přerušil ho Draco. „Tohle není jen na hadí kousnutí, nemohl vědět, že to 
budu potřebovat. Je to hojivá mast, jakou jsem používal už stokrát.” Další pohled. „A navíc už 
mě to tak bolí, že to prostě zkusím.”

S těmito slovy si začal Draco natírat krém na všechny kousance na obličeji, hrudníku i pažích. 
Bez pochyby byly nějaké i níž.

Harry se otočil, aby poskytl Dracovi soukromí. Zdvihl ze země svůj plášť, ve kterém byla poté, 
co Lucius zničil odznak, obrovská díra. Škoda, že s sebou neměl náhradní.

Harry se podíval na spícího hada a po několika Reparo bez hůlky vypadal jeho hábit celkem 
obstojně.

Po chvíli slyšel Draca vzdychnout. Když se Harry ohlédl, uviděl, jak si dopíná knoflíky na košili. 
„Tak takhle je to lepší, tedy o trochu. Harry, myslím, že si musím trochu odpočinout. Jen pro 
případ, že bych se nakonec přece jen přemisťoval. Ten nápad se mi sice nelíbí, ale co mi zbývá? 
Severus o tomhle místě neví a my tu na něj nemůžeme čekat, dokud nezešedivíme...” 

Harry si nepřítomně mnul modřiny, které mu způsobilo křeslo. Tak trochu chtěl léčivou mast. 
Ale zase ne tolik, aby ji doopravdy použil. Ještě pořád si myslel, že je Draco možná trochu 
blázen, když takhle riskuje. Jeho bratr asi opravdu potřebuje k Marše.

Když se tak zamyslel nad tím, s čím právě Draco přišel, napadlo ho, že nejdůležitější je, že 
Draco tím prošel.

Pro Harryho.

„Díky,” řekl Harry a vydal se směrem ke svému bratru. „A myslím to vážně, Draco. Mohl jsi se 
rozhodnout, že není žádný další způsob úniku a že bude lepší, když zmizíš a necháš mě svému 
osudu.”

Draco se chvíli díval na své ruce a pak je schoval do kapes. „Ne, nemohl.”

„No, možná že ne,” připustil Harry. „Byl jsem si dost jistý, že Lucius obejde svůj slib a zabije tě 
sám. Ale nebyl jsem si jistý, jestli to víš ty.”

„Věděl jsem to,” řekl Draco, zdvihl oči a upřeně se podíval do Harryho tváře.

Harry zrudl. „Já... doufám, že mi odpustíš. Protože... víš, já se za to stydím. Ale nějakou chvilku 
jsem si myslel, že ti nemohu věřit. Je mi to líto, opravdu moc líto...” 

Draco se ušklíbl. „Cože, tys o mě pochyboval? Jenom proto, že jsem Luciusovi řekl o tvé magii 
bez hůlky a složil Neporušitelný slib, že na tebe zaútočím, a málem ti vydloubl oko?”

„No, tak nějak,” řekl Harry a otřásl se při vzpomínce na lžíci. „Podívej, já... teď už chápu, že jsi 
musel získat Luciusovu důvěru, aby ti nechal hůlku, ale... bože, Draco, co bys dělal, kdyby tě 
byl s tou lžící nezastavil?”
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„Věděl jsem, že to udělá.”

„Ale co kdyby to neudělal?”

„Já jsem věděl, že to udělá.”

Harry zvýšil hlas: „Ale co kdyby to k čertu neudělal?”

„A co si jako asi tak myslíš, Harry, že bych udělal?” zeptal se Draco a do jeho tváří se nahrnula 
krev. „Vydloubl ti oko, aby mi Lucius uvěřil? Díky! To ti teda vážně moc děkuju!”

„Ale byls zatraceně přesvědčivý!”

„Já jsem musel být přesvědčivý, ty blbečku!” Draco se zhluboka nadechl. „Proč myslíš, že bych 
jinak tak dlouho a bolestně vzdoroval? Myslíš, že to pro mě bylo legrační? Nechat se proklít? 
Mordescem? Ale potom všem, co jsem tenhle rok udělal, by mi Lucius nevěřil, že tě zradím jen 
tak!” Draco luskl prsty.

Na tohle Harry předtím ani nepomyslel. Dracova statečnost, jeho odpor... tak tohle všechno 
byla součást plánu? „Hm...” 

„Jen mě poslouchej,” vyštěkl druhý chlapec. „Nezranil bych tě. Prostě jsem to věděl. Věděl 
jsem, že mě Lucius musí zastavit. V žádném případě by nepřipravil Pána zla o možnost podrobit 
tě nitrozpytu, a to nemluvím o tom, že naposledy potrestal Luciuse jen proto, že na tebe byl 
Lucius hrubý. A kdyby mě nezastavil,” zvýšil Draco hlas, když Harry otevřel pusu, „tak bych mu 
to krucinál připomněl já sám. Čekal jsem do poslední sekundy, protože bylo lepší, když mě 
Lucius zastavil sám! A jestli to nechápeš, tak jsi vážně úplný blbec...” 

„Já to chápu!” Harry zavrtěl hlavou a pokoušel se uklidnit. „Chci říct, teď už to chápu a je mi 
líto, že jsem o tobě pochyboval. Já... já doufám, že spolu budeme zase vycházet tak jako 
předtím...” 

„Ne, Pottere, já už tě teď budu navždycky nenávidět,” zavrčel Draco.

Harry se zamračil. Jemu to teda moc legrační nepřipadalo.

„Podívej, Harry,” řekl Draco daleko normálnějším hlasem. „Ty jsi měl věřit, že jsem tě zradil, a já 
jsem dělal všechno proto, abys tomu věřil, protože kdyby tvé reakce nebyly... správné, tak by 
Lucius mohl mít podezření. Choval ses přesně tak, jak jsem chtěl. Přesně tak, jak bylo potřeba. 
A já se kvůli tomu na tebe nezlobím. Tak už na to, prosím, zapomeň.”

Harry přikývl. „Dobře.” Trochu se roztřásl a přitáhl si plášť blíž k tělu. „A jen tak pro úplnost. 
Býval bych ti odpustil. Víš, kdybys mi musel ublížit, kdyby to byla naše jediná šance na útěk.”

„Harry. Já bych to neudělal. Neudělal bych ti něco doopravdy špatného. Nemohl bych.”

Táta mohl a o Samhainu to udělal, protože to byl jediný způsob, jak tam být a zachránit mě...  
Harry trochu zatřásl hlavou. Takže Draco není tak silný a neochvějný jako jejich otec. Ale to je 
koneckonců jen málo kdo.

Harry zaplašil tu myšlenku a překřížil ruce na hrudníku. „Přeju si, abych o tobě byl býval 
nepochyboval. Ale na svou vlastní obranu musím říct, že ty přece obvykle býváš špatný lhář! 
Jak to, žes tentokrát nebyl?”

„Nitrobrana, ještěže jsi řekl Severusovi, aby mě to naučil.” Draco se třásl. „Nejsem tak dobrý, 
jako ty. Ale pomohlo mi to zaměřit se na hraní mojí... Marša by asi řekla role... tedy ne, že by 
schvalovala lhaní. Nicméně Severus do mě stejně vždycky viděl, když jsem cvičili. Ale na 
druhou stranu, on je v nitrozpytu daleko silnější, než kdy byl Lucius.”

Draco se opřel do polštářů. „Harry, neobviňuju tě za to, co sis myslel, když jsem poprvé změnil 
strany, bylo proto, že jsem si myslel, že mi s tebou bude lépe, takže není divu, že sis myslel, že 
jsem znovu změnil názor. Vždyť jsi mi o Vánocích sám řekl, že se toho bojíš. Ale chci, abys 
věděl, že teď je všechno jinak.” Odkašlal si, ale oči nesklopil. „Když jsem byl v té jámě s hady, 
došlo mi, že s tebou zůstanu, i kdyby věci měly dopadnout... špatně. Nic jiného... nepřipadalo v 
úvahu.”
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„A tak ses mi pokusil přinést hada,” řekl Harry. Musel se nad tím zasmát. Tenhle Dracův pokus 
mluvil za všechno... úplně za všechno.

„Ne, nejdřív ne. Myslel jsem si, že Luciuse porazíš a jediné, co budu muset udělat já, je 
nezešílet, než mě ty a Severus najdete.” Draco se zaškaredil. „Co se stalo?”

„Téměř jsem uškvařil Luciuse divokou magií, jenže pak se vzpamatoval Aran a seslal na mě 
Petrificus.”

„Ten debil! Poté, co viděl, že mě přenášedlo přeneslo pryč. Debil není dostatečné slovo.” Draco 
se znovu roztřásl. „Věděl jsem, že se něco pokazilo, když se po chvíli objevil Lucius hned vedle 
jámy. Řekl, že tě má a že pro případ, že by prohlíželi krb, položil falešnou stopu na panství. 
Chlubil se, že než Brumbál prolomí ochranná kouzla a zjistí že tam nejseš, budeš mrtvý. A tehdy 
jsem začal přemýšlet, jak nás z toho oba dostat. Lucius nevěděl nic o tvé magii bez hůlky, takže 
mě napadlo, že budeme mít výhodu překvapení, pokud se mi podaří přinést ti hada. Došlo mi, 
že tvé brýle a odznak musí být pryč. Ale já jsem měl svůj odznak, a když se mi podařilo zabít 
hada, měl jsem i záložní plán. Jenže ten stupidní Gibby mi oboje vzal a tak mi došlo, že jediná 
naše záchrana je Serpensortia.”

Draco vzdychl. „Neočekával jsem, že mě Lucius donutí složit slib a prozradit mu tvá tajemství. 
Neudělal bych to. Kdyby to neznamenalo i slib, že na tebe zaútočím. Věděl jsem, že to 
znamená, že dostanu zpátky hůlku. Domníval jsem se, že ho budeš schopen zneschopnit a 
poté, co sem dostaneme Severuse, na něj použijeme paměťové kouzlo, aby tvá magie bez 
hůlky zůstala utajena.”

Harry se kousl do rtu a chvíli nad tím přemýšlel. „No, jestli není mrtvý, musíme se ujistit, že se 
to paměťové kouzlo udělá pořádně...” 

„Harry, on je mrtvý!”

Harry vzdychl. Nebyl si jistý, jestli tomu Draco chce věřit, nebo jestli je to doopravdy pravda. 
Ale Severus jim tohle určitě pomůže vyřešit. Takže si Harry přestal lámat hlavu tím, jestli je vrah 
nebo ne. Starosti mu dělala jiná věc. Popravdě mu už dělala starosti dlouho. „Draco... proč jsi 
pro všechno na světě v Bradavicích na tu hůlku sáhl? Když jsem tam vtrhl, měl jsi ruce v 
kapsách, jako bys věděl, že to je přenašedlo!”

Draco povzdychl. „Prosím tě, vždyť to držel! Držel to holou rukou, Harry! Vím, že Lucius miluje 
přenášedla, ale na ty poté, co jsou stvořena, nikdo nemůže sáhnout, takže mi to nedošlo. Mělo 
mě napadnout, že když Rodový lektvar může způsobit, že hůlka bude fungovat jen Malfoyům, 
takže Lucius může udělat lektvar tak, aby přenášedlo fungovalo jen na mě.” Draco obrátil oči v 
sloup. „A měla mi dojít ještě jedna věc. Neměl navlečené své oblíbené rukavice. Chtěl mě 
ukolébat. Kdybych měl víc času promyslet si to, došlo by mi to.”

„Když ses nebál, tak proč jsi měl ruce v kapsách?”

„Ale já sem se bál,” řekl Draco a znovu se podíval na Harryho. „Ale ne tohohle. Bál jsem se 
toho, jak moc ji chci. Věděl jsem, že bych neměl. Opravdu seslala spousty temných kouzel a já 
jsem se nechtěl nechat znovu stáhnout do toho temného života. Takže jsem se chtěl vyhnout 
pokušení. Jenže pak jsi tam vtrhl ty a jediné, na co jsem myslel bylo, jak tě zachránit před 
Luciusem.”

„Ach Bože, takže je to moje chyba, že jsi skončil mezi stovkami hadů...” 

Draco zavrtěl hlavou. „Nebyly jich stovky. A Harry, to, že jsem tam skončil, nebyla tvoje chyba. 
Mělo mě napadnout, že se o sebe postaráš sám.”

„Jsi si jistý, že se na mě nezlobíš?”

„I kdyby ano, Harry, překonal bych to. Stejně jako s tou spáleninou.” Draco se zamračil, až se 
mu nakrabatilo čelo. „Koneckonců, jsi můj bratr. Skutečný bratr. Měl jsi pravdu, když jsi říkal, že 
to není jen na papíře. Je v tom ještě něco jiného a asi bych ti měl říct, že... no vždyť už jsem ti 
to řekl. Takže to víš a je to v pořádku.”

Harry zamrkal. „Cos mi řekl?”
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Draco sklopil zrak. „Tenkrát v Devonu, pamatuješ? Řekl jsem, že tě to... z celého srdce.”

„Jo, ahá...” Harry měl chuť se rozesmát, ale než se Draco otočil zpátky, stihl to skrýt. Nechtěl, 
aby si Draco myslel, že mu to přijde legrační. „Jo, pamatuji si. Ale nemyslel jsi to vážně.”

„Tak teď už ano!” Draco zdvihl bradu a znělo to trochu uraženě. „Mám tě rád. Prostě mám. A 
který bratr by neměl? A podívej se na sebe... ty mi to nevěříš? Zase!”

„Věřím ti.” Harry udělal pár kroků dopředu a chtěl Draca obejmout. Jenže mu to připadalo 
zvláštní a Draco vypadal poplašeně, jako by dokázal číst v Harryho mysli a ta myšlenka se mu 
vůbec nelíbila. Harry přikývl, že rozumí.

Draco se trochu uvolnil. „Takže jsme si to všechno vyjasnili... dobře. Napadlo mě, že bych se o 
tom měl zmínit. Abych se choval bratrsky.”

„Jo, když už jsme u toho bratrství,” popíchl ho Harry. „Jak mi vysvětlíš své jméno? Draco Alain 
Gervais Malfoy Snape! Malfoy! A Severus to ví, že jo? Pamatuji se na jeden podivný rozhovor. 
Chtěl, abys mi to řekl, a ty jsi nechtěl!”

„Myslel jsem si, že bys tomu nerozuměl!”

„No, možná že ne,” řekl Harry. Sám byl překvapený, jak nahlas promluvil. „Přísahal jsi, žes to 
opustil!”

„Pottere, ty bys měl padnout na kolena a líbat mi nohy, že jsem to neudělal, protože jinak by ta 
hůlka nefungovala a kde bysme teď byli?”

„Prostě bys jen použil jinou hůlku. Třeba moji!”

„Jen díky tomu Rodovému lektvaru mohl k té hůlce připojit nové kouzlo omezující její použití!” 
řekl Draco podrážděně. „Nebyl by mi býval věřil s nějakou, kterou bych mohl obrátit proti 
němu. Podívej, Harry, vím jací lidé tě vychovávali. Vím, že nemáš žádnou zkušenost, podle 
které bys mohl soudit...” 

„Dědictví černého mága?”

„Ne, ty pitomče! Ochranná kouzla, rodinná kouzla, skřítci! Proč si myslíš, že mě Gibby začal tak 
najednou poslouchat v momentě, kdy byl Lucius pryč. Já jsem v tomto okamžiku nejstarší žijící 
Malfoy! Není to jen krevní linie, na čem záleží; je to i ve jméně! Je to zbraň, to jméno je zbraň!”

„Aha,” zamrkal Harry. „Tak jsi mi to mohl takhle vysvětlit.”

„Severus říkal, že to pochopíš, stejně, jako jsi pochopil Samhain. Ale...” Draco odvrátil zrak. 
„Copak tomu nerozumíš? Nechtěl jsem o tom mluvit! Chtěl jsem být Snape! Pro tebe, pro 
všechny. Už žádný Malfoy.”

„Chápu, že jsi o tom nechtěl mluvit. V pořádku.”

Draco si začal mnout spánky, jako by ho z toho hovoru rozbolela hlava. „To je dobře, protože 
jsme se v tomhle zatraceném hovoru dostali pěkně daleko. Pro Merlina, já jsem unavený. 
Opravdu si potřebuju odpočinout, jenže musíme vymyslet, jak sem dostaneme Severuse...” 

Draco se náhle posadil zpříma, sevřel hůlku a se skelným výrazem naslouchal něčemu, co 
Harry neslyšel. Když pak promluvil, bylo to nezřetelné. „Jo, dobře, teď...” 

„Co je špatně?”

Draco byl tak soustředěný, že nedokázal odpovědět. Nebo možná ani neslyšel otázku. Zdvihl 
svou novou hůlku, několikrát s ní mávl v komplikovaném obrazci a pronášel inkantaci, jejíž 
slova se mezi sebou proplétala jako hadi. Divná, divná věc.

Pak Harrymu došlo, co to vlastně Draco dělá.

Zdvihal ochranná kouzla Malfoyova domu.
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Kapitola 92. ĎÁBLŮV PORTRÉT

V okamžiku, kdy Draco zmlkl, objevily se v místnosti tři postavy. Jakmile zaslechl první 
prásknutí, se Harry napjal, vytáhl hůlku a stoupl si tak, aby viděl spícího hada.

Ale byli to Severus, Brumbál a Remus, kteří se právě přenesli. Harry si oddychl a oči mu zalétly 
k místu, kde ležel Lucius Malfoy tichý a studený. Určitě není mrtvý, pomyslel si Harry. Ten 
člověk přece nemůže být mrtvý.

Nemůže být tak snadné někoho zabít.

Nebo ano?

V momentě, kdy si Harry položil tuhle otázku, objevily se mu v mysli obrázky Cedrika 
Diggoryho. Kolik času a úsilí musel Červíček vložit do svého Avada Kedavra té noci na hřbitově? 
Harry se otřásl.

První se objevil Snape, napjatý a připravený k boji, ostražitě se rozhlédl po celé místnosti a 
jejích obyvatelích. O chvíli později se objevil Brumbál a jako poslední Remus. Ale Snape jim 
nevěnoval pozornost. Pospíšil si dopředu, tam, kde stáli Harry a Draco, oba je popadl a pevně 
objal.

Harrymu došlo, že si jejich otec musel všimnout toho, v jaké stavu Lucius je. Protože jinak by 
nejprve chránil své syny a ne je objímal.

Snape nějakou chvíli jen mlčel, patrně neschopný slova. Dýchal namáhavě a zhluboka. Trochu 
se třásl, jak tak objímal Harryho a Draca, pak se ještě jednou zhluboka nadechl a promluvil. 
„Jste v pořádku? Oba?”

Nepochybně to myslel jako otázku, ale nedal ani jednomu z nich možnost odpovědět, protože je 
k sobě přitiskl náhle tak pevně, že Harry nemohl dýchat. Ale nevadilo mu to. Líbil se mu ten 
dotek Snapeova pláště na tváři. Dokonce se mu líbil ten jemný zápach lektvarů, který byla látka 
prosáklá. Protože... protože takhle je přece táta cítit skoro pořád, ne?

Samozřejmě, že mu otec mačkal všechny modřiny, které utrpěl od toho otřesného křesla, ale 
nevadilo mu to. Bolest to všechno činila reálnějším. Táta je tady. Jsou v bezpečí. Harry netušil, 
jak se líbí jeho bratru být takhle lisován, ale jedna věc mluvila za všechno. Přesto, že Draco 
musel trpět pořádnou dávkou nepohodlí, kvůli všem těm hrozným kousancům, nesnažil se ani 
trochu vymanit z otcova objetí.

Nakonec to byl Harry, kdo po nějaké chvilce tátu odstrčil. Sice to bylo všechno prima, ale konec 
konců on potřeboval trochu vzduchu. Zhluboka se nadechl, pak ještě jednou a teprve potom se 
cítil schopný promluvit.

„Tati, já jsem v pořádku. Úplně v pořádku, ale Draca pokousali hadi, hodně...” 

Snape odstrčil Draca, zadíval se mu do tváře, rty stažené úzkostí. Dlouhým ukazováčkem 
zkoumal kousance v Dracově obličeji. Ulpěla mu na něm léčivá mast, kterou se Draco natřel. 
„Lucius na tebe poslal hady?”

Vzhledem k tomu, že se to Snapeovi nepodobalo, ptát se na něco tak zjevného, došlo Harrymu, 
jak bez sebe jejich otec je.

Draco přikývl a ještě pořád vypadal otřeseně. „Přenesl mě do jámy plné...”

„Pro Merlina,” zalapal Snape vyděšeně po dechu, přitáhl si Draca blíž a hladil ho po zádech, 
jako by se chtěl ujistit, že je jeho syn ještě pořád vcelku.

„Ta jáma musela být hrozná, ale Draco zabil hada a pokusil se mi ho přinést,” řekl Harry, který 
měl pocit, že pýchou na svého bratra praskne. „A když mu ho vzali, tak místo toho zakouzlil 
Serpensortia, aby mi pomohl.”

Severus zmlkl a zadíval se na hada spícího na nedalekém koberečku. „Aha.” Pak si prohlédl 
Harryho ještě jednou důkladně. „Tvoje brýle, tvůj odznak.”
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Znělo to spíš jako oznámení, ale Harryho napadlo, že to asi měla být otázka. „Lucius mi pro nic 
za nic rozbil brýle, jen proto, aby mohl vykládat, co bude dělat s mýma očima.” Harry se otřásl 
neschopný vyslovit zbytek. „Ale co se týče odznaku, pokusil jsem se ho použít a Luciusovi to 
došlo, dal si všechno dohromady a přišel na to, že potřebuji vidět hada na to, abych mohl 
kouzlit...” Harry cítil, jak zrudl. Věděl, jak neschopně musí vypadat.

Snape přimhouřil oči. „Myslím, že by bylo nejlepší, kdybys mi to odvyprávěl všechno od 
začátku.”

To byl možná dobrý nápad, ale Harry se na něj necítil. Trochu se bál, že na tom jeho otec bude 
trvat a tak trochu zvýšil hlas. „Tati, tyhle hadi, to nebyli jenom hadi, byly to zmije. A Draco má 
desítky kousanců! Ještě pořád má horečku a tak. Měl by hnedka jít za Pomfreyovou, nemyslíš?”

„Zmije! Proč už jste to neřekli, kluci pitomí?” Snape zuřivě prohlížel Draca a položil mu ruku na 
čelo.

„Prosím tě, jen si nezlom hůlku,” řekl Draco a odstrčil ho. „Měl jsem Očistný lektvar a navíc, já 
prostě nemohu někam jít, dokud to tu nevyřídíme s Luciusem.”

Snape se rychle podíval na kamenného Luciuse, studeného a ležícího. „Asi poněkud nechápu, 
co s ním ještě chceš vyřizovat.”

Draco se celý napjal. „No tohle. Harry si myslí, že dokáže zvrátit kouzlo a Lucius bude zase 
zdravý jako řípa. Na druhou stranu já si myslím, že Lucius prostě zůstane mrtvý, ať udělá Harry 
cokoliv a nepůjdu nikam, dokud si nebudu jistý.”

Brumbál oba chlapce pozoroval, nedíval se na Luciuse a pomalu přikývl hlavou. „To má pravdu, 
Draco. Musíme si být naprosto jistí. To je skutečně ohromující Petrificus.”

Harry si nebyl jistý, co tím chtěl říct. „Zůstane tak?” zeptal se ustaraně. „Já, nejdřív jsem 
zakouzlil normální Pertificus a ono z něj tak nějak sklouzlo, takže se po chvíli začal zvedat, no a 
tak jsem ho po druhé zakouzlil tak silné, jak jen to šlo.” Bezmocně pokrčil rameny. Už zase 
použil magii s hůlkou, aniž by si to rozmyslel. Stejně jako tenkrát s Nottem.

Cítil trochu výčitky svědomí. Ne, že by litoval toho, co udělal Luciusovi, ale toho, že nemyslel na 
výsledek, před tím, než začal kouzlit. Kolikrát mu za to otec v Devonu už vynadal?

„Já bych řekl, beze všech pochyb, že to tak zůstane,” řekl potichu Brumbál.

„Harry, rád tě vidím,” řekl Remus vřele a v jeho hnědých očí bylo vepsané, jak vážně myslí to, 
co říká. Harry měl pocit, že měl říct něco už dřív, ale nechtělo se mu přerušovat Severuse.

„Jestli jste si nevšiml, tak jsem tady také,” řekl Draco mrzutě.

„No samozřejmě. I vás rád vidím, pane Snape.” Dodal Remus, jeho slova byla zdvořilá, ale ani 
zdaleka tak vřelá. „Gratuluji vám k adopci.”

„Severus vám to řekl?”

„Ne, musel jsem s tím být seznámen, kvůli vašemu... Luciusi Malfoyovi,” opravil se Remus, 
zatímco Snape ho netrpělivě sjel pohledem. „Abych ho mohl věrohodně hrát.”

Harry poodstoupil od svého otce a zhroutil se do křesla. Chvíli přemýšlel, jestli na něj ten 
nábytek znovu zaútočí, ale pak si pomyslel, že by si to nedovolil, ne, když je tady teď Severus i 
ředitel. „Díky bohu, že už to skončí. Chci říct, tvá služba jako zvěda. Rozmrazím Luciuse, 
abychom se ujistili, že je tam, odkud už neuteče, a bude po všem.”

Draco nahlas vzdychl a došel ke strnulé postavě na podlaze. Chvíli se jen tak díval a pak se 
tázavě otočil na otce. „Jak přesvědčíme Harryho, že je Lucius doopravdy mrtvý?”

Snape lehce stiskl Harryho ramena, jako by mu chtěl dodat odvahy, a pak se připojil k Albusovi 
a Dracovi. Remus si mezitím přitáhl křeslo blíž k Harrymu a posadil se. Harry to ocenil, ale ve 
skutečnosti se nechtěl na Remuse dívat. Jeho pozornost byla zcela u kouzelníků, kteří stáli okolo 
mramorové sochy na podlaze. Vypadalo to, že s vytaženými hůlkami kouzlí neverbální kouzla.
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Po chvíli se Snape zamračil. „Albusi?”

Ředitelovi oči mírně zazářily, když se podíval dolů na ležící tělo. Nitrozpyt? Harry si nebyl jistý.

„Necítím vůbec nic,” řekl Brumbál po chvíli. „Ale nejsem si jistý, jestli bych, když je v tomhle 
stavu, vůbec mohl něco cítit.”

„Také si to myslím,” řekl Snape.

Vedle Harryho se ozval Remusovo souhlasné zabručení.

Mysli, řekl Harry sám sobě. Mysli rychle. „Hele... ten domácí skřítek dělal něco, aby otestoval 
mou magii,” řekl Harry. „Možná, že by věděl něco i v tomhle případě. Snad by stálo za to zkusit 
to.”

„Jako bych věřil Luciusovu skřítkovi,” odsekl Draco. „Kdyby tomu tak bylo, poslal bych ho pro 
Severuse. Ale napadlo mě, že v okamžiku, kdy bude v Anglii, se půjde zeptat Narcissy, co má 
dělat.”

„Ano, ale tady v domě jsi ještě pořád nejstarší Malfoy,” připomněl Harry Dracovi a ignoroval 
pohled, kterým je otec oba zpražil. „Dokud jsme tady, Gibby udělá to, co mu řekneš. Tak ho 
zavolej...“

„Kde je ten skřítek, a co dělal s tvou magií?” přerušil je oba Snape, zatímco se tázavě díval na 
Draca i na Harryho.

„Dokázal jen říct, že je zvláštní,” řekl Harry, zatímco Draco odpověděl bezstarostným tónem. 
„Poslal jsem ho čekat do té jámy s hady. OK?”

„Tak ty jsi ho poslal čekat do jámy s hady,” zopakoval Snape potichu a zcela evidentně se to 
jemu OK nezdálo.

„Jo, poněkud mě naštvalo to, jak mě znovu a znovu proklínal.” Draco přešlápl z nohy na nohu. 
„A navíc jsem si pomyslel, že ho to zaměstná, aby se nám tu nemotal. Hele... podívej... stejně 
viděl, jak Harry změnil Luciuse v kámen, takže mu bude potřeba vymazat paměť.”

Když Snape nic neříkal a jen se na něj upřeně díval svýma černýma očima, Draco založil ruce 
na hrudi. „Nedívej se na mě takhle! Ten zatracený skřítek si tu jámu nebude ani pamatovat! 
Což je štěstí, které mě ani nepotká.” Na konci věty chlapec vyzývavě zvedl hlavu.

„O tom si promluvíme později,” řekl Snape a zavrtěl hlavou. „Vzhledem k tomu, že nevěřím 
ničemu z toho, co by ten skřítek mohl říct, nevidím důvod žádat ho o to, aby prozkoumal 
Luciuse. Draco... kde je ta hadí jáma?”

Draco trochu pobledl a ukázal. „Asi sto padesáti metrů odsud, támhle v lese.”

„Lupine, mohl bys jít a znehybnit toho skřítka i hady? Než odejdeme, změníme mu paměť. Nebo 
by se měl vrátit do Wiltshiru, Draco?”

„Ne, Dribby obvykle udržuje tohle místo připravené pro Luciuse.”

Remus vstal, povzbudivě se na Harryho usmál a pak se s tichým lupnutím přenesl.

Albus ještě jednou mávl hůlkou kolem Luciusovi sochy a zakabonil se. „Nemohu najít žádnou 
životní sílu. Necítím nic, než... kámen.”

„No to je jasné, že je teď mrtvý,” vyhrkl Harry. „Ale otázka je, jestli by byl, i kdybych zvrátil 
kouzlo. A asi není žádný způsob, jak to objevit.”

 „Popravdě, já si myslím, že je jen jeden způsob, jak to zjistit,” řekl Severus a došel ke křeslu, ve 
kterém seděl Harry. Sklonil se tak, aby viděl svému synovi do očí. „Je mi líto, že tě o to musím 
požádat, ale myslím si, že by bylo nejlepší, abys odstranil to kouzlo tak, abychom viděli, co se 
stane, jestli bude živý, nebo....” Nechal větu nedokončenou.

Harrymu se z toho nevyřčeného sevřel žaludek. Ať už nenáviděl Luciuse jakkoli, opravdu se 
nechtěl dívat na člověka, který zemřel jeho kouzlem. Příliš se to podobalo tomu, co se stalo 
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přímo před jeho očima Cedricovi.

A navíc bude určitě pro Draca hrozné vidět něco takového.

Harry si promnul oči, které ho začaly pálit. A také poprvé zaregistroval, jak moc mu třeští hlava. 
Snad to bylo jen z napětí toho okamžiku. Celou dobu si říkal, že Lucius není doopravdy mrtvý, 
ale teď ? „Asi máš pravdu,” řekl třesoucím se hlasem, „ale na druhou stranu, mi to přece 
nepotřebujeme doopravdy vědět. Dokud je tuhý jako kámen, co na tom záleží?”

„Já to potřebuji vědět, Harry,” řekl Draco a přimhouřil oči, jako by chtěl ještě něco říct. Ale 
Snape ho zastavil gestem ruky a tak zmlkl.

„Harry,” řekl Snape mírně a objal ho, „nikdy nebudu zpochybňovat to, co jsi dnes udělal, nikdy, 
rozumíš mi? Není nic, čeho bys měl litovat. Ale jak ti mohu dovolit, abys věřil, že Petrificus s 
hůlkou se dá zvrátit, když tomu tak není?”

Harry polkl. Z nějakého důvodu se po tom, co otec řekl, necítil lépe, ale hůř. „Už to nikdy 
neudělám,” zašeptal se zavřenýma očima. „Nikdy, už nikdy nebudu kouzlit Petrificus s hůlkou. 
Takže nepotřebuju vědět, co to dělá.”

„Možná budeš potřebovat to kouzlo použít znovu, Harry, podívej se na mě.” Počkal, dokud to 
Harry neudělal. „Musíš pochopit dosah vlastních sil. Nemůžeš to dál ignorovat. Ne, pokud 
můžeš vládnout takovými silami. Takže to potřebuješ vědět.”

Harry přikývl a měl pocit, že se pozvrací. „No dobře, já jen... ach jo. Ještě si pořád nejsem jistý, 
jestli je mrtvý, ale jestli je, tak to bude hrozné.”

„Počkejte,” přerušil je náhle vzrušeně Draco. „Mělo mě to napadnout dřív. Nahoře je Luciusův 
portrét. Nikdy nemluvil, ani se nehýbal, tedy, nikdy jsem ho neviděl. A tak by neměl, pokud...”

„Výborný postřeh,” řekl Brumbál a zářivě se na Draca usmál. Pak mávl hůlkou ke dveřím pokoje 
a o chvíli později k němu připlachtil velký obraz ve zlatém rámu. Pohyboval se tak rychle, že 
Harry pořádně neviděl, co je na něm namalované, dokud ho ředitel obratně nezachytil, 
nepostavil na podlahu a neopřel o zeď.

Z plátna shlížel Lucius Malfoy a tloukl holí doleva, doprava, nahoru i dolů v jasné snaze utéct z 
rámu. „Kde je ten darmožrout, co jsem ho zplodil?!” křičel a Harrymu připomínal rozzuřenou 
velkou kočku. „Serpensortia, jo? Já ti ukážu Serpensortia, až ti z toho slezou vlasy!”

Pak zahlédl Draca, vytrhl svou hůlku z hole a přímo na něj zamířil.

Draco v panice uskočil, ale když se nic nestalo, postavil se zpříma a zakřičel. „Há! Tvá hůlka 
byla zničena předtím, než jsi zemřel, což znamená, že jsi bez magie!” Odmlčel se a pak se 
zlomyslným úšklebkem pokračoval. „A zmínil jsem se už, že jsi mrtvý? Jo, mrtvý! Skvělá 
zpráva!”

„Ještě tě donutím prosit o smrt. Ty neužitečná, nevděčná náhrado syna!”

Draco se opřel o stranu pohovky a tvářil se jako kocour u misky se smetanou. Nebo jako mladý 
muž, který najednou přestal mít starosti. „Víš, otče, myslím, že jsi musel být v nějaké špatné 
společnosti. Najednou to vypadá, že jsi špatný kouzelník.”

„Počkej, ty...” Lucius zrudl vztekem, popadl rám obrazu oběma rukama a dělal co mohl, aby se 
mu z něj podařilo vylézt.

Draco došel až k obrazu, sklonil se, aby se díval Luciusovi přímo do očí a pak velmi tiše 
promluvil. „Předpokládám, že teď lituješ toho, jak extrémní prostředky jsi použil k tomu, abys 
mě naučil vykouzlit hada. Co? Neřekneš mi k tomu nic?”

„Za tohle tě dostanu, Draco Snape!” křičel Lucius. „Nikdy nedostaneš ani cent z mého majetku! 
A nemysli si, že ti pomůže matka. Vím, že kdysi chtěla, ale to už jsem vyřídil. Neodvolatelně! 
Všechno je to jen moje a její. Všechno!”

„Pak by bylo dobré ukázat ti, že já nejsem jako ty. Nemyslím si, že peníze a moc jsou víc než 
rodina,” odsekl Draco, narovnal si a otočil se k Luciusovi zády.
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„Rodina!” vřeštěl portrét, když se Draco otočil. „To tys zradil svou rodinu, ty...”

„Luciusi,” přerušil tuhle výměnu názorů Severus hlasem chladným jako smrt, „nic z tebe 
nezůstane. Nic, než jen barevný stín tvého bývalého já. Už nikdy nezraníš mé syny. Ani nikoho 
dalšího.”

„Tak si ho nech!!” vykřikoval Lucius. „Já už ho mám plné zuby. Už dávno jsem ho měl vyměnit 
za někoho užitečnějšího. Za někoho, koho by pokaždé neporazila špinavá mudlovská šmejdka, 
za někoho, kdo by respektoval svou rodinu a dědictví...” 

Draco se otočil na patě, namířil hůlku na portrét, ale před tím, než mohl zakouzlit Incendio, 
nebo něco podobně destruktivního, stoupl si před něj Albus a otočil portrét čelem ke zdi. Rychle 
zakouzlil ochranná kouzla tak, aby portrét ani neslyšel, ani nebyl slyšen.

Draco se zamračil, sklonil hůlku a vypadal trochu zničeně. Harry ho podezříval, že už ho na 
nohou drží jen emoce.

„Je lepší nechat naše možnosti otevřené,” řekl Albus ve snaze uklidnit ho. „Možná by se nám 
mohly hodit některé věci, které Lucius ví.”

„Samozřejmě,” řekl Draco a zdvihl bradu. „Ale nejsem si jistý, jestli ho donutíte mluvit.”

Tiché lupnutí oznámilo Remusův návrat do místnosti. „Pánové. Obávám se, že máme problém,” 
oznámil bez meškání. „Nenašel jsem toho skřítka ani v té jámě, ani nikde v okolí a přitom jsem 
to prohledal opravdu důkladně.”

„Cože?” Draco už úplně ztratil kontrolu a zaječel. „Dribby! Fibby, Gibby! Nebo jak už se k sakru 
jmenuješ. Okamžitě pojď sem!”

Kouzelníci chvíli vyčkávali, ale žádný skřítek se neobjevil.

„To je divné,” řekl po chvíli Harry. „Předtím to vypadlo, že tě musí poslechnout. Myslíš, že ho 
dostali ti hadi? Možná, že domácí skřítkové zmizí, když umřou. Teda když to není přirozená 
smrt,” dodal když si vzpomněl na skřítčí hlavy, kterými byl vyzdoben dům na Gimmmauldově 
náměstí.

„To zcela určitě ne,” řekl Severus a jeho hlas byla napjatý a zachmuřený. „A navíc, je potřeba 
víc, než je hadí jed k zabití skřítka. Je k tomu potřeba temná magie, jak už jsem ti myslím, 
jednou řekl.”

Brumbál souhlasně přitakal a dodal. „Magie, která spojuje skřítky s kouzelníky je velmi 
komplikovaná a velmi zvláštní. Možná, že tvá krevní linie a tvé jméno nemají dost síly, aby 
překonaly to, že jsi byl vyděděn.”

Chlapce se začervenal. „Vy víte, že jsem si nechal Malfoy jako součást svého jména?”

Albus se pousmál. „Samozřejmě chlapče. Přece sis nemyslel, že u čaje mluvíme jen o Harrym, 
že ne?”

Draco si to zcela evidentně myslel, protože bezradně pokrčil rameny. A nebo se možná jen cítil 
hloupě kvůli tomu, co musel říct. „No, ono to možná bude znít jako pořádná pitomost, ale 
myslím, že jsem mu možná dal svobodu.”

Harry zalapal po dechu: „Ty jsi osvobodil skřítka? Ty?”

„No jo,” Draco přešlápl a rozhlédl se po pokoji, jako by nevěděl kam s očima, nebo spíš na koho 
se nedívat. „No předtím, když mě Gibbery nacpal do Luciusových šatů, podal jsem mu košili, 
kterou jsem si svlékl a pokusil jsem se mu dát svobodu.“ Draco překřížil ruce na hrudníku. 
„Napadlo mě, že nám ten malý odporný ničema třeba nebude chtít ublížit, když nebude pod 
Luciusovou nadvládou. Ale on protestoval, že mu nemůžu dát svobodu, když nejsem jeho pán, 
ale teď, když Lucius zemřel a já jsem nejstarší Malfoy, tak to asi přijal.”

„Opravdu zvláštní,” řekl tiše ředitel.

Severus jemně poklepal na Harryho paži, aby ho zvedl z křesla. „Pojď,” řekl. „Ať už ten skřítek 

417 Kapitola 92. ĎÁBLŮV PORTRÉT



byl svobodný a lhal, nebo se stal svobodný Luciusovou smrtí, je jasné, že je pryč a 
pravděpodobně dá někomu zprávu o tom, co se stalo. Už tu nejsme v bezpečí.”

„Ale ne,” zaúpěl Harry, zatímco vstával. „Moje magie! On řekne, co jsem udělal Luciusovi! 
Potom, co všechno jsme udělali proto, abychom to utajili,” smutně zavrtěl hlavou.

Albus mezitím zmenšil obraz a zastrčil si ho do kapsy u hábitu. „Jak už ti, Remusi, asi došlo, 
přesvědčili jsme se, že Lucius Malfoy zesnul. Draco si vzpomněl, že nahoře nad schody je 
Luciusův kouzelný portrét, který je teď aktivní, díky části Malfoyovi duše.”

„Jsou ještě nějaké další?” zeptal se Remus.

Draco zavrtěl hlavou a zároveň pokrčil rameny. „Žádný, o kterém bych věděl.”

„Stejně ho, ale budeme muset pořádně zabezpečit, aby zůstal v rámu...“

„Harry, jsi v pořádku?” zeptal se Severus.

„Já? No jasně,” řekl Harry. „Já se odsud asi nikam nepřemístím, co? Jsem jen unavený. Popravdě 
si ani nemyslím, že bych potřeboval vidět madam Pomfreyovou...“

Severus stiskl rty a v jeho pohledu bylo napsáno, že o tomhle se budou bavit později. Protože 
on se neptal na Harryho fyzický stav a Harryho to věděl.

Harry si přitáhl školní hábit blíž k tělu a doufal, že si nikdo nevšiml, jak se roztřásl. Cítil se, jako 
by se právě probudil z noční můry, příliš mnoho věcí se stalo příliš rychle. A on prostě nemohl 
zabít Luciuse Malfoye, prostě nemohl.

Když Harry zavřel oči a znovu si je promnul, připadalo mu, jako by je měl plné písku. Cítil, jak 
mu otec odtáhl zaťaté pěsti od obličeje, ale oči neotevřel. Nejenom že ho světlo v místnosti 
bodalo do očí, ale také nechtěl vidět ten soustředěný výraz na otcově tváři. Ten zájem byl 
nemístný. Protože Harry přece věděl, že je v pořádku. A bylo to zahanbující, když o něj otec 
takhle pečoval, protože jediný, kdo potřeboval podporu, byl Draco.

Jako by to byla narážka, jeho bratr promluvil: „Můžeme už jít?”

„Dobře, dobře,” řekl ředitel, uklidňujícím hlasem. „Remusi, byl bys tak laskavý a vzal mladého 
pana Snapea do nemocničního křídla? Obávám se, že Harry, Severus a já si potřebujeme 
promluvit, ale nezdá se mi vhodné, oddalovat léčení jeho ran.”

„Já myslel, že budeme muset jít pryč, teď když je Gibby pryč,” řekl Harry.

„No, já myslím, že Severus a já tě dokážeme adekvátně ubránit, pokud by se stalo něco 
neočekávaného...“

Dracův hlas zněl popuzeně, když prskal: „Ocenil bych trochu pravdomluvnosti. Chcete, aby 
Harry odstranil kouzlo, abyste mohli zničit Luciusovo tělo a nechcete, abych u toho byl a viděl 
to!”

Harry cítil v ústech pachuť žluče. „Ale ten portrét! Já, myslím, že bych neměl to Petrificus 
ukončovat.” Měl pocit, jakoby ho někam unášel proud moře a snažil se v otcových očích najít 
pevný bod, kterého by se přidržel. „On je teď určitě mrtvý. Ale co když se vrátí, když to kouzlo 
sejmu?”

Snape si klekl před jeho křeslo, aby měl obličej skoro stejně vysoko, a tiše mu řekl. „Vzhledem k 
tomu, jak se choval ten portrét, jsem si téměř úplně jistý, že je Lucius mrtvý. Harry...”

„Ale co když je moje magie jiná? Lidé se často vrací ze smrti.” Zuřivě přikyvoval a nic nedal na 
zděšený pohled, kterým se na něj díval otec. „Nejsem blázen. Podívej mudlové to dokáží 
resuscitací a tak.” Pevně sepjal ruce. „Proč jsi mi tedy dal ten esej, když ne proto, abys mě 
naučil, že některé síly jsou nevypočitatelné. Co když je možnost, že ho přivedu zpátky? Nechci 
ho zabít ještě jednou, jenom protože můžu!”

Harryho překvapilo, když ho otec znovu bez varování objal.
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„To po tobě nikdo nežádá,” zašeptal mu Severus do ucha, jak tak vedle něj klečel a objímal ho. 
„Ale přesto potřebujeme, abys to kouzlo sňal. Pokud máme napravit škody, které ten skřítek 
možná napáchá svým útěkem, musíme tenhle důkaz zničit.”

Harry přikývl. Dávalo to smysl. „No dobře,” řekl poněkud zastřeným hlasem. Když ho otec pustil 
a vstal, Harry se otočil na bratra. „Draco, nemyslím, že jsi někdy viděl testrály, ale po tomhle... 
chci říct, že když jsem prvně viděl někoho mrtvého, byl to docela šok.”

„Teď, když už jsem si jistý, že je mrtvý, to nepotřebuju vidět,” řekl Draco rozhodně. „Přemístím 
se do nemocničního křídla a počkám tam na tebe. Tak se moc nezdržuj.”

Draco se zadíval na Severuse tázavě, jako by žádal svolení a pak zakouzlil nějaké kouzlo, 
zřejmě obnovoval ochranná kouzla. Harrymu došlo, že zřejmě mají bránit tomu, aby se někdo 
mohl přenést dovnitř, ne ven.

„Sám bych celou cestu do Anglie nezvládl,” připustil náhle potichu a nejistě se zadíval na 
Remuse. „Pokud Severus zůstává tady, pak budu potřebovat, abyste mi pomohl vy, pane 
profesore.”

„Nemusíš být tou vyhlídkou tak zděšený,” pokáral ho Snape. „Našli jsme vás jen díky Lupinovi. 
Kdyby nebylo toho, že nás včas upozornil na to, že místní ochranná kouzla byla nápadně 
zesílena, ještě teď bychom se pokoušeli proniknout na Malfoyovo panství.”

„Včas!” Draco obrátil oči v sloup. „Byli jsme pryč hodiny!”

„V naději, že Voldemort neví, že vás Lucius zajal, jsme opustili Bradavice v tichosti,” řekl 
Brumbál. „Oznámení profesora Lupina bylo z jeho strany rutinní záležitostí. Čekal po běžnou 
dobu na odpověď, a když se mu jí nedostalo, přemístil se do Bradavic, aby podal zprávu 
osobně. A tehdy se dozvěděl, že jste pryč a Severus a já jsme na Malfoyově panství a nedostali 
jsme jeho vzkaz, kvůli kouzlům, která jsou tam všude rozprostřena.”

„To byste se musel jmenovat Malfoy,” řekl Draco a podíval se na Harryho úkosem.

Jo, chápu, řekl Harry málem nahlas, ale rozhodl se nepřerušovat vyprávění.

„A tak se profesor Lupin přenesl k nám,” vysvětloval Severus. „A došlo nám, že jste 
pravděpodobně byli odvlečeni do Francie.”

„Pak tedy předpokládám, že bych vám měl poděkovat,” řekl Draco pomalu. „I když 
nepředpokládám, že byste si s tím dal tu práci, kdyby se to netýkalo Harryho...“

„Tak to se mýlíte,” zavrtěl Remus hlavou. „Jste bradavický student a syn člena Řádu. Myslíte, že 
bych to ignoroval jen proto, že nemáte rád vlkodlaky?”

„Já... no... prostě pojďme,” řekl Draco upjatě a natáhl ruku. Otřásl se, když se ho Remus dotkl.

„Uvidíme se později,” řekl Harry a pokusil se o úsměv. Ale bylo to těžké. Neměl zrovna moc 
soucitu pro Dracovy hloupé předsudky. A vyhlídka na to, že bude muset rozmrazit Luciuse, ho 
nijak netěšila.

„Doženeme vás brzo, Draco,” řekl Snape, došel k němu a položil mu ruku na rameno. „Lupin tě 
doprovodí do Bradavic a zůstane s tebou, dokud se nevrátím.” Zatímco to říkal, se Mistr 
lektvarů díval na vlkodlaka poněkud zachmuřeně. Harry tušil, o čem přemýšlí. O únosu, který se 
stal minulý podzim. Muselo pro něj být těžké věřit znovu Remusovi a svěřit mu jednoho ze 
svých synů.

Ale možná, že Severus konečně Remusovi odpustil.

Buď to, a nebo prostě neměl v tuhle chvíli jinou možnost než mu věřit.

Zatímco Draco netrpělivě vzdychl, Remus se díval svému bývalému spolužákovi zpříma do očí a 
pak se i s Dracem přemístil.

Harry zavřel oči a přál si, aby ho také někdo vzal domů. Ale neměl šanci. Musí čelit tomu, co 
udělal. „Dobře, takže já se to pokusím zrušit, i když si nejsem jistý, jestli to dokážu, a pak si vy 
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dva dělejte cokoliv. Jen mi dejte chvilku. Jsem ještě pořád unavený.”

„Samozřejmě, můj chlapče,” řekl ředitel. „Ale nemáme příliš mnoho času. Můžeme ti nějak 
pomoct? Sklenici vody? Povzbuzující lektvar?”

Harry zavrtěl hlavou, aniž by se obtěžoval otevřít oči. „Ne.” Soustředil se na své síly, 
představoval si své magické jádro a vědomě ho naplňoval silou. V ten okamžik se připravil na 
to, že musí čelit realitě. Někoho zabil. Ať už ten stav je změnitelný, nebo ne, ukončil život 
Luciuse Malfoye.

Už předtím se cítil zodpovědný ze něčí smrt. Zabil profesora Quirrella, když v tom měl jen 
trapnou roli a nikdy se tím necítil být doopravdy vinný. Pak tu byl Cedrik. A nakonec, nejhorší ze 
všech, Sirius, kvůli kterému se cítil nekonečně vinný. Ale přesto, že to byla Harryho hloupost, 
která způsobila Siriusovu smrt, nebyl to Harry, kdo kouzlo seslal.

Tahle smrt byla pro Harryho v něčem nová. Zakoulil to kouzlo a musel připustit, že přesto, že 
neměl v úmyslu zakouzlit něco fatálního, byl si vědom toho, že magie s hůlkou může být 
smrtelná. Ale v ten prchavý okamžik, když nechal magii projít svou hůlkou, se o tom nestaral. 
Byl oslepený, zraněný, vyděšený a vzteklý a chtěl jen zastavit nebezpečí. Chtěl zastavit 
Luciuse. A zastavil ho. Navždy.

„Harry?”

Otevřel oči, zamrkal do světla a uviděl otce, jak je k němu znovu skloněný. Harry se trochu 
ušklíbl. „Víš o tom, že mi překážíš?”

Jeho otec trochu strnul. „No dobře...“

Věta zůstala nedokončená, protože se v dálce ozvalo zaklepání. V Harrym by se krve nedořezal. 
„Co to bylo?”

„Někdo je za dveřmi,” řekli ředitel a Snape, oba najednou.

„Co budeme dělat?” zeptal se Harry, popadl svou hůlku a napjatě se zdvihl z křesla.

„Uklidníme se,” řekl otec a také vstal. „Harry, nemyslím si, že by Voldemort klepal. Možná je to 
někdo, kdo nemá o ničem tušení.”

Brumbál zůstal potichu, jeho oči byly zavřené a vypadalo to, že se hluboce soustředí. Když 
znovu oči otevřel, zablýsklo se mu v nich. „Řekl bych, že náš návštěvník je někdo, koho docela 
rádi uvidíme. Pokouší se použít jedno bradavické heslo za druhým, ale nevypadá to, že by byl 
schopný projít přes strážné kouzlo, které položil tvůj bratr. Počkejte tu....”

Harry čekal a nervózně si přitom pohrával s hůlkou. Napjatě poslouchal, co se děje. Otevírání 
vchodových dveří? Nějaké praskání?

Pak se ten zvuk přiblížil až k pokoji, ve kterém seděl se svým otcem a objevil se Brumbál a dva 
domácí skřítkové. Harry v údivu otevřel pusu. „Dobby? Co ty tu děláš?”

„Harry Pottere, pane,” kvíkal Dobby, který si mnul své svraštělé ruce. „Dobby přivedl Gibbyho 
zpátky, aby přestal Harryho Pottera pomlouvat!”

Beze vší pochybnosti to byl Gibby, kdo stál vedle Dobbyho. A vypadalo to, že si nemůže vybrat, 
jestli se má tvářit vzdorovitě, nebo zasmušile.

„Z toho, co jsem stačil pochytit, se Gibby obrátil k Dobbymu pro radu, když se stal 
svobodným,” doplnil Brumbál, zatímco si hladil svůj plnovous. „Což je pro nás velké štěstí. 
Možná bys nám mohl, Dobby, říct, co se všechno stalo.”

Dobby přikývl tak zuřivě, až mu jeho velké uši vlály jako křídla. „Dobby pracoval v kuchyni s 
ostatními domácími skřítky, když přišel Gibby a hledal Dobbyho. Celý zoufalý a v panice. Gibby 
říkal, že pan Malfoy unesl Harryho Pottera a Draca Snapea pryč z Bradavic, aby jim ošklivě 
ublížil, aby je zabil. Dobby hned začal hledat pana ředitele, ale pak mu Gibby řekl, že Harry 
Potter už proměnil pana Malfoye v kámen, a pak Gibby řekl, že Draco Snape je pořád Malfoy a 
dal mu oblečení! A Gibby je teď svobodný skřítek, ale on se to rozhodl ignorovat. Ale pak mu 
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bylo přikázáno, aby skočil k hadům a tak utekl za Dobbym, protože Dobby je jediný svobodný 
skřítek, kterého Gibby zná a...“

„Kolika lidem Gibby řekl, že Lucius zkameněl?” otázal se příkře Severus.

Dobby se podíval na Gibbyho a pak zpátky na Mistra lektvarů. „Gibby to řekl jenom Dobbymu, 
profesore Snape, pane. Ale zaslechla je spousta dalších skřítků. Ale Dobby řekl skřítkům, aby 
byli ticho. Ale Bradavičtí skřítkové byli vždycky loajální k Harry Potterovi a raději by si uřízli 
jazyk, než by řekli něco, co by poslalo Harryho Pottera do vězení!”

„Do vězení!” Harrymu přeskočil hlas a promluvil daleko výš, než normálně. To, že by za 
Luciusovu smrt mohl jít do vězení, mu vůbec nepřišlo na mysl. Byl zcela zaměstnaný 
myšlenkami na Voldemorta a touhou jít domů. Věděl, že to, co udělal, byla sebeobrana, ale s 
těmi nedůvěryhodnými pitomci z ministerstva, jako je třeba Popletal, by na tom nakonec vůbec 
nemuselo záležet. „O Bože,” vydechl a v myšlenkách se vrátil zpět k tomu příšernému 
inkvizičnímu soudu, který absolvoval po útoku mozkomorů. „Za tohle přece nepůjdu k soudu, 
že ne?”

Snapeova odpověď byla resolutní. „Ne. Tohle se ministerstvo nikdy nedoví. Harry, myslím, že 
víš, jaká opatření jsem ochoten přijmout, abych ochránil své syny.”

„Jo, Argentina.”

„Ale, no tak, no tak,” přerušil je Brumbál jemně. „To nebude nezbytné. Dobby, jsi si jistý, že 
Gibby nemluvil s nikým, mimo bradavickou kuchyň?”

Dobby postrčil Gibbyho, aby odpověděl a ten chvíli popotahoval. „Gibby teď upadl do hanby, 
když je teď svobodný. Gibby by to nikdy nikomu neřekl, jen Dobbymu! Protože ten už v hanbě 
žije!”

V tu chvíli si Harry všiml, že otec a ředitel se na sebe dívají zvláštním způsobem. Bez pochyb 
komunikovali beze slov. Ctítil se tím trochu podrážděný, přestože se pravděpodobně snažili věci 
skrýt spíš před Gibbym, než před ním. Přál si být v nitrozpytu tak dobrý, aby se mohl připojit k 
nim.

„Ujednáno?” zeptal se trochu kousavě, když ukončili oční kontakt.

Jeho otec se trochu zakabonil. „Tvá poněkud výjimečná situace tě vylučuje z toho, abys mohl 
být zahrnut. Proč myslíš, že bych jinak upozornil na naši přítomnost tvého bratra a ne tebe?”

„Aha,” řekl Harry. Samozřejmě, že jeho nepřetržitá nitrobrana znemožňovala, aby s ním kdokoli 
mohl komunikovat telepaticky. I když ne, že by do teď věděl, že to kouzelníci mohou udělat. Cítil 
se trochu jako pitomec, že ho to nenapadlo už dřív, tehdy, kdy Draco skláněl ochranná kouzla.

„Gibby, pojď se mnou.” Přikázal Severus. Skřítek vypadal nejistě, dokud ne něj nenamířil 
Severus hůlkou nezavrčel. „Pochop, že si neobjednávám čaj. Hledám nějakou alternativu, abych 
tě nemusel zabít. Takže ti opravdu doporučuji. Jít. Se mnou.“

Harry se nemohl neusmát tomu, jak se Gibby loudal za Mistrem lektvarů ven z místnosti. 
„Předpokládám, že mu změníte paměť?”

Brumbál přikývl. „Až se ten skřítek vzbudí, nebude si toho ze dneška moc pamatovat. Ale bude 
si myslet, že tohle selhání paměti zapříčinil úraz hlavy, který mu způsobil Lucius svým trestem. 
Nebude si pamatovat, že ty a Draco jste tu byli.”

Nebo to, že je svobodný, pomyslel si Harry, ale neřekl to.

Dobbry přikyvoval: „Ano, ano, ano. Pan Malfoy starší vždycky kopal chudáky skřítky do hlav a 
pan Malfoy mladší taky někdy...” Bez varování si náhle Dobby nacpal prsty do pusy a mezi 
kousnutími vykvikoval: „Dobby mluvil špatně o bratru Harryho Pottera! Harry Potter teď musí 
Dobbyho nenávidět. Dobby je špatný, špatný, zkažený skřítek, i když je to pravda, že Draco 
Snape není zrovna milý chlapec.” Dobby začal vzrušené poskakovat. „Dobby to udělal znovu...” 

„Dobby, jsi svobodný!” zakřičel na něj Harry. A když si Dobby přestal okusovat nehty, předklonil 
se. „Chtěl bych, abys tomu doopravdy věřil. Ať už řekneš cokoli, nemusíš se trestat, ano?”
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„Jak si Harry Potter přeje,” vyhrkl Dobby překotně. „Tak to udělám, ano, ano, ano...“

Harry si povzdychl a přál si, aby ho Dobby takhle nezbožňoval.

Ředitel se chápavě usmál a posadil se na brokátem potaženou pohovku. Pokynul Dobbymu, aby 
vyskočil a posadil se vedle něj. Dobby vypadal na vrcholu blaha. Když se skřítek usadil, 
Brumbál začal mluvit: „Dobby, máš teď velmi důležitý úkol.”

Když skřítek přikývl, starý kouzelník se na něj usmál. „Vrátíš se do Bradavic a začnete šířit 
následující historku před každým kdo mohl zaslechnout Gibbyho. Řekni všem, že když jsi vrátil 
Gibbyho jeho zaměstnavateli, našli jste pana Malfoye živého a v pořádku. Byl evidentně na 
Gibbyho naštvaný a ty nevíš, jestli byl Gibby doopravdy propuštěn na svobodu nebo ne. 
Nicméně, když jste mu řekli, co říkal Gibby o tom, že zkameněl, rozesmál se a řekl, že ho Gibby 
slyšel stěžovat si na Harryho Pottera. A právě tehdy se pan Malfoy přenese do Bradavic a 
zanechá tam svou sochu v životní velikosti ku posílení uměleckého cítění.”

Dobby vypadal pochybovačně. „Dobby si myslí, že tenhle dům nikdy nebyl v letaxové síti, ale 
nikdo z bradavických skřítků to neví. Dobby to tedy řekne tak, jak jste to říkal.” Pak se ale náhle 
podíval trochu vyděšeně a zamnul si ruce. „Ale pane, když se objeví socha a myšlenka, že se 
pan Malfoy přeměnil na kámen, Dobby se omlouvá, pane, ale domácí skřítkové nejsou tak 
hloupí, nikdy by neřekli nic proti Harry Potterovi, pane, ale nejspíš uhodnou, že Dobby lže.”

„Neboj se, Dobby,” zopakoval ředitel, „seženeme důkaz, který tvé vyprávění podpoří.” Harrymu 
se nelíbily ty jiskřičky v očích starého muže. „Ostatní skřítkové brzy uvěří, že Gibby je 
poněkud... zmatený.”

Dobby se zatvářil kulišácky. Možná to byl pokus o prohnaný pohled. U skřítků je to těžké poznat. 
„No když Gibby bude říkat, že ho osvobodil Draco Snape... Dobby si myslí, že ostatní skřítkové 
snadno uvěří, že má o kolečko víc. Už mockrát slyšeli o tom, co si Dobby v tom domě vytrpěl...“

„Já myslel, že nemůžete mluvit o kouzelnících špatně,” vmísil se Harry.

Dobby se znovu zatvářil mazaně, ale taky trochu stydlivě. „Ne před kouzelníky, pane Harry 
Pottere.”

Harry se rozesmál.

V momentě, kdy se Dobby přenesl zpátky do Bradavic, aby začal šířit tuhle historku, Harry se 
obrátil k řediteli. „Nemohlo vás napadnout, že chcete udělat to, co myslím, že chcete udělat.”

„Pro Merlina, to skřítčí vyjadřování tě úplně pobláznilo,” zavrčel Snape, když se vrátil do 
místnosti.

Harry ho ignoroval. „Pane,“ pokračoval, stále otočený k řediteli, „nemůžete použít Luciuse... 
tedy jeho tělo jako důkaz. Nikdo nebude věřit, že je to socha, ne, když vypadá jako někdo pod 
Petrificusem. Lucius by nikdy nedovolil, aby ho někdo zpodobnil jako sochu pod kletbou!”

„Máš to dobře promyšlené Harry,” přikývl Severus. Harryho to ale neuklidnilo, zejména s 
ohledem na to, čím jeho otec pokračoval. „Albusi, jsi tedy rozhodnutý tu sochu vystavit? Je to 
politování hodné, ale nezbytné, když zvážíme, že ostatní skřítkové pravděpodobně slyšeli 
Gibbyho divoká obvinění. Pokud mi tedy nedovolíš seslat na ně na všechny Obliviate. Pak tedy 
předpokládám, že jediná věc, která se dá udělat, je tu sochu postavit do efektní pózy.”

Harry se zadíval na strnulou postavu na zemi a zamyšleně se zakabonil. „A k čemu to bude? 
Petrificus s ním přece udělá znovu to samé, až to kouzlo zakouzlím znova?”

„Kouzlo nemá na mrtvé tělo takový vliv.”

Harry několikrát polkl: „Řekl bych, žes to už předtím dělal.”

„Viděl jsem to dělat,” řekl Snape tlumeně a trochu pobledl. Harry nechtěl, aby to znělo kriticky. 
Jen prostě neměl rád, když se před ním náhle zjevila otcova hrozná minulost.

Popravdě měl co dělat, aby se neotřásl. Nepotřeboval slyšet, proč to Snape viděl dělat. Musel to 
být nějaký smrtijedský trik, jak upravit polohu mrtvého těla a oklamat tak Úřad pro magické 
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vyšetřování. A teď jim měl Harry pomoci udělat tu samou věc někomu dalšímu.

I když, jestli si někdo zasloužil, aby se mu vrátilo všechno zlo, co napáchal, je to Lucius Malfoy. I 
když na druhou stranu...

„Já nevím,” řekl Harry pomalu. Věděl, že zdržuje a zpochybňuje už řečené, ale cítil, že to musí 
říct. „Možná mě zrazuje nebelvírská krev,“ přemítal. „Teda, já vím, že nemůžeme věřit, že se ke 
mně ministerstvo zachová spravedlivě, kdyby objevili takové útočné kouzlo. Ale možná bychom 
to mohli ohlásit na ministerstvu tady, ve Francii. Tohle je přece jejich jurisdikce. Skrývat to, mi 
připadá... no prostě si tím nejsem jistý.”

Snape a Albus se po sobě podívali, zjevně zaražení Harryho nápadem.

„Máš pravdu, chlapče,” řekl ředitel a pohladil si vousy vrásčitou rukou. „Ale žijeme v 
komplikované době. To, co jsi udělal, byla obrana. Naprosto přípustná, podle našeho práva. Ale i 
kdybychom se rozhodli důvěřovat ministerstvu, ať už tady nebo doma, že se bude chovat 
racionálně, vypuštění této informace mimo Řád by mohlo způsobit to, že se Voldemort doví o 
tvých skrytých silách.” Harry chtěl něco říct, ale Brumbál ho zastavil gestem ruky. „A nejen to, 
Harry. Jakmile by vešlo ve známost, že je Lucius mrtvý, znovu bychom ztratili našeho jediného 
zvěda v řadách smrtijedů.”

Harry se zakabonil. Brumbál chce, aby i po tomhle Remus dál pokračoval ve své práci? Stejně 
to ale podle něj nebyl dostatečný důvod k tomu stavět někam tu sochu. „Podívej, lidé se možná 
nedozvědí, že je Lucius mrtvý, ale určitě si všimnou, že nikdy není doma. Jak tedy může Remus 
pokračovat?”

Oba dospělí kouzelníci se po sobě ještě jednou podívali. Tentokrát zachmuřeně. „Ten konkrétní 
plán probereme s Řádem,” odpověděl Brumbál. „Samozřejmě, že naše další činnost bude 
závislá na jeho ochotě vyjít nám vstříc.”

Harry se zamračil, protože předpokládal, že Albus Brumbál dokáže přesvědčit kohokoliv ze 
spolupracovníků k čemukoliv.

„Harry, bez ohledu na Lupinovo rozhodnutí,” řekl Snape tiše, „se musíme připravit na všechny 
možnosti a zmizet. Chci, abyste byli s bratrem oba co nejdřív v bezpečí. Uděláš, oč jsem tě 
žádal?”

Když to řekl takhle, bylo těžké říct ne. Harry se zhluboka nadechl a vyrazil ke kamennému tělu 
na podlaze. Pak ale zaváhal. „Jak bych to mohl udělat? Když bude Remus zabit nebo zraněn, 
když bude hrát Malfoye, bude to moje chyba. Stejně jako se Siri...” 

„Harry, už jsme o tom mluvili dřív,” vzdychl Severus. „Nejsi zodpovědný za činy dospělých 
kouzelníků, kteří jednají podle své vůle.” Pak položil ruku na Harryho rameno a ten se k němu 
otočil. „Harry, ty a Draco pro mě znamenáte víc než cokoli jiného. Ale smutná pravda je, že 
nejlepší způsob, jak vás udržet v bezpečí, je vyhrát válku. Takže potřebujeme výhodu informací 
zevnitř. A abychom minimalizovali nebezpečí, které Lupinovi hrozí, žádám tě, abys nám dovolil 
použít Luciusovo mrtvé tělo. Všechny drby domácích skřítků musí být umlčeny. A navíc 
potřebujeme zásadní součást pro Lupinův Mnoholičný lektvar. Takže uděláš to, oč tě žádám?” 
zopakoval Snape svou jasnou otázku.

Ha, pomyslel si Harry. Brumbál není jediný, kdo dokáže kohokoliv přemluvit k čemukoliv.

„Možná bychom tu sochu mohli vzít na nějaké bezpečné místo a Harry by to, co je nutné 
udělat, mohl udělat tam.”

„Ne, udělám to teď,” odpověděl Harry bez nadšení. Nemohl Remuse chránit. Jestli Brumbál 
chce, aby ten člověk vyzvídal, tak řád prostě najde způsob, jak to udělat. Remus by mohl být 
ještě ve větším nebezpečí, kdyby jim Harry nepomohl získat spousty vlasů do Mnoholičného 
lektvaru.

A navíc, jeho zájem o Remuse, ať už byli jakkoli opravdový, byl jen výmluva. Skutečný problém 
byl v jeho zbabělosti. Hluboko uvnitř začínal Harry věřit, že Luciuse zabil. Takže tomu teď musí 
doopravdy čelit.
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Aniž by si dal čas nad tím déle přemýšlet, rychle došel přímo k bezvládné mramorové postavě. 
Rychlý pohyb mu způsobil závrať. Chvíli si připadal téměř oslepený. Když ho zradila rovnováha, 
trochu se zapotácel. Musel být unavený víc, než si myslel.

„Harry?”

„Jsem v pořádku.” Krátká pauza mu pomohla vrátit zpátky rovnováhu. Upřel oči na spící zmiji 
na podlaze. Shromáždil tolik síly, kolik bylo jeho vyčerpané tělo schopno, zamířil hůlku na sochu 
a zasyčel. „Buď tím, čím jsssi byl předtím.”

Když se nic nestalo, Harry se zakabonil a zamyslel se. „Ať ssse kámen změní v tělo,” přikázal.

Tentokrát jím prošla magie silně. Nechtěl to tělo vidět, ale zjistil, že proti jeho vůli jsou jeho oči 
připoutány k transformaci, která se děla u jeho nohou. V paměti se mu vynořili zvláštní 
vzpomínky. Scéna z čaroděje ze země Oz, kdy se všechno z černé a bílé vrací do zářivých barev. 
Přesně takhle to vypadalo.

Místo bílé, protkané jen tu a tam nitkami šedé a modré, získal náhle Lucius Malfoy stovky 
odstínů. Platinově světlé vlasy, stříbro a purpur na obrubě švestkově zbarveného pláště, barva 
kůže – rozzuřený výraz z toho aristokratického obličeje, před očima Harryho zmizel. Harry už ani 
trochu nepochyboval, že ten muž na podlaze je mrtvý. Ve stříbrných očích nebyl vůbec žádný 
život. Na chvíli si Harry vzpomněl na Cedrika, ale zároveň se v něm objevily daleko silnější 
emoce, které nedokázal pojmenovat.

Chvíli před smrtí se Lucius Malfoy třásl vzteky. Právě prolomil Harryho kletbu a pravděpodobně 
chtěl zabít vlastního syna. Byl si tak jistý sám sebou a jen o chvíli později zemřel na obyčejné 
obranné kouzlo.

Harry si přikryl rukou pusu a kousal se do rtu. Věděl, že mu otec něco říká, aby ho podpořil, ale 
nevnímal slova, jen uklidňující šum.

Harry, ale nepotřeboval uklidnit. Nebyl rozrušený. To, co skrýval za svou dlaní, nebylo zděšení a 
zuřivě nepolykal proto, aby se nepozvracel, ale aby zabránil smíchu, který už už chtěl uniknout 
z jeho hrdla.

Lucius byl beze všech pochyb mrtvý.

Harry byl tak šťastný, že se tím téměř zalykal.

Ale věděl, že je nepřijatelné, aby vybuchl smíchy. Skryl se do silného plamene své nitrobrany a 
dokázal se ubránit návalu chichotání. Nechtěl, aby si jeho otec myslel, že je krutý, nebo 
hysterický. Nebo pitomec.

„Tak myslím, že jste měli pravdu, když jste říkali, že je mrtvý,” řekl Harry ještě pořád s rukou 
před pusou a jeho hlas byl napjatý sebeovládáním. „Už mě tady nepotřebujete, že ano? 
Potřebuji si dojít na záchod.”

Snape jemně odtáhl Harryho ruce z jeho obličeje, chlapec pevně sevřel rty. „Jsi v pořádku, 
Harry? Vím, že to musí být velmi stresující záležitost. Je normální, že je ti z toho špatně...“

„Jo, já jen potřebuju být chvíli sám, jo?”

V minutě, kdy Snape přikývl, Harry vyběhl z místnosti. Samozřejmě, že neměl nejmenší tušení, 
kam v tomhle domě jít, a rozhodně se mu tu nechtělo bloumat. Vybral si jedny dveře a vklouzl 
do něčeho, co se ukázalo být malou knihovou. Opřel se o zavřené dveře, třásl se únavou a 
dovolil objevit se úsměšku, který se celou dobu snažil potlačit. Ha! Lucius je mrtvý, Mrtvý! 
Mrtvý, navždy, navždy, navždy! Nedokázal si pomoct a tiše se rozesmál.

Jedna část jeho osoby věděla, že to není v pořádku. Neměl mít radost z toho, že se mu podařilo 
zabít člověka. Zabíjení by vás nemělo těšit.

Ale těšilo ho to. Nebo přinejmenším to, že Malfoy je mrtvý. Celá tahle situace byla neuvěřitelná. 
Už nikdy si s tímhle chlapem nebude muset dělat starosti. On, Draco i Severus jsou v bezpečí 
předtím, co by Lucius Malfoy mohl vymyslet. Zaplavila ho úleva. Před očima se mu znovu 
objevila scéna, jak se Lucius mění z kamene na mrtvé tělo.
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Cink, cink, kouzelník je mrtvý, myslel si a slova byla podkreslena melodií písně. Tedy vlastně ne 
kouzelník, ale černý mág se mu nerýmovalo. Se smíchem si Harry začal potichu zpívat, jen 
trochu poupravil slova. „Cink cink, mág je mrtvý, mág je mrtvý, mág je mrtvý. Cink cink, černý 
mág je mrtvý...”

Odtáhl se od dveří, dopotácel se k jednomu z malých polstrovaných křesel, které obklopovaly 
stůl, a zhroutil se do něj.

V momentě, kdy dosedl, se křeslo mírně pohnulo. Na krátký okamžik se Harry zděsil, že na něj 
zaútočí. Ale pak mu došlo, že se prostě jen otočilo. Protože byl příliš unavený na to, aby tančil 
radostí, rozhodl se dát najevo svou radost právě takhle. Vstal a roztočil křeslo tak rychle, jak 
jen to šlo. Jako v mrákotách slyšel pořád znovu a znovu dokola tu samou píseň.

Jo, Lucius Malfoy je mrtvý. Ten sadistický bastard už se nikdy nebude usmívat nad tím, jak Harry 
křičí bolestí, už nikdy neponíží Harryho před bandou čumilů. Už nikdy ho neoslepí, nepopálí, 
nenechá ho krvácet. Už nikdy nebude mučit Draca, už ho nezmění na temného mága, ani mu 
nebude podsouvat své vlastní předsudky, ani manipulovat s jeho strachem. Už nikdy díky němu 
nepronikne zlo do Bradavic, už nikdy nebude plnit radu školy, nebo ministerstvo svou zlou vůlí. 
Už nikdy nebude vyhrožovat Severusovi, ani kopat domácí skřítky. Ten zatracená zmetek je 
mrtvý, mrtvý, mrtvý.

Cink, cink, temný mág je mrtvý....

Harry si nebyl jistý, kolik času trávil sám v knihovně, ale v momentě, kdy zaslechl, že ho otec 
ze zdola volá, se cítil docela dobře. Zastavil křeslo a zavřel oči, aby se místnost kolem něj 
přestala točit. Srdce mu bušilo, jako by celý den hrál famfrpál. Dopotácel se ke dveřím, čekal, 
dokud se mu nevrátí rovnováha a pak je otevřel.

Snape přecházel po hale. Když se Harry objevil, zadíval se na něj Snape překvapeně a tázavě 
zdvihl jedno obočí.

Harry cítil, jak se mu rozhořely tváře. „No, já... nemohl jsem najít záchod.”

„Ano, chápu, že to mohlo být těžké, když ti překážely všechny ty knihy,” protáhl Snape.

Harry se protáhl kolem svého otce a zamumlal něco v tom smyslu, že prostě potřeboval být 
sám. A pak v naději, že se mu podaří změnit téma hovoru, se zeptal. „Už jste s Malfoyem 
hotovi?”

„Jsme,” řekl Snape, který se zařadil po jeho boku. V hlase byl ještě pořád slyšet zájem, ale 
Harryho napadlo, že tím, že už se na nic neptá, respektuje Harryho potřebu se tématu vyhnout. 
„Už je jen potřeba, abys zakouzlil znovu Petrificus s hůlkou.”

Když se Harry s otcem vrátil do malého obýváku, překvapilo ho, že vidí Luciuse stát. Mrtvý 
kouzelník vypadal, že se dívá do dálky s bradou zdviženou a zcela klidným výrazem. Byl teď 
oblečený do hábitu s kapucou, která zjevně zcela zakrývala to, co si Harry myslel, že je 
nepochybně velmi krátký sestřih.

Vypadalo to, že Malfoy drží svou hůl, ale jedna strana hábitu překrývala její vršek, stejně jako 
jeho pravou ruku. No samozřejmě. Harry zničil hůlku, která bývala vložena do konce hole. Teď 
tam žádná hadí hlava nebyla. Než by se pokoušeli oklamat někoho tím, že by vyrobili 
napodobeninu, raději vršek hole skryli.

Ale kdyby to museli udělat, určitě by odvedli dobrou práci. Harry ocenil jejich smysl pro detail, 
ale bylo trochu matoucí, že Lucius v druhé ruce drží knihu, jako by ji někomu podával. 
Nedokázal si pomoct, a vzpomněl si na deník Toma Riddla. Trochu zavrčel, ale rozhodl se neptat 
se.

„Harry, pokud jsi připraven,” řekl Snape potichu, „potřebujeme tvé speciální schopnosti pro 
konečnou transformaci.”

Harry se zamyslel a vzpomněl si na Draca, který měnil svou učebnici na malý kámen a na zpět. 
A jestli tohle dokáže jeho bratr, tak potom... „A ty to nemůžeš udělat? Tati? Ty nedokážeš 
přeměnit věci v kámen?”
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Mistr lektvarů se zakabonil. „V této záležitosti je velmi důležitá síla a rychlost a já nemám talent 
přeměnit tělo, oblečení a všechny ostatní věci, každé z jiného materiálu zároveň. A ani to 
nejsem schopen udělat tak důkladně a s tak trvalým výsledkem jako ty.”

Harry zrudl a ani sám nevěděl, proč se vlastně stydí. Připadalo mu divné, mít větší sílu než 
otec. Ale na druhou stranu, pokud to měly být síly, které nezná ani sám Pán zla, je těžké 
očekávat, že je bude mít Severus. „A co ředitel?”

Brumbálovy zavlály vousy, když zavrtěl hlavou. „Také ne, můj chlapče. Běžné přeměňování na 
mrtvé nefunguje. Kdyby tomu tak nebylo, byl by tento způsob uměleckého pohřbu 
pravděpodobně častější.”

Harry potlačil potřebu vyjeknout Fuuuuuuuuj.

Ředitel se na něj vědoucně podíval. „A ještě častěji by to umění používali k zamaskování 
vraždy. Normální magie takové věci nedovoluje. Takže, to, co ty dokážeš velmi snadno, by pro 
mne znamenalo dlouhou práci s temnou magií.”

Tahle informace Harryho nijak nenadchla. Měl pocit, že jednou možná ocení svou magii ve 
spojení s dnešními událostmi, ale teď na to nabyl ten správný okamžik. Měl pocit, že by 
opravdu mohl začít hysterčit, kdyby se zamyslel nad tím, kolik temných sil jeho síly obsahují.

Harry namířil hůlku do míst, kde stál Lucius. Pak zrozpačitěl. „Hele... mohli byste si oba 
stoupnout za mne? Kdybych náhodou nemířil přesně?”

„Řekl bych, že to je velmi rozumná poznámka,” řekl Snape, když se on a Albus posunuli dozadu.

Harry se díval na spící zmiji a ne na Luciuse, když kouzlil. „Změň ssse v kámen a už tak 
zůssstaň,” zasyčel nenávistně.

Někde v něm vybuchla magie a zamířila si to přes jeho ruku hůlkou ven. Ten pocit byl podivně 
uklidňující. Harry cítil třepotání v hrudníku, jakoby jeho srdce zapomnělo uhodit a pak se to 
snažilo vyrovnat tím, že uhodí třikrát najednou. Harry se lekl, že ten pocit znamená, že je něco 
špatně a podíval se na Luciuse. Ulevilo se mu, když viděl, že tělo a šaty byly nahrazeny lesklým 
mramorem. Nebo alespoň měl pocit, že je to to, co vidí. Obraz se náhle začal podivně mlžit a 
rozplývat. Harry se vydechl po dlouhé době, co zadržoval dech a ruka se mu třásla úsilím, jak 
se pokoušel mít ruku pořád namířenou na Malfoye, pro případ, že by se něco zvrtlo.

Bez varování mu nohy vypověděly službu, ale na zem nedopadl. Chvíli přemýšlel, proč to trvá 
tak dlouho, pak si všiml, že je obklopen něčím černým a měkkým. Někdo ho držel.

Harry se uvolnil a s důvěrou se rozplynul v otcově náruči.

*** 

Obklopily ho různé vjemy. Napjaté svaly, otcovo pevné objetí, přemisťování, pak vůně letaxu. 
Nicméně, Harry nepřišel úplně k sobě, dokud Mistr lektvarů nezakřičel hlasitě na Poppy 
Pomfreyovou hned vedle Harryho ucha.

Harry se pokusil udělat kousavý komentář o tom, že není hluchý, ale podařilo se mu vydat jen 
nespokojené zakňourání.

„Co se k sakru stalo?” zařval na ně Draco přes celou místnost. „Trvalo vám to věky!”

„Pane Snape, vy se uklidněte a vy, pane profesore, položte pana Pottera tady.”

Harry se trochu probral a pokusil se vymanit z otcova pevného sevření. „Nejsem invalida, můžu 
jít.” Harry byl mile překvapený, že ho Snape opravdu nechal jít. Zmateně se rozhlédl po 
ošetřovně a zamířil k posteli, na kterou madam Pomfreyová ukazovala. Z těžka se posadil, 
promnul si oči a mrkal ve snaze projasnit si pohled.

„V čem si myslíte, že je problém?”

„Magické vyčerpání,” řekl Snape zkrátka. „Nicméně, Harry možná utržil zranění, o kterých se mi 
on, ani jeho bratr neobtěžovali říct.”
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Harry se trochu přikrčil, protože tohle obvinění byla trefa do černého. „No... já myslím, že se 
možná trochu pokazila magie v mých očích, jenže mi to až do teď nedošlo,” řekl v sebeobraně.

„Do hajzlu,” vyhrkl Draco.

O chvíli později posvítila madam Pomfreyová Harrymu do očí a konstatovala, že tam vidí malé 
jizvičky. A po sérii diagnostických kouzel, prohlásila to, čeho se Harry celou dobu obával. Jeho 
zrak už nebyl magicky upravený tak, aby viděl bezvadně.

„Do háje, měl jsem vykouzlit pásku na oči,” řekl Draco. „Prostě mě to nenapadlo. Nebo teda 
napadlo, ale neměl jsem dost času. Krucinál, je mi to hrozně líto.”

„To je v poho,” vzdychl Harry smutně. Není důvod nechat Draca trápit se. Neměl v úmyslu 
někomu ublížit. „Jsem si jistý, že to půjde napravit.”

„Harry, já tenhle tvůj kavalírský postoj, co se týče tvého zraku, skutečně neocením,” vyletěl na 
něj Snape. „A teď mi řekni, co to mělo znamenat s tou páskou na oči?” Když ani jeden z chlapců 
neodpověděl, hlas Mistra lektvarů byl ještě naléhavější. „Tak kdo z vás mi vysvětlí, co se v tom 
domě stalo?”

„Draco,” odpověděl Harry. Pravděpodobně měl nabídnout, že to vysvětlí sám, ale necítil se na 
to. A měl pocit, že po tom, čím vším prošel, si trochu sebestřednosti může dovolit. Samozřejmě, 
že Draco prošel tím samým, ale koneckonců už ho vyléčili a měl příležitost si odpočinout. „Můžu 
se trochu prospat?”

Předtím, než mohl kdokoli odpovědět, zhroutil se Harry na polštář. Byl tak unavený, že téměř 
nedokázal dát nohy nahoru na postel. Zavřel pálící oči a přál si usnout alespoň na týden. A ani 
je neotevřel, když cítil, jak mu někdo sundavá boty. Pouze začal mávat rukama kolem sebe, 
když mu začali stahovat školní hábit.

„Bez něj ti bude ti lépe,” slyšel Remusův mírný hlas.

„Pak mu pomůžu já,” oznámil Snape a Harrymu se zdálo, že trochu nakvašeně. „Je to můj syn, 
pokud to nevíš.”

„Ano, vím, ale znám ho o hodně déle, než ty, Severusi...“

„Pánové,” vmísila se mezi ně Pomfreyová pobaveně. „Dovolíte?”

Lékouzelnice ho bleskově kouzlem převlékla do měkkého pyžama. A když začala potichu 
vyslovovat diagnostická kouzla, Draco začal vypočítávat všechna jejich nešťastná dobrodružství 
od okamžiku, kdy si šli vyzvednout jeho amulet.

Harrymu se nechtělo odpovídat na otázky a tak ležel potichu a předstíral spánek. Dracovo 
přehánění mu to ale poněkud stěžovalo. Nejprve byly ze stovek hadů tisíce a pak prohlásil, že 
celou dobu věděl, že jeho stará hůlka, je pravděpodobně přenašedlo. Prohlásil, že statečně 
riskoval, jen aby chránil svého bratra.

Harry se nedokázal ovládnout a odfrkl si.

„Máš problém?” zeptal se ho Snape rychle.

„Ne ne, jen mám něco v nose,” odpověděl Harry stejně rychle.

A otočil hlavu, aby nebylo vidět, jak se tváří pobaveně, když jejich otec Draca řádně pokáral za 
takové 'nebelvírské chování'.

Draco byl právě u té části, kdy mu Gibby sebral hada, kterého on tak statečně zabil, když 
Pomfreyová zdvihla Harryho hlavu a pomohla mu vypít odporně sladký lektvar. V tom okamžiku 
se Harry propadl do temné, ale bezpečné náruče spánku.

***

Poté, co Harry prospal dobu, která mu připadala jako dny, si Harry uvědomil, že k němu přišel 
otec a jemně s ním zatřásl a chtěl po něm nějaké odpovědi o Aranovi. Harry přikývl, ale neměl 
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dost síly, aby se ubránil lektvaru a hned zas usnul.

Když jeho otec přišel podruhé, bylo to proto, aby Harrymu řekl, že je potřeba, aby se najedl a že 
se zblázní z Harryho kamarádů, kteří si hrozně přejí ho navštívit. Tentokrát se Harry 
neobtěžoval vůbec promluvit. Měl pocit, jako by byl zpátky u druhého úkolu Ohnivého poháru. 
Jakoby byl hluboko pod hladinou, neschopný se nadechnout a vyplout nahoru na hladinu.

Když se ho někdo pokusil probudit potřetí, dokázal alespoň otevřít oči. Všechno bylo jako v 
mlze, ale když se k němu Draco přiblížil, viděl dost dobře na to, aby si ho mohl prohlédnout. 
„Jé,” zašeptal Harry. „Ty kousance jsou pryč.”

Draco se usmál. „Jo, už žádné další ošklivé a deformující jizvy. Jak se cítíš?”

„No... ospale.” Harry se otočil na bok a znovu usnul.

O hodně později, když se Harry konečně probudil a zahleděl se na druhou postel, to vypadalo, 
že teď spí Draco. I když se nezdálo, že by byla noc. Všiml si rozmazané postavy Remuse, 
sedícího v křesle vedle postele.

Harry měl pocit, jako že má plnou pusu vaty. Natáhl se pro sklenici vody, stojící na nočním 
stolku a trochu se napil. Tak to bylo o hodně lepší. „Ahoj, Remusi.”

Muž otevřel oči s vřelým úsměvem. „Rád tě vidím vzhůru, Harry. Cítíš se lépe?”

„Jo,” řekl Harry a protáhl se. „Trochu unavený a v mlze, ale dobře. Ale ne... v mlze...”

Remus hned pochopil, v čem je jeho potíž a tiše mu řekl. „Severus ti po sově objednal náhradní 
brýle, tentokrát pořádné kouzelnické.”

Harry nevěděl, co to vlastně znamená, ale stejně mu to sebralo odvahu. Znamená to, že se 
jeho oči už nenapraví? Nechtěl kvůli tomu kňourat. Ne, když byl na vedlejší posteli Draco. 
Nedokázal říct, jestli doopravdy spí, nebo ne.

Remus se na něj usmál a zjevně nepochopil jeho zasmušilý výraz. „Harry, to, cos udělal ve 
Francii, je v pořádku.”

Harry se překvapeně podíval po místnosti.

„Poppy je pryč a místnost je zabezpečená,” dodal Remus, který tentokrát usoudil správně, na 
co Harry myslí. „Můžeme mluvit. A skutečně, Harry, to bylo správné, nemusíš se cítit provinile.”

Harry se necítil, ale něco se mu nezdálo. „Nevypadáš, že by tě příliš překvapilo, co jsem 
Luciusovi udělal,” řekl podezíravě. „Nevěděl jsem, že víš... jak neobvyklá je teď má magie.”

„Nevěděl jsem,” připustil Remus s úsměvem. „Ne, dokud to Severus nezmínil, když jsme se my 
tři přemisťovali, abychom vás mohli zachránit. Ale moc toho neřekl. Jen tolik, abych si dal na 
pár věcí pozor.”

„Co přesně?”

Remus se pousmál. „Myslím, že přesně jeho slova zněla. Drž se dál, když kouzlí, protože nikdy 
nikdo neví, co vlastně vyjde z jeho hůlky. A také že nemám stát, mezi jím a tebou, protože 
možná budeš potřebovat jeho Znamení zla. Přiznávám, že jsem byl dost zmatený až do 
okamžiku, kdy ses zmínil, jak veledůležitá pro tebe byla Serpensortia. A samozřejmě, že vidět 
Luciusův stav mi pomohlo porozumět těm ostatním komentářům.”

Harry přikývl. „Tedy, jestli je to všechno, co jsi věděl, tak ses s tím vyrovnal celkem dobře. 
Člověk každý den nevidí... no to.”

„No...” V Remusových hnědých očích to zajiskřilo humorem. „Možná bych měl zmínit, že sis 
nevšiml toho okamžiku, kdy mi upadla čelist až na podlahu. V tu chvíli jsi byl velmi 
zaměstnaným tulením se k tátovi.”

Harry se rozesmál a řekl. „Je to trochu ostuda, co? V mém věku.”

„Ne,” řekl Remus a náhle zvážněl. „To si nemyslím. Je dobře, že někoho máš.”

428 Kapitola 92. ĎÁBLŮV PORTRÉT



Harry si to také myslel, ale stejně se trochu styděl. A tak se to pokusil zamaskovat otázkou. 
„Hele, a kde je táta teďka?”

„Vyrábí Oční elixír.” Remus se znovu rozesmál, přátelsky a vstřícně. „Poppy mu sice řekla, že ho 
má ještě spoustu v zásobě, ale Severus trval na tom, že potřebuješ čerstvý.”

Tohle Harryho nezahanbilo tak jako obětí. Zahalil ho pocit, který byl příjemný, jako dotyk 
nejjemnější vlny na holé kůži.

„A dřív, než se zeptáš,” dodal Remus, „ředitel teď právě mluví s profesorem Aranem.”

Harry neměl v plánu se zeptat, ale místo toho se vzrušeně posadil. „Toho kreténa vyhodí, že 
jo?”

„Nemyslím si,” řekl Remus a zavrtěl hlavou. „Ale nemám tušení, co udělá. Severus a Albus 
mluvili poněkud tajuplně. Vypadá to, že mají nějaký plán. Nemyslím, že by se Albusovi líbil, ale 
Severus ho trochu tlačil do kouta pocitem viny.”

Harry vzdychl. „Aha. No jo, vždyť už je skoro léto, tak je to asi jedno. Jen jsem přemýšlel, co 
bude asi dál.” Zamračeně přemýšlel, co jemu a Dracovi Aran způsobil. „Lucius na Arana seslal 
nějakou hroznou kletbu, že ano?”

Remus zavrtěl hlavou. „Bylo to jen zapomínací kouzlo. Aran si nebude pamatovat poslední tři 
nebo čtyři týdny. Ale dozvěděli jsme se to nedávno. Když jste ty a Draco zmizeli, Aran byl úplně 
mimo a k nepoužití. Severus a Albus vystopovali letaxovou stopu na Malfoyovo panství, ale to, 
jak teď už víme, byla falešná stopa.”

Přerušilo ho zaklepání na zavřené dveře. A hlasy. Takové, které by Harry poznal všude. „Harry!”

Poté, co Remus sejmul ochranná kouzla dveří a dovolil jim je otevřít, se Harry s úsměvem 
přivítal se svými přáteli. „Připadá mi to, že jsem vás neviděl už věčnost. Chvíli jsem spal. Kolik 
je teď hodin? Nebo teda spíš, který je teď den?”

Hermiona se na něj podívala starostlivě. „Je sobota, těsně před snídaní, Harry. Co se ti stalo? 
Všichni tady říkali, že jsi byl unesen, že jsi zmizel. A zjevně to mělo něco společného s 
profesorem Aranem. Když byl ve čtvrtek čas na jeho hodinu, byli s ním tvůj otec a ředitel. 
Neřekli, co se stalo, ale oznámili studentům, že mají volno.”

„Jo,” přistoupil Ron blíž k jeho posteli. „Nepředpokládám, že jsi to s ním vyřídil jednou pro vždy 
jako s jistým broukem?”

Harry nevěděl, co říct. Neměl by nic proti tomu, aby jeho přátelé věděli všechno, ale nebyli 
zahrnuti do ochranných kouzel, o kterých Remus před chvílí mluvil. Harry se zadíval na svého 
bývalého profesora prosebně, ale Remus zavrtěl hlavou a promluvil. Dospělí zjevně 
předpokládali, že bude potřeba vymyslet nějakou historku.

Pro všechny případy.

„Popravdě jsem požádali chlapce, aby o té věci nemluvili,” řekl Remus. „Očividně tu byl nějaký 
spor a zatím se to vyšetřuje. A dokud nebudeme vědět víc, žádám vás oba, abyste se vyhnuli 
spekulaci.”

Hermiona se podezíravě zamračila.

„Kdybych mohl, všechno bych vám to řekl,” prohlásil Harry ve snaze uklidnit ji.

„Hele, kámo, to už jsme od tebe slyšeli.” Když se na něj Harry zamračil, zdvihl Ron ruce. „Bez 
obav! Nechtěl jsem říct, že ti nevěřím.”

„Ale co máme říct Nebelvírským?” naléhala Hermiona. „Někteří další studenti chtěli vynechat 
snídani, aby tě mohli vidět. Vědí, že ses ztratil. A vědí, že teď jsi v nemocnici... budou chtít 
vědět, co jsme se dozvěděli, protože jsme ti jediní, kteří směli jít dovnitř.”

„Kdo zastavil ty ostatní?”
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„McGonagallová řekla, že potřebuješ odpočívat a že za tebou smí vždy jen dva návštěvníci.”

„Řekněte ostatním,” řekl Remus trochu netrpělivě, „že tu byl očividně nějaký spor a zatím se to 
vyšetřuje.”

Hermiona podrážděně zafuněla, ale nakonec přikývla.

Pak si ona i Ron přitáhli křesla a usadili se na kus řeči. Harry byl během řeči opatrný, aby 
nezabíhal do podrobností toho, co se jim vlastně stalo. Nicméně, když Remus zašel do 
kanceláře madam Pomfreyové, aby požádal o snídani pro ně tři, měl Harry potřebu říct svým 
přátelům, že mu Draco tentokrát zachránil kůži a že on osobně zmlátí každého, kdo mu bude 
ještě někdy zpochybňovat bratrovu loajalitu.

Když to Ron slyšel, zbledl.

„Myslím tedy nahlas,” dodal Harry velkoryse.

Draco předvedl, že buď špicuje uši nějakou dobu, nebo aspoň dlouhou chvíli poslouchá a 
posadil se. „Záleží mi na Harryho bezpečnosti úplně stejně jako tobě. A jestli ještě někdy 
uslyším, že říkáš něco jiného, stane se ti něco horšího, než obyčejná mudlovská nakládačka!”

„Jo, tak tohle je přesně ten způsob, jakým si získáš mé přátele,” řekl Harry a zpražil Draca 
pohledem. „Když jim budeš vyhrožovat, že je prokleješ.”

„Copak jsem řekl, že ho prokleju?” zdvihl Draco obočí se špatně zahranou nevinností.

Remus vrátil a za ním se vznášely tři podnosy.

„Zase se na mě všichni vykašlali, jako vždycky,” kňoural Draco. Nahlas.

„Přestaňte se chovat jako hlupák, pane Snape,” řekla Pomfreyová, když vtrhla dovnitř. „A vy se 
pořádně nacpěte, pane Pottere. Potřebujete získat zpátky svou sílu.” Pak kouzlila kolem Draca a 
kdákala u toho jako slepice. Nebo to tak alespoň Harrymu připadalo. „Dobře, dobře, vypadá to, 
že váš organismus už je čistý... pane Lupine, mohl byste přinést další podnos?”

Remus přikývl a zamířil zpět do kanceláře madam Pomfreyové.

„Jeho systém je čistý od čeho?” naléhala Hermiona, jakmile Remus zmizel. „Co se vám dvěma 
stalo?”

„U Merlinovy hlavy, ty jsi ale natvrdlá,” řekl Draco. „Jako pomatený tůňodav. Ty se prostě 
nevzdáváš, co? Očividně se stal nějaký spor a zatím se to vyšetřuje.”

„Není moc hezké odposlouchávat,” odsekla Hermiona a trochu zrudla. Ale aspoň se přestala 
ptát.

Harry chtěl Dracovi říct, aby nemluvil s jeho přáteli tak kousavě, ale právě v tu chvíli vešel 
Goyle. Ještě že tak. Harry byl už unavený svou rolí rozhodčího. Proč spolu prostě nemohou 
vycházet? Nebo to alespoň předstírat?

Draco se odvrátil od Harryho a nějakou chvíli si tiše povídal s Goylem. Ale o čem, to Harry 
nevěděl. Nebyl jako jiní lidé, nešpicoval pořád uši.

Když se Remus vrátil ze čtvrtým podnosem, Goyle se rozzářil. „Jé, snídaně. Skvěle! Musel jsem 
vynechat snídani ve Velké síni, abych sem mohl jít...“

Draco zdvihl hůlku ze svého nočního stolku a poslal podnos ke svému příteli. Pak se podíval na 
Remuse vyčkávaně. „Asi tu umřu hlady.”

Remusův hlas byl poněkud podrážděný, když odpovídal. „Tak to byste možná neměl posílat své 
jídlo pryč.”

Goyle promluvil s pusou plnou jídla. „To bylo tvoje? Promiň Draco, chceš to zpátky?”

„Ne, díky,” řekl Draco a usmál se na něj. Jeho úsměv ale pohasl, když se obrátil zpátky na 
Remuse. „No tak, bude to?”
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„Já nejsem váš domácí skřítek, pane Snape.”

„Kdybyste byl,” řekl Draco, „nevěřil bych žádnému jídlu, které byste přinesl. Takže to musíte 
brát jako kompliment, že jsem ochotný sníst něco, co mi podá vlkodlak...“

„Vlkodlak?” zalapal po dechu Goyle a ruka se sklenicí mléka se mu roztřásla tak, až se kolem 
roztřikovaly kapičky.

Draco natáhl ruku, aby ustálil Goylovo zápěstí. „Ty si nepamatuješ profesora Lupina? Obrana 
proti černé magii, třetí ročník?”

Goyle si soustředěně prohlížel Lupina a pátral v jeho tváři, jako by se snažil vyvolat dávno 
zapomenuté vzpomínky. „Jo, to jste vy,” řekl nakonec podmračeně. Pak ztlumil hlas a obrátil se 
k Dracovi. „Už jsem snědl klobásu a půlku housky. Jsi si jistý, že je to bezpečné?”

„Jo, jsem.” Draco si vzdychl, pustil Goylovu ruku a otočil se zpátky na Remuse. „Zabilo by vás, 
kdybyste přinesl ještě jeden talíř?”

„Zabilo by vás, kdybyste poprosil?”

„Podívejte, vy lycantrope, jsem hladový, a vím... že právě teď nejste nakažlivý...” vybuchl 
Draco, pak ale pokračoval klidnějším tónem. „Na druhou stranu, není nic špatného na tom, 
chovat se občas trochu zmijozelsky. Takže dobře, pro...” 

„Pan Snape ještě pořád čeká na své jídlo?” zvolala madam Pomfreyová, která něco psala na 
stole ve vzdáleném stolu místnosti a zněla naštvaně. „Potřebuje, aby se mu vrátili všechny síly, 
pane Lupine!”

„Už pro něj jdu,” řekl Remus s povzdechem.

Draco se zeširoka usmál a mávl na něj, aby tedy už šel.

„Co se stalo s tvým dobrým vychováním?” syčel na něj Harry hned, jak se Remus odešel 
domluvit se skřítky. Býval by řekl něco dříve, ale bál se, aby tím Remuse neponížil. „Draco, 
nemusíš ho mít rád, ale musíš se k němu chovat slušně. Copak jsme o tom už nemluvili? On je 
jeden z těch hodných. Je stejný, jako ty nebo já.”

„Haha. Možná, že je na té správné straně, ale rozhodně není jako já.”

Ale přesto byl Draco méně nepříjemný, když se Remus vrátil. Když dostal talíř, zdvořile přikývl.

Remus si odešel promluvit s ředitelem, jak sám řekl. Harry si vzdychl a přemýšlel, že Remus asi 
bude ve své práci zvěda pokračovat. Ale vzhledem k tomu, že Ron a Hermiona o tom nic 
nevěděli, nemohl před nimi říct své námitky nahlas. 

Nemluvě o tom, že tu teď byl i Goyle.

Možná Remus řekne řediteli, že je to pitomý plán, pomyslel si. A jestli ne, najdu způsob, jak si s 
ním promluvit později.

Během snídaně Harry klábosil se svými přáteli a Draco s Goylem, a jejich řeč byla přerušovaná 
jen žvýkáním a polykáním. První odešel Goyle, který vrčel něco o tom, že jeden talíř mu nestačí 
a že třeba ještě stihne konec snídaně ve Velké síni.

Když byl pryč, řekl Draco: „Grangerová,” a přerušil tím Harryho a Ronovu hádku o tom, která 
sada kouzelnických šachů je nejlepší. „Teda, Hermiono,” opravil se po chvíli ticha.

„Ano?”

Draco si nervózně odkašlal. „No... myslíš, že by sis mohla ve svém přeplněném studijním plánu 
najít chvilku času a pomoct trochu Gregovi s obranou? V příštích pár dnech? Učebnice je pro něj 
příliš složitá, takže potřebuje někoho, kdo by mu to nahlas přečetl. A mluvící brk to nedokáže. 
Takže mu to musíš převyprávět, jestli ti to teda dává smysl.”

Hermiona na něj vyvalila oči. „Draco, já nemusím vůbec nic. A jestli Goyle tak zoufale potřebuje 
pomoct, tak proč mu nepomůžeš ty?”
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Dracovy rysy ztvrdly. „Dělám to, zeptej se Harryho, jestli mi nevěříš. Ale slíbil jsem Gregovi, že 
mu pomůžu o víkendu a to teď nejde.”

Harry poplašeně zamrkal. „Nebudeme v nemocničním křídle celý víkend, že ne?”

„No jo vlastně, ty jsi už spal.” Draco odložil talíř z klína a mávnutím hůlky ho poslal přes 
místnost. „Severus říkal, že jakmile nás pustí, vezme nás z hradu, abychom si udělali trochu 
volno. Jsem si jistý, že víš kam.”

„No jo, do...” Harry to nedokázal říct, protože Fidelius ho v přítomnosti madam Pomfreyové 
dokázal umlčet.

„Jo tam, takže tady nebudu, abych Gregovi pomohl. A on to opravdu zoufale potřebuje.” Draco 
znovu vzhlédl k Hermioně a na tváři se mu znovu rozhostil úsměv. Byl neupřímný, ale aspoň to 
ne jeden z těch jeho příšerně sarkastických. Vypadalo to, že je pro něj prostě těžké o něco 
požádat někoho nečistokrevného a zejména Hermionu Grangerovou.

„Jsem si jistá, že jsou zmijozelští, kteří Obranu na té úrovni, na které jsme, zvládají,” stála si na 
svém s rukama tvrdohlavě založenýma před sebou.

Dracův úsměv pohasl. „No ano, ale oni jsou poněkud... povýšení, víš?”

„Ano, to vím.” dodala Hermiona suše.

Draco polkl a zdálo se, že je to pro něj příliš těžké a že se vzdává. Místo toho se ale pochlapil. 
„Budou se na něj vytahovat...” 

„Stejně jako ty?”

„Jenže ode mne mu to nevadí. Hele podívej, jestli to nechceš udělat, tak to nedělej,” zahučel 
Draco. „Jen jsem si říkal, že se ti bude líbit ta možnost předvést tvůj gigantický mozek někomu 
jinému, ale jestli nééééé...” 

Harry se mezi ně vmísil dříve, než se dokážou doopravdy pohádat. „Draco, tys ještě nikdy 
neslyšel, že nachytáš víc much na med než na ocet?”

Draco se zmateně zakabonil. „A k čemu by mi byly mouchy? Teda kromě lektvarů?”

Hermiona vybuchla smíchy.

„A ty,” otočil se na ni Harry vztekle, „jsi nikdy neslyšela o olivové ratolesti? Protože tohle byl 
ten případ, když tě Draco požádal o pomoc. I když je to pomoc pro Goyla. Opravdu bych byl 
rád, kdybychom my všichni spolu doopravdy vycházeli.”

„No dobře.” Hermiona udělala tři kroky směrem k Dracově posteli. „Popravdě mě překvapilo, že 
to vypadá, že se staráš o někoho jiného než sebe...” 

„Vypadá to?” procedil Draco přes zaťaté zuby. „Poslouchej, ty pitomá káčo, já se starám o 
Harryho! Dost!”

Jakmile to řekl, zrudl a odvrátil se od nich.

Dracova zjevná upřímnost Hermionu zasáhla. „Omlouvám se,” řekla trochu strnule. „Řekni 
Goylovi, že mu pomůžu. Dnes večer. V sedm v knihovně.”

„Raději v půl osmé.” Zrudlý Draco si pohrával s hůlkou. „Greg potřebuje dost času na to, aby se 
najedl.”

„To jsem si všimla,” řekl Hermiona a její tón byl stejně kousavý jako předtím.

Draco se usmál. „Dobře tedy. A protože nesmím být nezdvořilý, tak dokonce řeknu děkuji.” 
Podíval se na Harryho. „Vidíš? Říkal jsem ti, že mám dokonalé chování.”

Hermiona se zasmála a v dalším okamžiku jí stál Ron po boku. „My oba pomůžeme Goylovi,” 
řekl, jako by chtěl Hermionu chránit. „Jsi rád. Jo?”
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Harry se strnul a byl si jistý, že Draco odpoví nějakou sarkastickou poznámkou o Ronově mozku. 
Ale jeho bratr se jen usmál. „No dobře. Chraň dámu svého srdce před velkým zlým Zmijozelem. 
Ale Greg se nebude k Hermioně chovat špatně. Řekl jsem mu, že je v pohodě.”

Hermiona zalapala po dechu.

„Na mudlu,” dodal Draco. Zdálo se, že je podrážděný, když Hermiona stále vypadala 
překvapeně. „Co je na tom tak nečekaného? Řekl jsem ti přece do očí, že jsi chytrá.” Pak se mu 
v očích zlomyslně zablýsklo. „A řekl jsem Harrymu, že jsi docela hezká. Teda docela,” dodal. 
Když Ron zaťal ruce v pěst. „Chci říct, že nejsi můj typ.”

„Harry, my už musíme jít,” řekla Hermiona bezbarvě.

„Dobrý nápad,” zamumlal Ron.

Jako by se pokoušela zamluvit nerudný komentář, Hermiona dodala. „Zůstali bychom déle, 
vážně, ale Ron má famfrpálový trénink a já pracuji na opakování Věštění z čísel, ve kterém 
mám skluz.”

Oba se rychle rozloučili s Harrym a Hermiona i s Dracem.

Ron zachmuřeně odešel.

Když odešli, Draco se rozesmál. „Weasley... tedy omlouvám se, Ron, by měl svému děvčeti více 
věřit, tedy jestli ona je jeho děvče. Viděls, jak se na mě na konci dívala? Myslím, že bych mu jí 
dokázal přebrat.”

„Draco!”

Draco jen pokrčil rameny. „A řekl jsem, že to udělám? Klídek!”

„A proč bys to chtěl? Vždyť nemůžeš Hermionu vůbec vystát!”

„Myslel jsem, žes chtěl, abychom spolu prostě normálně vycházeli.” Draco zdvihl obočí a když 
Harry zasupěl, rozesmál se. „S tebou jde skoro stejně manipulovat jako s Ronem Weasleym. 
Nemám v plánu to udělat. A udělal bych to jen proto, abych naštval Rona. Ale vzdám se toho 
kvůli našim přátelským vztahům.”

„To bys tedy měl,” zavrčel Harry a práskl s sebou na záda.

***

Když dala madam Pomfreyová chlapcům poslední lektvar, oznámila jim, že mohou jít, ale že 
musí počkat, dokud si nepromluví s jejich otcem, který by měl přinést Harryho Oční elixír.

Po dvaceti minutách přešlapování na marodce Draco řekl, že prostě půjdou a Severuse najdou. 
„No tak, Harry,” naléhal. „Pomfreyová už ani není ve své kanceláři. Copak jsi neslyšel, jak 
zavřela dveře a šla ven na chodbu?”

„To se ti snadno řekne, že zamíříme do sklepení, jenže já ještě pořád nevidím dobře. Já tu 
počkám na tátu.”

„Také bychom se mohli přemístit krbem,” přemlouval Harryho Draco. „Myslím, že bych přišel na 
to, kde má Pomfreyová ukrytý letax.”

Harry byl zachráněn před nutností odpovědět příchodem Remuse, který se vrátil z rozhovoru s 
ředitelem. Byl zachmuřený a tvářil se odhodlaně. Víc Harry vědět nepotřeboval.

„Takže to uděláš, že ano?” zeptal se Harry.

„Ano...” 

„Udělá co?”

No jo vlastně. Draco nic neví. A Harry nevěděl, jak by mu to měl říct.

Nicméně Remus si zjevně myslel, že si Draco zaslouží znát celou pravdu. Došel k němu a tiše 
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promluvil. „Myslím, že už ti Harry řekl o práci, kterou dělám pro Řád. Vzhledem k posledním 
událostem budu schopen představovat Luciuse nepřetržitě.”

Draco vytřeštil oči. Ztuhl a vypadal ohromeně. „Vy máte v plánu žít na panství? S mojí 
matkou?”

„Ano, až na okamžiky, kdy mi to překazí úplněk,” odpověděl Remus. „Tehdy budu muset odjet 
na nějakou obchodní cestu nebo něco takového.”

„Jo? A co když tě právě v těch dnech přivolá?” dožadoval se odpovědi Harry.

„Budu se vyrovnávat s neočekávanými okolnostmi tak, jak přijdou.”

„Já ti dám nepředvídané okolnosti,” řekl Draco hlasem o oktávu vyšším než obvykle. „Ty 
odpornej, špinavej vořechu. Jestli si myslíš, že se za něj prostě jen vyměníš, tak tě moje kouzlo 
nakope do prdele, protože to já nestrpím, rozumíš mi?”

„Draco!”

Harry neslyšel, že se dveře otevřely a Draco evidentně také ne. Ale byl tu Snape, který za 
sebou zavřel dveře a několikrát ochránil, před tím, než dorázoval ke svému synovi a zpražil ho 
pohledem. „Už nikdy nebudeš mluvit s Lupinem tímto způsobem!”

Draco ohrnul ret. „Ale prosím tě. Co on je, tvůj nový nejlepší přítel?”

„Je to dospělý a navíc člen Řádu,” řekl Snape ledově. „Ať už k němu já mám jakékoli výhrady, 
neomlouvá tě to, pokud se k němu chováš bez respektu.”

„Bez respektu, jo?” téměř ječel Draco. „Podívej se na něj! Vždyť skoro slintá! Nemůže se 
dočkat, až se mu moje matka dostane do pracek!”

Když se Harry obrátil k Remusovi, postřehl, že ten zůstal naprosto klidný, jen hluboko v očích se 
mu dalo přečíst překvapení nad tím, že se ho Severus Snape zastal.

Snape ucedil přes zaťaté zuby. „To je ještě urážlivější než to, co jsi řekl před chvílí. Ujišťuji tě, že 
ať už má Lupin jakékoli chyby, rozhodně nezaútočí na tvoji matku.”

„Já nemluvím o útoku! To jsem si jistý, že neudělá. Aby bylo jasno, bylo by pro něj rozhodně 
lepší, kdyby nespal s mojí matkou, protože já nestrpím, aby takovýhle zatracený vlkodlak vložil 
ruku nebo cokoli jiného na moji matku. Prostě nestrpím!”

Harrymu poklesla čelist. Náhle pochopil, proč Draco tak pění.

„Aha,” řekl Severus, kterému se evidentně konečně rozsvítilo. „Lupine?”

„Ale, Draco,” řekl Remus pomalu a vypadalo to, že má co dělat, aby udržel svůj hlas v klidu. 
„Chápu, proč tě celá ta situace tak znepokojuje. Ale já opravdu nemám v úmyslu spát s tvojí 
matkou.”

Draco založil ruce před sebou a tvářil se zarputile. „Jo. Jasně. Všichni vědí, jak jsou vlkodlaci 
živočišní. A vy přece nejste jiný než ostatní vašeho rodu, ne?”

„Do toho jaký jsem, vám nic není,” odsekl Remus. „Ale pravděpodobně bych vám měl říct, že 
Narcissa Malfoyová mě nechává naprosto chladným. Nedokážu si představit nikoho, s kým bych 
chtěl spát méně.”

Zdálo se, že tahle informace se Draca dotkla. „Moje matka je krásná. Je úchvatná!”

„Ano, to je.” Remusův hlas byl už opět klidný. „Stejně tak jako růže v plném květu. To ale 
neznamená, že mě vzrušuje. Pokud chápete, co tím chci říct?”

Harry sám sebe nenáviděl za to, že celou situaci ještě zhorší, ale ještě víc by se nenáviděl, 
kdyby Remus skončil mrtvý. Takže vznesl námitky. „No, bez urážky, ale nebude to paní 
Malfoyová považovat za divné? Nebo zvláštní? Chci říct, když budeš předstírat, že jsi on, 
nebude to jaksi... očekávat?”
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Překvapivě to vzal Draco docela dobře. „To si nemyslím.” A jeho hlas zněl trochu arogantně. 
„Moje matka je dáma. Nedokáži si představit, že by něco takového chtěla. Možná tak jednou za 
rok, při jejich výročí...” 

Harry zachytil pobavený výraz otcovy tváře a Remus vypadal zrovna tak, ale když promluvil, 
byl jeho hlas klidný.

„Máš pravdu, Harry. Není možné Narcissu zcela oklamat. Zná svého manžela příliš dobře. A už 
jsme s Albusem našli i řešení. Vymyslím si historku o tom, že mě někdo zezadu proklel a tím 
vysvětlím, proč Lucius není úplně ve své kůži a nepamatuje si úplně běžné věci, které bude 
jeho žena předpokládat, že ví. A tu samou historku využiji pro vysvětlení o nedostatek zájmu 
pro... jaksi ložnicové záležitosti.”

„Předpokládám, že čím víc toho budete vědět, tím lépe,” vzdychl Draco. „Asi si odpustím 
prázdniny, abych vám mohl říct všechno, co máte vědět.”

„To uděláme později,” řekl Snape. „Lupin se svým úkolem hned tak nezačne. Zvýší to důvěru v 
jeho historku, že byl proklet a zanechán někde napospas smrti.”

Harry si vzdychl. „A to, že se mi tenhle nápad z duše od začátku až do konce protiví, 
neznamená nic, předpokládám?”

„Lupine?” vyzval ho Snape přidušeně.

„Neřekl bych, že to nic neznamená,” pokračoval Remus tiše. „Ale ty důvody, pro které chceš, 
abych s tím přestal... jsou osobní. A jsou věci důležitější, než naše osobní city.”

„Mám dobré instinkty,” stál si na svém Harry.

„A co ti říkají?” říkal Snape. „Buď upřímný.”

Harry se kousl do rtu. Co mu říkají? Většinou to, že nechce, aby se Remus vystavoval 
nebezpečí. Ale to je osobní, jak už Remus řekl. Pokusil se to odsunout stranou a naslouchat 
tomu, co říkají jeho instinkty o válce. „Že bys mohl získat důležité informace,” řekl nakonec s 
povzdechem.

Bylo těžké ignorovat osobní pocity. Těžší, než by ho napadlo. Ale koneckonců, tohle přece bylo 
to, co dělal Snape. Měl všechny důvody proto zlobit se, že ho Lupin nahradí coby zdroj 
nejdůležitějších informací pro Řád. Ale kromě toho, kdy se to dozvěděl poprvé, to vypadalo, že 
se s tím už naprosto smířil.

A pokud to dokáže jeho otec, dokáže to i Harry. „Buď opatrný,” řekl potichu.

„Budu,” řekl Remus. Pak se s nimi rozloučil a všem, včetně Draca, popřál šťastnou cestu. Draco 
netečně přikývl. Harry si pomyslel, že je to lepší, než kdyby byl protivný.

Snape vytáhl z kapsy brýle a otočil se k Harrymu. „Tyhle by se měly sami přizpůsobit. A jestli 
nemáte nic dalšího, nakapu ti Oční elixír a půjdeme.

„Madam Pomfreyová říkala, že s tebou chce mluvit...” 

„To bez pochyby,” řekl Severus zachmuřeně. „Harry, zakloň hlavu a úplně otevři oči.”

Když už v nich měl elixír, nasadil si Harry brýle a strčil ruce do kapes. „Teda tenhle jo-jo efekt už 
mi jde vážně na nervy.”

„Jo-jo?” zeptal se Draco.

„To je taková mudlovská hračka. V jednu chvíli vidím, pak zas ne... Přísahám, že už je mi jedno, 
kde se to zastaví. Jen bych chtěl, aby se to přestalo měnit!”

„Hm... to musí být frustrující,” přitakal Snape. „Ale nedá se s tím nic dělat. Jestli tě to utěší, 
mám v plánu nechat vás příštích pár dnů si užít, abychom se všichni vzpamatovali z toho, co se 
stalo.”

„Jo, Draco se zmínil.” Něco v otcově řeči ale Harryho zarazilo. „Počkej, pár dnů? Já myslel, že 
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jen víkend?”

Snape zavrtěl hlavou. „Vrátíme se v úterý nebo ve středu.”

„Tak to abych si s sebou vzal své knihy...” 

„Ne, žádné knihy,” řekl Snape bez náznaku legrace. „Nebo alespoň ne učebnice. Nebudete se 
učit, dokud se nevrátíme. A nebudeme se o tom dohadovat.”

Harry se pousmál: „Ale pochop, budeme pozadu.”

„Tvé zdraví je daleko důležitější než učení, Harry.”

„Ale já se cítím dobře...” 

„Ten kluk vážně neví, kdy přestat,” řekl Draco kysele. „Já si tedy po tom všem, co se stalo, 
krátké prázdniny rozhodně užiju.”

Po všem, co se stalo. Harry se otřásl, když mu v mysli vytanulo několik hrozných obrazů. 
Nechtělo se mu ptát se před Dracem, ale nemohl jinak. „Co ta jáma s hady? Je tam pořád? 
Bojím se, aby do ní nespadlo nějaké mudlovské dítě. Myslím, že taková nehoda by Luciusovi 
udělal radost, takže ji určitě pořádně nezabezpečil.”

„Jámu vyřešil Albus. Domnívám se, že hady vrátil do džungle, tam, odkud je Lucius předtím 
přivolal. A já jsem vymazal skřítkovi z paměti to, že taková věc vůbec existovala.”

Koutkem oka Harry viděl, jak se Draco zatvářil. To vrátilo jeho myšlenky zpět k Devonu. 
„Myslím, že nebudu brát Salsu s sebou,” řekl.

Draco zavřel pusu a jeho znechucený výraz zmizel. „To je na tobě Harry. Ale já si myslím, že 
jsem svůj největší strach překonal. Tím, že jsem mu čelil. Pokud jsem dokázal zabít obrovského 
jedovatého hada, holýma rukama bez použití magie, myslím, že se dokážu vyrovnat s tvým 
mazlíčkem, který není tlustší než tužka.”

„Obrovský jedovatý had?” zeptal se Snape a tázavě zvedl jedno obočí.

Draco vydržel otcův pohled jen chvíli. „No dobře, dalo by se říct, že byl střední.”

„Střední?”

„No dobře!” vyletěl Draco. „Ten, co jsem ho zabil, možná nebyl o moc větší než Salsa, když 
chceš vědět pravdu. Ale myslím si, že princip je pořád stejný, n'est-ce pas?”

„Byl jsi velmi, velmi statečný,” řekl Harry s kamenným výrazem. A protože nemohl do otce 
šťouchnout loktem, aniž by to Draco viděl, významně se na něj podíval.

„Ano, velmi odvážný,” řekl po krátké pauze Snape. „Tu zmiji, co jsi ji vykouzlil svým 
Serpensortia, Albus nenechal zmizet, ale našel jí někde dobrý domov. Jako poklonu tvé odvaze 
a věrnosti. A já jsem na vás nesmírně hrdý. Na oba. Nemohl bych si přát lepší syny.”

Draco se zakřenil. Zcela evidentně potřeboval slyšet pochvalu úplně stejně jako Harry.

„Můžeme jít?”

Harry přikývl. „Tak dobře, jen si skočím do věže pro Salsu...” 

„Není třeba.” Snape zalovil v kapse hábitu a vytáhl z ní malého hádka. „Harry, s tvým svolením 
ji připravím na cestu krbem.”

Harry trošku zlomyslně řekl: „Možná by si jí Draco chtěl nejdřív pochovat. Ne? A jsi si jistý? No 
tak dobře, připrav ji.”

„Děsná legrace,” vrčel Draco, když vstoupili do velkého krbu v nemocničním křídle.

Harry si navlékl Salsu na ruku jako náramek a přetáhl přes ní rukáv. „Taky si myslím.”

„Ještě počkejte!” zvolala madam Pomfreyová, když vrazila dovnitř. „Kam to jdete, profesore 
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Snape? Potřebuji s vámi mluvit!”

Harrymu neušel zvláštní výraz na otcově tváři. Nebyl si jistý, co znamená, krom toho, že Snape 
nechce s Pomfreyovou mluvit. Nebo ještě spíš, nechce ji poslouchat.

Harry měl pocit, že Snape se rozhodl vystoupit z krbu a čelit jí jen proto, aby byl dobrým 
vzorem svým synům. „Ano, madam Pomfreyová?”

Nejistě se podívala na Harryho a Draca, kteří ještě pořád stáli v krbu. „Možná by moje kancelář 
byla lepším místem pro takovýhle rozhovor?”

„Nedokážu si představit proč,” řekl Snape vlídně. „Myslím si, že moji synové mohou slyšet 
cokoli, co mi chcete říct.”

„Tak tedy dobře,” řekla Pomfreyová hlasem, který byl o něco chladnější než předtím. „Pan 
Potter je, jak jistě víte, nebo byste měl vědět, po všech těch zraněních, která utržil tento rok 
choulostivý. A vy ho necháte úplně se magicky vyčerpat. A nejen to! Opět došlo ke zhoršení 
jeho zraku. Musíte se o něj starat lépe. Je tak křehký!”

„To tedy nejsem!” Ty stará pitomá sůvo, dodal málem Harry. A asi by to udělal, pokud by to 
nebyl špatný vzor pro Draca, kterému před chvílí kázal o tom, jak má být slušný k Remusovi.

„Budu se o něj starat lépe,” přitakal vstřícně Snape.

Lékouzelnice zasupěla. „To tedy ano. A co se týče pana Snapea. Byl otráven! Tohle je vaše 
představa péče?”

Na hrůzyplný okamžik si Harry myslel, že má na mysli tu záležitost, při které Snape Draca 
donutil sníst Venetimoricu. Jak se to mohla dozvědět? Ale pak mu došlo, že mluví o hadech.

„I o něj se budu starat lépe. Co si myslíte o mém nápadu vzít chlapce na krátké prázdniny? Zdá 
se vám to rozumné?”

Poněkud ukonejšená Pomfreyová přikývla.

„Skvěle. Pak tedy můžeme jít.” Snape vešel do krbu k Harrymu a Dracovi, vysypal trochu letaxu 
z lahvičky, kterou vytáhl z kapsy a všichni se bleskově přenesli dolů do sklepení, aby si zabalili.

Když měl Harry sbalený batoh, vrátil se do obýváku. „Nemyslíš si to, co ona, že ne? Nemyslíš si, 
že jsem...” obrátil oči v sloup. „Křehký?”

„Dal bych přednost tomu, aby jsi se nezapletl se smrtijedy, dokud na to nebudeš připravený, 
ale osobně si myslím, že jsi všechno, jen ne křehký,” řekl Snape. „Souhlasit s ní byl ten 
nejrychlejší způsob jak utnout tu její tirádu.”

„Správně zmijozelské.” Harrymu to připadalo jako správné řešení. „Už se mi dělá špatně z 
ležení v posteli. A popravdě jsem se trochu bál, že mě budeš nutit v Devonu šetřit se.”

„Mám trochu jiný plán,” usmál se trochu tajuplně Snape.

„Co?”

„Á, tady je tvůj bratr, a už je také připravený na cestu.” Snape je oba postrkoval ke krbu. Jako 
vždycky se přenesli nejprve na Grimmauldovo náměstí a teprve pak se přemístili do Devonu.
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„Je prima být doma,” řekl Draco, povzdechl si a mávl hůlkou, aby otevřel vstupní dveře do 
chalupy. A pak, jako by se chtěl bránit, dodal: „Je to můj domov, však víš. Můj, stejně jako tvůj.“

„Vím,” řekl Harry s úsměvem.

Severus zavřel dveře hned, jakmile byl s chlapci uvnitř. „Mohl by se jeden z vás postarat o něco 
k jídlu?”

„Měl by to být Harry,” řekl Draco s kamennou tváří. „Potřebuje nabrat síly. Je tak křehký.”

437 Kapitola 92. ĎÁBLŮV PORTRÉT 2.



Harry se rozesmál: „Myslím, že to vydržím, dokud nebudu mít doopravdy hlad.”

Za Dracem, který zamířil do jejich pokoje, se vznášel jeho batoh. Harry šel těsně za ním a svůj 
batoh hodil na postel. Draco stál uprostřed místnosti s vytaženou hůlkou, ale nekouzlil. 
Nepromluvil, dokud neslyšel cvaknutí otcových dveří.

„Co tady budeme celou dobu dělat?” zeptal se, „je potřeba dodělat Severusův pokoj... i když si 
myslím, že už teď se v něm dá bydlet.”

„Myslím, že táta má nějakou představu, co budeme dělat.”

„Já jsem docela dobrý v poflakování se okolo,” navrhoval s úsměvem Draco. Pak, ale jeho 
úsměv pohasl. „Ale zrovna teď bych radši neměl moc času na přemýšlení.”

„Jo, vím, o čem mluvíš,” zamumlal Harry. Náramek se Salsou se mu najednou zdál těžký a tak 
ho sundal a položil na postel. Přemýšlel, jestli Draco bude pro příště Salsu lépe snášet. Ať už to 
muselo být jakkoliv strašné, čelil svému strachu z hadů, dost nejenom na to, aby jednoho zabil, 
ale dokonce tak, aby zůstal v místnosti docela dlouhou dobu se zmijí, která se tam objevila díky 
jeho kouzlu Serpensortia.

Přestože ten had většinu času spal, stejně to Harryho ohromilo.

O chvíli později Harry zaslechl otcův hlas, jak je volá z předního pokoje.

Když Harry vyšel, uviděl Snapea, jak stojí před krbem a v každé ruce drží úžasné koště.

„Můj Kulový blesk!” zvolal Harry. Ve stejný okamžik Draco obdivně vydechl: „Jé, Kulový blesk 
XL!”

To lesklejší koště byl určitě nejnovější model Kulového blesku. Harry ho nikdy před tím neviděl 
takhle zblízka. „Teda,” vykřikl a oči mu zazářily.

Snapeovi zacukaly koutky úst. Novější koště podal Dracovi a Kulový blesk Harrymu.

Draco zamrkal. „To je pro mě? Já...” vypadalo to, že ztratil řeč. Harry měl co dělat, aby se 
nerozesmál, po všech těch letech, kdy vídal svého bratra plného žádostivostí a chamtivostí. „Víš 
přece, že už mám Nimbus 2001.”

„Ano, já vím,” řekl Snape, „ale když jsi naposledy hrál famfrpál, bylo zjevné, že Harry by se rád 
připojil. Nepochybuji, že příští rok bude chtít hrát také. A abys z něj při vašem tréninku dostal 
maximum, napadlo mě, že bys měl mít koště ještě rychlejší, než má on.”

„Ty očekáváš, že mu budu pomáhat zlepšit jeho schopnosti, aby nás příští rok Nebelvír roznesl 
na kopytech?”

„Ne, předpokládám, že tvoje náklonnost k bratrovi překoná tvoji loajalitu ke koleji.”

„Ale ano, to ano,” zamumlal Draco a rukama hladil násadu koštěte. „Jé, to je úžasné. Ale stejně, 
Severusi, ten Pohár...“

„Pokud si tedy nepřeješ se s Harrym takto utkat, pak samozřejmě mohu to koště vrátit do 
obchodu,” zavrčel Severus.

„Ne, ne, to je v pořádku,“ řekl rychle Draco. „Nechám si ho.”

„Napadlo mě to. Měl jsem v úmyslu dát ti ho až v létě, ale to už není daleko.”

„A já se potřebuju zabavit,” dodal Draco a zakřenil se. „Vytřu s tebou podlahu, Pottere.”

„Jo, jako bys ty někdy vytíral podlahu,” dodal Harry.

„Zásah.”

Harry se rozesmál, bratrova radost ho těšila. „Je to krásné koště.”

Snape si odkašlal a počkal, dokud se na něj Harry nepodíval. „Harry, nechtěl bych, aby ses cítil 
odstrčený, ale moje... finanční situace mi nedovoluje pořídit dvě taková košťata a napadlo mě, 
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že bys stejně raději zůstal u svého Kulového blesku. Domnívám se, že má pro tebe velkou 
emociální hodnotu.”

„Jo, to má,” řekl Harry a přikývl. „A nebuď z toho smutný, protože já nejsem. A stejně toho pro 
mě děláš spoustu.” Rukou se dotkl brýlí, které mu Snape dal. Až na to, že se samy přizpůsobily 
jeho zraku, byly úplně stejné jako ty staré, včetně vyleptaného hada, který byl zakouzlen tak, 
aby ho viděl jen Harry.

„Díky, Harry,” řekl Snape tiše.

„No jo, děkuju,” pípnul Draco, který evidentně zapomněl na své dobré vychování.

Harry a Snape se po sobě podívali.

„Dobře tedy,” řekl Severus, „a teď už oba zmizte. Venku na louce najdete cvičnou zlatonku, už 
tam někde poletuje. Je očarovaná tak, aby zůstala uvnitř nezakreslitelného prostoru. A nechci 
ani jednoho z vás vidět v chalupě, dokud nebudete mít chuť obědvat.”

„Vždycky jsem věděl, že jsi ras,” řekl Draco a zavrtěl hlavou, „copak jsi nikdy neslyšel, že se 
říká, jděte a bavte se?”

Severus popadl Harryho a Draca každého za jedno rameno, postrčil je ke vchodovým dveřím a 
řekl: „Jděte a bavte se.”

„Jasně, ty otrokáři,” žertoval Draco. „Pojď, Harry, teď uvidíme, jak je XL doopravdy rychlý. A až 
přiznáš, že jsem lepší chytač, nechám tě na něm i proletět...”

„Jo a já ti za to možná prodám zlatonku,” odsekl mu se smíchem Harry, který si to také zamířil 
ven.

***

Famfrpál jeden na jednoho byl ještě lepší, než si Harry pamatoval, ale možná že tomu tak bylo, 
protože Dracovo nové koště Harryho opravdu nutilo k co nejlepším výkonům. Chytil zlatonku 
jednou a Draco dvakrát. Harry si pomyslel, že trochu vyšel ze cviku a že by to mohlo být lepší, 
když bude celé prázdniny létat.

Jeho nudné, příšerné prázdniny v Dursleyovic domě se najednou zdály jako dávná minulost.

Po prvním kole, které vyhrál Draco, Harry strávil chvilku tím, že se jen vznášel nad domem a 
obdivoval krajinu. Draco zamířil koště k nebi a připojil se k němu. „Jsi unavený?”

„Ne, a nejsem křehký,” namítl Harry. „Popravdě jsem přemýšlel o své předešlé rodině a o téhle 
rodině a to mně připomnělo, že jsem nikdy neměl příležitost, promluvit si se Severusem o 
Aranovi.”

„Hm. Aran.”

Harry se na něj podíval podezřívavě. „Co to mělo znamenat? Poté, co jsi tátovi přestal 
vysvětlovat, jak to bylo s těmi tisíci hady, jsi mu řekl, jak se ke mně Aran choval?”

Draco zavrtěl hlavou tak, až mu vlasy zavlály ve větru. „Řekl jsem jenom, že mi sebral amulet, 
protože ovlivňoval kouzla, která jsme dělali, a že to byl jediný důvod, proč jsme šli dolů. A 
nemyslím si, že by řekl něco ředitel. Severus nekladl žádné další otázky, ačkoliv to vypadá, že 
ví, že nemáš Arana moc rád. Ale to bylo jasné z řečí, které jsi vedl celý rok.”

„Aha,” Harry nad tím chvíli přemýšlel, „dobře. Díky teda.”

„Jediný důvod, proč jsem mu neřekl všechno je, že jsi to měl udělat ty,” dodal Draco, „a navíc 
nebyl ten správný čas. Severus se ještě neuklidnil po tom, co nám Lucius udělal. Bál jsem se, 
že kdyby slyšel, co nám udělal Aran, šel by ho zabít. Ne, že bych se o něj staral, ale nerad bych 
chodil za Severusem na návštěvu do Azkabanu.”

Draco se odmlčel, ale když Harry nic neříkal, naléhal, „ale teď už se uklidnil. Je na čase mu to 
říct.”
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„Jo,” řekl Harry přiškrceně, „třeba zítra. Nebo pozítří.”

„Harry...” 

„Kde je zlatonka?” přerušil ho Harry, „pojď si dát další kolo.”

Draco ho zpražil pohledem, aby dal najevo, že si všiml změny tématu, ale místo toho, aby se 
začal hádat, otevřel pěst a vyhodil zlatonku vysoko do vzduchu.

O hodně později Harry i s XL přistál a utřel si obličej rukávem. „Tedy já mám, ale hlad.”

„Myslím, že to byl záměr,” řekl Draco věcně, zatímco vyměnil košťata a zamířil zpátky do 
chalupy. Harry téměř čekal, že ho bratr bude znovu peskovat, aby to řekl Severusovi, jenže 
Dracova mysl byla teď zaměstnaná něčím jiným. „Tamhle, vidíš to? Ten záblesk černě v okně?” 
ukázal, „Severus nás celou dobu sledoval. Ale nechce, abychom to věděli a tak teď odešel. 
Deset k jedné, že až přijdeme dovnitř, bude předstírat, že čte.”

Harry se zaradoval nad změnou tématu. Všechno bylo lepší než přemýšlet nad problémy s 
Aranem. „Deset k jedné, že ho to donutím přiznat.”

„Ale podívejme, chlapec si myslí, že je Zmijozel...” 

„Dívej se a uč se. A začni kulhat.”

„Co?”

Harry bratrovu otázku ignoroval a rozrazil dveře. „Tati, pojď sem honem! Draco si hrozně 
natloukl...” 

Snape odhodil knihu a vyskočil: „Ale vždyť jsem neviděl, že by spadl!”

„Ha, pozoroval jsi nás,” řekl Harry, „věděl jsem to!”

Mistr lektvarů ho zpražil pohledem. „Tak tohle tedy nebylo vtipné.”

Harry se zatvářil trochu provinile. „No jo, máš pravdu. Jen jsem si říkal, že bys neměl předstírat, 
že nás nepozoruješ.” Pak ho napadlo, že nejlepší bude změnit téma hovoru, a tak se s 
předstíranou nenuceností zeptal: „Co to tu tak voní? Polévka?”

„Polévka z kuřecích žaludků s knedlíčky z paté de foie gras.”

„Což jsou husí játra,” dodal Draco

„Brrr,” Harry se ošklíbl. „Hele, můžu místo toho mít sendvič s grilovaným sýrem? Prosím!”

Draco pohrdlivě zasupěl. „Pro Merlina, Harry, on si z tebe dělá legraci. I když si myslím, že jestli 
mu ještě jednou řekneš, že jsem spadl, když to nebude pravda, tak ti jí opravdu naservíruje. A 
ne, že by mi to vadilo, husí játra znějí dobře. Ačkoli ty kuřecí žaludky znějí trochu plebejsky...”

Draco se posadil, koště na klíně. Chvíli se jen tak mazlil s dokonale naleštěným tmavým 
dřevem, pak ale začal prozkoumávat každý proutek, jako by se chtěl ujistit, že jeho XL je pořád 
ve skvělé kondici. Když se Harry se Snapem posadili za stůl, aby si snědli hovězí polévku s 
kroupami, co jim poslali skřítkové, Draco se na ně ani nepodíval.

„Draco, myslíš, že bys mohl alespoň na pět minut přestat obdivovat své koště?” otázal se 
Snape.

„Jo, počkej chvilku.”

„Hned.”

„No jo, otrokáře nutno poslechnout.” Draco se zakřenil a připojil se k nim, ale nejprve si došel 
koště opatrně odložit vedle Harryho Kulového blesku.

Po obědě už nikdo nemusel Harryho nabádat, aby šel ven. Pak mu ale došlo, že by možná otec 
byl raději, kdyby si odpočinuli. Harry a Draco ale nesvedli další famfrpálovou bitvu, místo toho 
Draco rozhodl, že otestují Kulový blesk proti Kulovému blesku XL a zjistí, o kolik je rychlejší. V 
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polovině si košťata vyměnili, aby viděli, nakolik je výsledek ovlivněn tím, kdo na něm sedí.

Celou tu dobu zlatonka bzučela kolem nich a pokoušela se je svést ke hře. V jednu chvíli 
dokonce strčila Harrymu, který se jen tak vznášel na místě, do ucha křídlo. „Zmiz,” plácl ji se 
smíchem.

Draco se vznesl a zastavil se vedle něj. „Myslím, že přednosti XL se ukážou spíš ve sprintech 
než na dlouhých trasách.”

„A ve famfrpálu se používají oba druhy letu,” Harry se podíval dolů. „Hele, zase se dívá. 
Nemyslíš, že se bojí, že by se nám tu něco mohlo stát, že ne?”

Draco se nad tím zamyslel, očima při tom bloumal po opuštěné krajině Devonu. „Myslím, že je 
ještě vyděšený po tom... co o nás málem přišel,” dokončil myšlenku.

„Jo, mohlo to skončit špatně. Ale ty jsi byl úžasný. Vážně nevím, jak ti poděkovat...” 

„Prosím tě, nemuč mě tvou potřebou lidem děkovat.” Vítr odhrnul Dracovi vlasy z čela. „A navíc 
už jsi mi poděkoval.”

„No dobře.” Harry si to zamířil dolů, v pomalých kruzích se snesl na zem. 

***

Večeře byla toho dne o něco méně radostnou událostí. A nejen proto, že byl Harry po všem tom 
létání neuvěřitelně unavený. Snažil se vymyslet způsob, jak říct otci o svých problémech s 
Aranem. Věděl, že odkládání k ničemu není. Ale protože nechtěl zničit jejich společné volno... 
odložil to.

Jak se ukázalo, měl to být Snape, kdo s tímhle tématem přišel. Ačkoli jako správný Zmijozel si 
počkal na vhodný okamžik.

„Neměli jsme na sebe v poslední době tolik času, jak jsme byli zvyklí,” začal, usrkl si vína a přes 
vršek sklenice se podíval na své syny. „Schází mi to každovečerní povídání o vašich školních 
pokrocích. Takže jak vám to jde?”

Draco se na Harryho podíval pohledem, ve kterém bylo jasně napsáno: řekni mu to! Ale Harry 
to ignoroval. S nadějí odložil prázdnou sklenici, a Draco se zakřenil, když se místo vína naplnila 
perlivou vodou.

„Ani jeden z vás mi nemá co říct?” zeptal se Snape.

Tentokrát se Draco už neobtěžoval ani podívat Harryho směrem. „Hodiny McGonagallové jsou 
stejně nudné jako vždycky. Asi by sis s ní o tom nemohl promluvit, že ne, Severusi?”

„Ne, nemyslím si, že bych měl.”

„To je jedno. Stejně jí rozumím každé čtvrté slovo, kvůli tomu jejímu příšernému přízvuku...” 

Harry by býval byl ocenil, kdyby se Draco přestal chovat jako snob, ale neměl to srdce ho 
okřiknout, když se tak snažil zachránit ho před nutností odpovědět na otcovu otázku. I když to 
samozřejmě netrvalo dlouho a Snape tenhle úhybný manévr rozkryl.

„Ještě pořád máš potíže s Přeměňováním, Harry? Mám pocit, že to není zrovna tvoje nejsilnější 
stránka.”

„No to teda není, a nijak mi nepomáhá to, že si musím každou inkantaci vymyslet sám.”

„A co třeba Obrana?” zeptal se Snape hlasem, který byl snad až moc bezstarostný. Harry si 
nebyl jistý. „Ta ti musí vynahradit obtíže při Přeměňování, protože na tenhle předmět máš 
doopravdy talent.”

Harry se usmál a přikývl. Snape přece nemůže vědět všechno, že ne? Aran na Harryho vzdor 
zapomněl, ředitel by nic neřekl, ne když ta nejdůležitější věc byla vrátit Harryho bezpečně 
domů. „Jo, jasně, Obrana je skvělá. I když Aran je idiot, o tom není pochyb. Zavolat si na 
schůzku do Bradavic Luciuse, i když bylo dokonce i v Denním Věštci napsáno, že už není jeho 
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syn! Řekl jsi řediteli, aby ho nechal tobě. Co máš v plánu s ním udělat?”

Snape se nevesele usmál, jako by věděl, proč Harry mění předmět hovoru. A také, jako by věděl 
proč.

Harry měl pocit, jako kdyby tančil kolem vlastního hrobu. Otřásl se, a aby to zamaskoval, 
popadl nůž a začal si mazat na chleba máslo.

„Já mu to říkal,” lamentoval Draco, „mockrát, ale copak on mě poslechne?”

„Buď ticho, Draco,” okřikl ho Snape. „Harry, až bude ta správná doba, uvidíš, co mám v plánu s 
Aranem udělat. Ale teď zpět. Takže Obrana je skvělá, že? A nemáš žádný problém s látkou?”

Harry se nuceně zasmál. „Problém? No kouzlit v hadím jazyce je otravné tady jako kdekoli jinde, 
ale až na to je Obrana brnkačka. Vždyť mě znáš.”

„To ano, znám,” řekl Snape a Harryho napadlo, že jeho tón zní zlověstně.

Draco se na něj přes stůl díval téměř prosebně, aby už začal mluvit.

„Takže předpokládám, že bys za mnou přišel, kdybys měl otázky, na které bys nenašel v 
knihovně odpověď?” zeptal se Snape.

„Jo, jasně, šel bych rovnou do sklepení,” řekl Harry a trochu se uvolnil. Nevypadalo to, že by 
otec byl na správné stopě.

„V tom případě,” protáhl Snape a zavrtěl hlavou, „mi nezbývá než konstatovat, že jsi tedy 
zjevně naprosto zmatený, co se týče jednoho konkrétního kouzla z oboru pokročilých obranných 
kouzel.”

„Ne, nejsem...” 

„Tak jak mi vysvětlíš tohle?” zeptal se Snape a vytáhl z hábitu pergamen. Na krátký okamžik se 
Harry zděsil, že je to jeho test, a byl připravený to vyřídit s ředitelem, který ho očividně složil 
zpátky z popela, když Harry odešel z jeho kanceláře. Ale pak mu došlo, že to není test.

Snape začal číst na hlas. „Caninae se dají pořídit ve speciálních psích konzervách. Nejtěžší fází 
kouzla je ve skutečnosti otvírání této konzervy. Během let mnoho kouzelníků zemřelo příšernou 
a strastiplnou smrtí, když jejich váhavý Caninae zůstal příliš dlouho uvězněný...” 

„No dobře, to už stačí,” přerušil ho Harry, který se najednou cítil spíš vyčerpaný než jen 
unavený.

„Člověk by řekl, že sis dělal legraci.”

„Jo, nejsem zas až takový pitomec, jak to teď vypadá,” vrčel Harry, „a kdes to vůbec vzal?”

„Sice to na téhle věci není to nejdůležitější, ale odpovím ti. Našel jsem to, když se Albus 
pokoušel probrat Arana z bezvědomí. Jediné, co jsme věděli, bylo, že mě tvůj patron dovedl do 
učebny Obrany a tam to vypadalo, že se tam dělo něco zlého. Tak jsem probral jeho papíry 
týkající se tebe, ve snaze najít nějakou nápovědu. A jistě si dokážeš představit, jak jsem byl 
překvapený, když jsem našel takovouhle pitomost.” Snape hodil pergamen na stůl a probodával 
Harryho pohledem. „Máš nějaké rozumné vysvětlení?”

„Byl jsem trochu mimo.”

„To evidentně. A z jakého důvodu?”

„No...”

„Harry, prostě to tátovi řekni!” zaječel Draco.

Severus se překvapeně opřel do křesla, a díval se z pod přivřených víček docela spokojeně. 
Harrymu chvíli trvalo, než pochopil proč. Tentokrát Draco neřekl: řekni to tvému tátovi, jen 
tátovi.
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I jeho tátovi.

Harry polkl a zamyslel se. Ještě měl v živé paměti, jak těžké pro něj bylo nazvat Severuse 
otcem. Jakoby se mu při tom svíral krk. A Draco měl možná ještě víc důvodů s tím váhat. Při 
tom jak strašný byl jeho biologický otec!

Takže jestli má Draco dost odvahy to překonat... pak by měl mít Harry dost odvahy a být 
schopen říct svému otci, proč napsal právě takový esej.

Byl jen rád, že Severus neviděl i ten test.

„No...” Harry se zhluboka nadechl. Bylo těžké začít, ale když už se do toho pustil, slova z něj 
přímo tryskala. „Profesor Aran nenávidí hadí jazyk, pane. Od okamžiku, kdy jsem se vrátil do 
vyučování, mi říkal, že jsem temný mág, protože musím kouzlit v hadím jazyce a ten on ve třídě 
nestrpí. Říkal, že je to špinavá řeč a nehodí se do slušné společnosti. Nejdřív mě ani nechtěl 
nechat složit test, ale donutil jsem ho souhlasit s tím, že ho složím někde o samotě a pak ani 
nechtěl zůstat a dívat se, ale McGonagallová na tom trvala, takže snad pochopíš, že po tom 
všem jsem měl důvod, aby mě ten kretén vyvedl z míry. Jejda, omlouvám se, pane.”

Harry si pomyslel, že toho mohl říct víc, kdyby se býval byl nepotřeboval nadechnout.

Jakmile se odmlčel, bylo těžké začít znovu. A navíc, co by ještě říkal. Rozhodně neměl v plánu 
otci říct, že ve třídě klel a otevřeně vzdoroval, tedy... pokud nebude muset.

„To je docela dlouhý seznam stížností.” Snapeovy oči žhnuly vztekem a jejich čerň teď vypadala 
téměř démonicky. Nebezpečně. Pro jednou se Harry nestaral o otcovu smrtijedskou minulost. 
Byl dost rozzuřený na to, aby doufal, že Snape Arana rozčtvrtí.

A navíc, byl si jistý, že Snape Arana nezabije. Nebo... tedy docela jistý.

„A tohle začalo hned, jak ses vrátil do školy?”

K sakru. Ten zlověstný tón byl teď daleko víc namířen na Harryho, než na Arana. Protože přece 
v tomhle byl ten zakopaný pes. To, co Aran udělal, bylo ničím ve srovnání s tím, že to Harry tajil 
tak dlouho.

„Myslím, že bych si měl jít umýt vlasy,” řekl tiše Draco a odstrčil svou židli. „Pokud mě oba 
omluvíte...”

Snape bleskově vytáhl hůlku a namířil ji na Draca. „Comalavere,” řekl vztekle. „Et secare.”

Draco se rozkašlal, když jeho vlasy náhle pokryla pěna a pak stejně bleskově uschly. Když bylo 
po všem, vypadal Draco otřesně. Tohle rozhodně nebyl způsob, jak mýt vlasy.

Harry si nemohl pomoct, ale tak trochu měl pocit, že si to Draco zaslouží, za to jak se smál 
tomu, jak mu Aran vymyl pusu, když byli po škole.

„Tak, a jsi umytý,” zavrčel Snape. „A přestože jsem si jistý, že Harry ocenil tvůj pokus o 
zachování dekora, zůstaneš tu, protože se tě ta věc také týká. Ledaže by Harry trval na tom, že 
chce se mnou mluvit o samotě.“

„Ne, to je pořádku,” zamumlal Harry. Draco už to stejně slyšel během oběda s ředitelem.

„Skvělé,” prskal Snape. „Předsudky Árona Arana jsou jedna věc. A nemyl se, dostane za ně co 
proto. Ale to, čemu nerozumím je, proč jste mě vy dva na tenhle problém neupozornili. Mluvte.”

Harry zrudl. Nechtěl, aby byl Draco ve stejném průšvihu, jako on. Nebylo by to spravedlivé. 
„Draco mi řekl, abych šel za tebou,” přiznal, „hned jak se vrátil do vyučování a viděl, jak je to 
špatné. A když jsem to odmítl, řekl, že za tebou půjde sám...” 

Snape se naklonil dopředu. „Já si na žádný takový rozhovor nepamatuji!”

„Severusi, já...” 

„Nech ho mluvit,” zařval Snape. „Takže?”

443 Kapitola 92. ĎÁBLŮV PORTRÉT 2.



„Já jsem mu to nedovolil,” přiznal potichu Harry. „Víceméně jsem ho vydíral, aby zůstal zticha.”

Snape odstrčil svůj talíř a z jeho očí sršely blesky. „Merline, chraň mě. Co udělal, žes ho mohl 
vydírat? Další Venetimorica?”

Harry zalapal po dechu. „Takovou věc bych nezatajil!”

Draco popadl sklenici s vodou a vychrstl její obsah Snapeovi do obličeje. „Už jdi vážně do 
prdele!”

„Promiň,” blekotal Draco. „To ten můj problém se sebeovládáním. Možná bych měl... přeci 
jenom jít do té ložnice?”

„Ano, to bys měl,” řekl Snape. „A já si to s tebou přijdu vyřídit později.”

Draco protáhl obličej, ale než odešel, rychle stiskl pod stolem Harryho ruku.

„Je to všechno moje chyba,” vzdechl Harry. „A nevydíral jsem Draca ničím, co udělal. Jen jsem 
vyhrožoval, že ti řeknu, že mu zmijozelští říkají Malfuji, což už přestali. Ale teď už všechno víš, 
takže je asi jedno, jestli to řeknu.”

Snape přimhouřil oči. „Skvěle. Takže teď mám ne jednoho, ale dva syny, kteří přede mnou 
budou tajit své problémy. Ačkoliv v Dracově případě tomu docela rozumím. Jeho vztahy s jeho 
spolužáky, pokud tedy nezačnou být riskantní, je lépe nechat v jeho rukách. Ale nemyslím si to 
samé o tvém vztahu s předpojatým profesorem.”

Předpojatý profesor. Že zrovna Snape mluví o předpojatosti.

„Prostě se mi to nezdálo tak vážné,” zamumlal Harry.

Snape ukázal na esej ležící na stole. „Tohle svědčí o opaku. Viděl jsem tě ve třídě třást se 
vzteky. Přesto ses dokázal ovládnout. Když jsi udělal tohle, řekl bych, že jsi musel být víc než 
jen 'trochu mimo'.”

Harry si nemohl přát lepší narážku. „A právě proto jsem vám to neřekl, profesore. Protože...” 
vztek mu rozvázal jazyk. „Protože před tím, než jste se rozhodl vidět mě místo Jamese jste vy 
byl ten nejzaujatější profesor na celém světě. Choval jste se ke mně hůř než Umbridgeová! 
Vy...”

„Zcela určitě jsem se k tobě nechoval hůř než Umbridgeová! Ukaž mi jedinou jizvu, kterou jsem 
ti udělal, Harry!”

„Nemůžu! A víte proč ne? Protože jsou uvnitř! A o to jsou horší!” Harry dýchal tak rychle, až měl 
pocit, že mu plíce hoří. „A já bych chtěl vědět, proč si někdo myslí, že kdybych měl problém s 
učitelem, že bych si na to šel stěžovat! Už dřív jsem se naučil, že stěžovat si je k ničemu.”

„Harry, já...” 

Ale teď, když už se do toho Harry pustil, cítil se jako parní potrubí, kterému se utrhl ventilek.

„Dřív jsem neudělal ve vašich hodinách vůbec nic správně, ale teď, když jsem váš syn a 
dokážete mě vystát, tak jsem najednou slušný student! Ale celé roky to bylo jinak. Váš lektvar 
je příliš hustý Pottere, začněte znovu, a to i když vypadal stejně, jako lektvary ostatních 
studentů! Copak se to děje, zasáhla ta vaše jizva i mozek? Nebo potřebujete nové brýle, 
protože to vypadá, že nevidíte to, co máte přímo před nosem. A celou dobu jste mě obviňoval z 
krádeže! A to ani nepočítám, kolikrát jsem byl po škole! Nechal jste mě milionkrát po škole a 
nikdy to nebylo zasloužené, a...” 

„Harry, opravdu nikdy?”

Ta tichá otázka zastavila Harryho tirádu. „No, někdy ano,” zamumlal. „Tak tedy většina. A před 
tím než roztrháš na cucky to, co jsem říkal, předpokládám, že jich nebyl milion. Copak to 
nechápeš? Já to tak cítil!”

„Ano, chápu,” řekl tiše Snape. „Ale pokud si vzpomínáš, už jsem se za to omluvil.”

444 Kapitola 92. ĎÁBLŮV PORTRÉT 2.



„Jo, já vím,” Harry se teď cítil víc vyčerpaný než vzteklý, položil si hlavu na stůl a přikryl si ji 
rukama. „Já, asi jsem to ještě nepřekonal tak, jak jsem si myslel. A v hloubi duše jsem to věděl 
a celá ta záležitost s Aranem... já nevím, chtěl jsem to vyřešit sám. Jsem zvyklý vyřešit si to s 
debilními učiteli sám. Ou... omlouvám se, pane profesore.”

„Za toho profesora, nebo za to, žes mě právě nazval debilem?” zeptal se Snape suše.

Harry k němu znaveně vzhlédl. „Nevím.”

Snape položil ruce na stůl, téměř jako by se chtěl Harryho dotknout, ale po chvíli váhání jen 
spojil prsty dohromady. „Harry, já z hloubi duše upřímně lituji toho, že jsem učebnu Lektvarů 
změnil na místo, kde jsem tě týral. Vím, že to ode mne bylo špatné...” 

„To nebyly jen Lektvary,” řekl Harry, který se znovu posadil. „Co třeba chodby a Velká síň? 
Málem jsi nám s Ronem urazil hlavy, když jsi na nás ve čtvrťáku dohlížel, jak si děláme domácí 
úkoly!”

„Mluvili jste.”

„Polovina lidí mluvila. A na kolik jsi zaútočil?”

Zaútočil, bylo možná příliš silné slovo, napadlo Harryho hned, jak to vyslovil, ale Snape se s ním 
o to slovo nepřel. „Jen na tebe. Kolikrát ještě chceš, abych se omluvil?”

„Možná bys měl deset tisíckrát napsat: Nebudu mučit své studenty,” řekl Harry kousavě, „ne, 
když zvážím, jak jsi potrestal Rona, mělo by to být spíš něco jako, vzhledem k tomu, že ze své 
pozice jsem zodpovědný za životy a city nevinných dětí budu se ze všech sil snažit... nejsem si 
jistý, něco dlouhého a komplikovaného.”

„Ještě pořád se zlobíš.”

Harry se na něho díval. „Jo.”

„Ale jednou už jsi mi řekl, že je to pryč.”

„Je.” Harry se opřel dozadu a přál si, aby to nebylo tak tvrdé. „Chci říct, já vím, že už se ke mně 
takhle nebudeš chovat. A dokonce už jsem si všiml, že nejsi tak nespravedlivý k Nebelvíru. 
Předpokládám, že je to proto, že nedokážeš mít rád mě a nenávidět Nebelvír, jak jsi jednou sám 
řekl. Já nevím, proč mě ty staré záležitosti pořád tak straší, dokud jsem nad tím nepřemýšlel, 
byl jsem v pohodě! Ale pak začal být Aran nesnesitelný a já jsem si vzpomněl na to, jak jsi mi 
tenkrát rozlil můj lektvar, i když já jsem si byl jistý, že jsem ho uvařil skvěle a...” Harry pokrčil 
rameny a odvrátil oči.

„Vstoupil jsi do mých vzpomínek, Harry,” připomněl mu Snape.

Když Snape tyhle dvě věci přirovnal, začal Harry vidět rudě. „To sice jo,” řekl, a jeho vztek se 
vrátil s takovou silou, že začal křičet, „ale to se dá stěží srovnat! Mně bylo patnáct, a kolik 
tobě? Nemyslíš, žes byl dost starý na to, aby ses dokázal chovat lépe? A já jsem se nepokoušel 
zjistit nic o tvých soukromých záležitostech! Chtěl jsem se jenom dozvědět o tajné zbrani, která 
je na ministerstvu a ty ostatní věci jsem viděl jen náhodou. A nechal jsem si to všechno pro 
sebe. Dokonce ani Draco neví o tom, že tě můj otec pověsil hlavou dolů tak, aby celá škola 
mohla vidět tvoje spodky...” 

„Děkuji ti za to, jak jsi diskrétní,” přerušil ho Snape kousavě. „Jsem si jistý, že Draca tato 
záležitost nebude zajímat i nadále.”

Harry cítil, jak mu hoří zátylek. To, co měl jeho otec na mysli, bylo, že i kdyby se Draco 
nepokoušel poslouchat, což bylo vzhledem k tomu, že mluvili o Dracovi téměř nemožné, nebylo 
pravděpodobné, že by přeslechl Harryho řvaní. Ten v obranném gestu založil ruce na hrudníku. 
„Jo, ale stejně. To, co jsi tenkrát udělal s mým lektvarem, nebyla nehoda a neměl jsi k tomu ani 
žádný důvod.”

„Ano, bylo to ode mne zlé,” souhlasil Snape. „Což jsem řekl už před tím, i když ne v souvislosti 
s tímhle konkrétním případem. Harry, co víc s tím můžu udělat? Už se to stalo a já tě prosil za 
odpuštění. Pořád mě považuješ za tak zlého?” Ke konci byla v jeho hlase slyšet bolest.
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„Ne, za zlého ne.” Harry spustil ruce podél těla a podíval se otci do očí. „Mám tě hrozně rád, 
Severusi. A myslím, že to víš. A to... se nezměnilo. Ale to, jak ses choval, mně pořád ještě vadí, 
řekl bych.”

„Mám tedy napsat těch deset tisíc vět, abych ti dokázal, jak moc lituji toho, co se stalo?”

Harry téměř řekl ano, jen tak, pro legraci. Anebo proto, aby viděl, jestli to Severus doopravdy 
udělá. I když si byl dost jistý, že by u toho Severus podváděl.

„Ne,” řekl pomalu a znovu položil ruce na stůl. „A o tom to celé je, pane profesore. Nechtěl 
jsem za vámi přijít kvůli Aranovi, protože jsem věděl, že se to tím pokazí a já nechci, aby mezi 
námi stála minulost. Jsem hodně rád váš syn, jsem rád, když spolu vycházíme a že mám jiný 
domov, než jen ve věži a ...”

„A já jsem rád, že jsi můj syn,” řekl Snape jemně. „A velmi rád jsem ti poskytl domov. Harry... 
dokud jsem tě doopravdy nepoznal, zmítal mnou vztek nad ranami, které mohly být už dávno 
zahojeny, a ty jsi to odnesl nejhůř. Kdybych mohl vrátit minulost a poznat tě hned na začátku, 
udělal bych to. Ale tehdy jsem toho nebyl schopen a upřímně toho lituji.”

Harry polkl. „Já... opravdu jsem se tomu snažil vyhnout, abych s tebou mluvil o Aranovi. 
Odkládal jsem to, protože jsem tohle všechno nechtěl probírat. Nechtěl jsem, aby sis myslel, že 
tě ještě pořád nenávidím, protože to není pravda. Vážně. Ale myslím, že je to lepší teď, když 
jsme si o tom promluvili.”

„Určitě je to tak lepší, Harry. Pokud máš nějaký závažný problém s jiným učitelem, nebo s 
kýmkoli jiným, očekávám, že si o tom se mnou přijdeš promluvit. I když si budeš myslet, že mě 
to zraní. Jak jinak bych mohl být tvůj otec?” Snape se natáhl přes stůl a sevřel Harryho prsty do 
svých velkých teplých dlaní. „I když musím přiznat, že mě těší, že ses nakonec rozhodl se mnou 
o té věci mluvit.”

Harry se cítil trochu provinile. Věděl, že to bylo jen ředitelovo naléhání, co ho donutilo k 
rozhodnutí, že si se Snapem promluví. Na druhou stranu, Snape by určitě nebyl rád, že Harry tu 
věc nejprve probral s Albusem Brumbálem, takže... natáhl ruce tak, aby se mohli lépe držet.

„Dospíváš a je příjemné být tomu svědkem,” pokračoval Snape a lehce ho stiskl. „Vzpomínáš si, 
Harry, jak jsme na začátku roku byli v Surrey? Stěžoval jsem si tehdy, že jsi nepožádal o pomoc. 
A ty jsi mi odsekl, že nežádáš o věci, o kterých víš, že je nemůžeš dostat. Ale myslím si, že teď 
už víš, že se pomoci dovoláš. Ve všech ohledech. Skutečně za mnou můžeš přijít s čímkoli.” V 
černých očích se mu zalesklo. „I když budeš přitom mít potřebu prohlásit, že jsem debil.”

Harry se teď cítil ještě provinileji. Nezasloužil si tuto chválu, ne, když nebyl dospělý dost na to, 
aby si šel promluvit s otcem sám o sobě. Ředitelovo pošťuchování a pobízení ho k tomu 
donutilo.

Harry se zakřenil. Díky Snapeově vzpomínce na rozhovor na začátku roku, se cítil vážně hrozně. 
Vzpomněl si, jak se tehdy rozhodl, že se bude chovat dospěleji. A ten způsob, jakým vyřešil 
problém s Aranem, ten tedy nebyl dospělý ani trochu. „Cítím se provinile, že jsem si s tebou o 
tom nepromluvil hned na začátku,” řekl Harry potichu a sklopil hned hlavu.

Snape pustil jeho ruce a opřel se dozadu. „To bylo mým záměrem.” Když Harry zdvihl oči, 
probodával ho otcův pátravý pohled. „Mám pravdu, když si myslím, že Aranova podivná touha 
promluvit si s Luciusem, místo se mnou, jako s Dracovým otcem, má něco společného s tím 
konfliktem kvůli hadímu jazyku?”

A je to tady. Snape je prostě příliš chytrý. Anebo je to možná ještě v něčem jiném. „Není fér, 
přehrabovat se mi v hlavě, když jsem v takovémhle stavu. Jsem teď na nitrobranu příliš 
unavený!”

„Nepoužil jsem nitrozpyt.”

„Aha.” Harry se kousl do rtu. „Tak není fér, snažit se mě nachytat. I když předpokládám, že ses 
o to nesnažil. Nicméně, máš pravdu. Aran měl plné zuby mého chování a kvůli tomu se stala 
celá ta věc s Luciusem.”
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Severus blesknul očima po pergamenu. „Nerozumím tomu, jak tvoje chování souvisí s Dracem? 
Možná bys mi mohl pomoct dostat camrál na mojí půlku hřiště.”

Harry byl tímhle famfrpálovým přirovnáním skutečně ohromený. A možná že to ho donutilo 
přiznat pravdu, ačkoli byl opatrný, aby tím nedostal bratra do problémů. „Jo. Draco se mě 
zastával. Tedy popravdě mi řekl, abych se bránil sám a mě to připadalo rozumné. Začal jsem 
používat hadí jazyk během vyučování, ať už na to Aran říkal cokoli a Draco mi kryl záda. Aran 
věděl, že ty bys nás v tom podpořil. Myslím, že byl tak zděšený z rozhovoru s tebou, že ani 
nestrhával body. A tak si zavolal Luciuse, aby si stěžoval na Draca.”

Severus přikývl. „Chápeš, že tím, že jsi za mnou nepřišel, abych to s tvým učitelem vyřídil, jsi 
otevřel dveře Bradavic Luciusi Malfoyovi.”

Harry strnul, přesto, že otec mluvil klidně. „Nechtěl jsem, aby se to stalo!”

„Ne, ale umožnil jsi to.”

„Podívej, není zrovna fér, že se ve mně pokoušíš vyvolat pocit viny, když půlka důvodu, proč 
jsem nešel já za tebou, spočívala v tom, že jsem nechtěl, aby ses ty cítil provinile za to, jak ses 
celé roky choval jako pitomec!”

Snape se nevesele usmál. „A ty máš pocit, že jsem byl stvořen k tomu, abych byl vždycky fér?” 
Nečekal na odpověď. „V tomto případě bylo následkem tvé neochoty promluvit si se mnou 
obrovské riziko, do kterého jsi uvedl sebe i svého bratra.”

Harry se zakabonil, ale vzhledem k tomu, že měl otec pravdu, se nehádal. „No dobře, a když už 
mluvíme o následcích, co mě čeká? A nezapomeň, že jsem ti odpustil těch deset tisíc vět. 
Klidně jsem mohl říct, že chci, abys je napsal.”

Ten pokus o vtip nevyšel. Jeho otec se na něj jen upřeně díval. „Promiň, já vím, že je to vážné,” 
řekl nakonec Harry.

„Myslím si, že události tak, jak se staly, byly už dostatečně traumatizující,” odpověděl Snape. 
„Nicméně, i kdyby včera Lucius Malfoy nevstoupil do hradu, neměl bych v úmyslu potrestat tě. 
Buď to mi jako otci věříš dost na to, aby sis se mnou přišel promluvit, když je potřeba a nebo 
ne. Představa, že bych tě za to trestal, je pro mě anathema.”

Harry si nebyl jistý, co to poslední slovo znamená, ale odhadoval to z toho, jak dotčeně otec 
zněl. „Nemyslel jsem, že mě potrestáš za tohle,” začal vysvětlovat, i když to od něj teda nebylo 
příliš zmijozelské. Snapeovy pocity pro něj byly důležitější než strategie. „Já myslel za tohle...” 
a neurčitě mávl rukou směrem k pergamenu.

„Incendio,” řekl Snape klidně. „Myslím, že Caninae chápeš. A pokud ho ještě nedokážeš 
vykouzlit, budeme na tom ještě přes léto pracovat. Takže dost už o tom.” Mistr lektvarů se na 
Harryho podíval z pod přivřených víček. „Máš ještě nějaké přání.”

„Draca a to, jak po tobě chrstnul tu vodu,” řekl Harry, naklonil se dopředu a pokračoval potichu. 
„Netrestej ho za to. Tati, prosím tě. Chci říct, obvinil jsi ho z něčeho opravdu hrozného a přitom 
jen včera ho mučil někdo, kdo ho měl milovat. Jen proto, že dělá správnou věc a bojuje ze 
všech sil na straně Světla. Kvůli mně. Trpěl, aby mě zachránil. To je daleko důležitější, než 
nějaká sklenice vody.”

Snape přikývl. „Ano, to asi ano.”

A vzhledem k tomu, že v tomhle bodě vyhrál, pokusil se Harry tlačit ještě dál. „A navíc, myslím 
si, že už bychom o Venetimorice nemuseli mluvit. Už dostal svou lekci, nemyslíš?”

„Ještě něco?” zeptal se Snape trochu sarkasticky. „Protože to vypadá, že víš o jeho výchově o 
něco víc, než já.”

„Ale ne,” zakřenil se Harry. „Vedeš si skvěle. Zejména s tím XL. Myslím, že Draco potřebuje 
něco, co by ho vyvedlo z jeho apatie.”

„Myslím, že už zase hraješ hodného syna.”
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„Cože?” Harry se nad tím chvíli zamyslel a pak ztišil hlas. „Ne, já jsem vážně jen rád, žes to pro 
Draca udělal. Já prostě jen nejsem tak cha... tak zaměřený na věci, jako je Draco. Chci říct, 
kdybych doopravdy chtěl XL, mohl bych si ho koupit. Teda pokud bys mi na něco takového 
půjčil můj klíč. Ale raději zůstanu u koštěte, které mi dal Sirius. V tom jsi měl pravdu.”

„Ano, já vím, že jsou pro tebe důležitější jiné hodnoty, než materiální,” přikývl Snape. „Když 
jsem kupoval to XL, napadlo mě, že bych ti měl dát něco, co ti bude připadat stejně cenné, 
takže tvoji přátelé tu budou letos v létě velmi vítaní.”

Harry se rozesmál. „To je ale skvělá novina. Proč už jsi to neřekl?”

Snape pokrčil rameny. „Protože jsem chtěl, abyste si to tu s bratrem užili a napadlo mě, že 
Draco bude protestovat.”

„Pěkně děkuji,” ozvalo se sarkasticky z ložnice. O chvíli později se objevil Draco. Vypadalo to, že 
si umyl vlasy tentokrát normálně. „Budu muset být na tvé kamarády sladký jako marmeláda?”

„Ne,” řekl Harry se smíchem. „bude stačit, když budeš slušný.”

„A to mám nechat Grangerovou a Weasleyho, aby mi úplně zničili léto?” Draco protáhl obličej. 
„No, nějak to zvládnu, ale jen proto, že jsi můj bratr.”

„To je od tebe skutečně velkodušné,” zavrčel Snape.

„A jen tak pro upřesnění, já nejsem chamtivý,” pohodil Draco hlavou. „Mám jen dostatečně 
dobrý vkus na to, abych ocenil hezké stránky života. Půjčil jsem přece XL Harrymu, nebo ne?”

„Ano Draco, jsi dokonalost sama,” zakřenil se Harry. „Je to takhle lepší? Víš, ale když nejsi 
připravený slyšet, co o tobě lidé říkají, nemáš poslouchat za dveřmi.”

„No, kdybyste vy dva nedrbali jak dvě staré čarodějnice na rohu, neposlouchal bych,” dosekl 
Draco. „Co kdybychom si dali kakao?” Ušklíbl se. „Myslím, že by se nám možná i podařilo 
přesvědčit Severuse, abychom si do něj mohli přidat trochu mentolového likéru, aby se nám 
lépe spalo.”

Snape zavrtěl hlavou. „Na to bude stačit Bezesný spánek, i když možná, že by nám sklenka na 
dobrou noc neuškodila. Nemáme sice mátový likér, ale mám s sebou Galliano.”

Harry zamrkal. „A ty nám dovolíš napít se s tebou?”

„Samozřejmě.”

Když byl nápoj nalitý, začal Draco tahat ze Snapea informace. „Co bude s Aranem, Severusi? Co 
s ním uděláš?”

„To nech na mě.”

„Teď už je v tom víc, než jenom nenávist k hadímu jazyku,” naléhal Draco. „Tím, jak proklel 
Harryho, překročil všechny hranice! A nezapomeň, že to udělal potom, co viděl, že mě Lucius 
unesl. A přesto, nejenom, že pomohl Luciusovi, ale zaútočil na studenta!”

„Áron Aran dostane, co zaslouží,” přislíbil Snape. „Ale vy to necháte na mě.”

A to bylo vše, co k tomuto tématu Snape řekl, bez ohledu na to, jak na něj Harry a Draco 
naléhali.

Později, když Harry vešel do své ložnice, aby se připravil do postele, nemohl si nevzpomenout, 
že to bylo právě v téhle místnosti, kdy mu prvně došlo, že zabije Luciuse Malfoye. Pravda, 
neupálil sice toho chlapa zaživa, ale v učebně Obrany k tomu neměl daleko. Ale udělal to. A 
zatím o tom s bratrem nemluvil. To se mu nezdálo správné.

„Draco,” řekl Harry a odložil lektvar, který si už chtěl vzít.

„Hmm?” otočil se k němu Draco, který se právě převlékl do pyžama. Ve stříbrných očích se mu 
zablesklo, když uviděl, jak se na něj Harry dívá. „Pro smilování, jestli mi ještě jednou poděkuješ, 
tak tě asi praštím. Zachránil jsem sebe, stejně jako tebe. A ty to moc dobře víš.”
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„Já vím. O tom nechci mluvit.” Harry se posadil na postel a upřel oči na protější zeď. „Já 
jenom... zabil jsem Luciuse a ať se k tobě choval jakkoli hrozně, byl to tvůj otec před Severusem 
a... já ani nemůžu říct, že je mi to líto. Takže jsem jenom myslel, že jestli se na mě kvůli tomu 
budeš zlobit, těžko ti to můžu vyčítat.”

„Myslím, že bych se na tebe zlobil, kdybys ho nezabil, Harry.” Povzdychl si Draco. Po chvíli 
váhání došel k Harryho posteli a posadil se na ní. Natočil se k němu bokem, jednu nohu 
nataženou na přehozu. „Podívej se na mě.”

Harry otočil hlavu.

„Harry, on by nikdy nepřestal,” řekl Draco s naprosto vážným výrazem. „Nikdy. A po všem, co 
se stalo, bych nevěřil, že zůstane v bezpečně v Azkabanu. Lucius by po nás šel, znova a znova 
a znova, dokud by se mu nepodařilo nás oba zabít. Vím, že ses ho nepokoušel zabít, když jsi 
zakouzlil Petrifikus, ale popravdě je jen dobře, žes to udělal.”

„Já vím,” řekl Harry potichu. „Ale napadlo mě, že to budeš cítit jinak.”

Draco zavrtěl hlavou. „Cokoli, co jsem mohl cítit, shořelo během posledního roku. Odměna za 
můj život, výhrůžky smrtí, mé vyloučení, obvinění z vraždy a to nemluvím o tom, že to byla má 
dívka, koho.... On přestal být mým otcem dávno před tím, než mě Severus adoptoval. Od té 
doby to byl jen děsivý chlap, dychtící po mé krvi. A po tvé. A já nedokáži litovat toho, že je on 
pryč.”

Harry se zamyslel. Předtím, než se zmohl na odpověď, promluvil znovu Draco.

„Myslím, že máš pocit, že bych měl být sentimentální, protože tobě celé dětství hrozně scházel 
otec, ale já nemám žádný důvod k lítosti, Harry. Vážně ne.”

Harry se na něj usmál. „Dobře, jen jsem si myslel... chápu tě.”

„To je fajn, protože už spím ve stoje,” zamířil si to k posteli, popadl lektvar, který jim dal Snape 
a vypil ho. Pak se natáhl na postel. „Myslím, že budeme spát,” zamumlal. „Mám, spát.”

Harry si vzal pyžamo a šel se do koupelny vysprchovat a převléct. Když se vrátil do jejich 
ložnice, Draco tiše chrápal a jeho obličej byl tak naplněný klidem, jako by mu nic na celém 
světě nedělalo starosti.

Harry měl pocit, že on sám tak snadno neusne. S lektvarem, nebo bez něj. Ne, že by mu dělalo 
starosti, že zabil Luciuse, ale dělalo mu starosti právě to, že mu to starosti nedělalo. Měl by se 
přece cítit špatně. Pokusil se ze všech sil cítit provinile, že ublížil Dracovi. Jenže Draco ho 
nenechal. Takže teď měl Harry pocit, jako že nemá žádný důvod, cítit se špatně, a to je přece 
špatně, nebo ne? Někoho zabil! Byl si naprosto jistý, že by s tím neměl být tak spokojený.

Nebo možná víc, než spokojený. Když přemýšlel nad tím, co udělal Luciusovi, cítil se skoro 
šťastný. Ten muž měl kamenné srdce a byl chladný. Fakt, že teď byl z mramoru a zůstane tak 
navěky, se mu zdál jako dokonalý konec.

A přesto, Harry nechtěl přece nikoho zabít. Ani potom, co slyšel v proroctví. Ale teď to udělal, 
takže, jak to, že mu to není líto?

Harry vzdychl, vzal si svou vlastní dávku Bezesného spánku, lehl si do postele a pokusil se 
odpočívat.

***

V neděli odpoledne Snape zavolal chlapce z venku předčasně. „Dnes večer bude schůzka Řádu, 
abychom probrali nedávné události.”

Harry si vzdychl. „Tak my ti schováme večeři, nebo se najíš tam?”

„Popravdě mám pro vás jistou nabídku. Napadlo mě, že rozmluva s přímými účastníky, by 
mohla být pro toto shromáždění Řádu výhodou.”

Harrymu chvíli trvalo, než se dobral k významu Severusových slov. „Ty chceš, abychom šli s 
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tebou? Vážně?”

Snape krátce přikývl. „Vyloučit vás z jednání Řádu je z mého úhlu pohledu naprosto k ničemu. A 
přehlasoval jsem v tomhle i Albuse. Takže od dnešního večera jste vy oba plnohodnotnými 
členy Řádu. Nicméně,” jeho hlas zvážněl, „očekávám od vás, že budete plnit své povinnosti s 
naprostou zodpovědností, budete respektovat příkazy, budete respektovat vedení a své 
nadřízené a nebudete používat informace Řádu, abyste se svými přáteli spáchali nějakou 
nesmyslnou nebelvírskou eskapádu.” Snapeův hlas přešel do vrčení. „A to ani, kdyby se vám 
situace zdála vážná a nebo dobrodružství jednoduché!”

„Myslím, že ten konec patřil tobě, Harry,” zašeptal Draco.

Harry založil ruce. „Když už mluvíme o přátelích, myslím, že Ron a Hermiona by se měli přidat 
taky! A Neville a Luna a Ginny...” 

„A co zlatonka?” zeptal se Snape kousavě.

„Vždycky mi pomáhali.”

„Nebudu žádat Albuse, aby přijal další neplnoleté členy. A v každém případě, tato záležitost 
nemůže proběhnout bez požehnání jejich rodičů.”

Harry se zakabonil, protože věděl, jak nepravděpodobné je, že by Molly Weasleyová dovolila 
kterémukoliv ze svých mladších dětí přijmout na sebe takovéhle riziko.

„Harry, nech to být,” řekl Draco. „Myslím, že už muselo být dost těžké, dostat dovnitř mě.”

Severus neodpověděl, ale výraz v jeho tváři mluvil za něj. Mnoho členů Řádu mělo stále 
výhrady k Dracovi. A Harry si pomyslel, že vzhledem k okolnostem, je to logické. Bude to trvat 
dlouho, než jim dá důkaz, že je důvěryhodný. A někteří členové, jako třeba Moody, mu asi 
nebudou věřit nikdy.

Ne, nebude mu věřit, protože nevěří ani Snapeovi, který toho udělal pro řád tolik!

Všichni tři se brzo navečeřeli a pak byli poslední, kdo se objevili na Gimmauldově náměstí. 
Harry si nebyl jistý, jestli je to proto, že jejich otec má tak rád dramatické příchody, nebo jestli 
prostě jen chtěl dát řediteli šanci, umlčet všechny hádky, které by se týkali přítomnosti chlapců.

Schůzka se konala v kuchyni, což se Harrymu vzhledem k počtu lidí zdálo divné. Proč zvětšovat 
kouzlem stůl a přeměňovat další křesla, když hned vedle byl obrovský obývák? I jídelna by 
poskytovala dostatek prostoru pro všechny, co přišli, ale kuchyň?

Pak si ale Harry pomyslel, tady jsem se vždycky cítil nejlépe. Možná, že tahle místnost není tak 
prolezlá temnou magií, jako zbytek domu. Přitom ale věděl, že Snape a Remus odstranili 
každou stopu temné magie už před měsíci.

Harry věděl, že málokdy se sejde na schůzce celý Řád. A podle toho, kdo dnes seděl u 
kuchyňského stolu, ani dnešek nebyl výjimkou. Neviděl Billa, nebo Charlieho, ani některé další 
lidi, o kterých věděl, že jsou v Řádu.

Remus, který seděl vedle ředitele, se na chlapce zářivě usmál. Nebo možná jen na Harryho. 
Bylo těžké to rozlišit. Zatímco profesorka McGonagallová, která seděla vedle Brumbála z druhé 
strany, vypadala, jako by kousla do něčeho kyselého.

„Nazdárek, Harry,” řekla Tonksová a usmála se na něj. A pak daleko ostřeji, „Nazdar, Draco!” 
Práskla bublinu a zakřenila se, když viděla, jak zaražený Draco přešlápl z nohy na nohu. „Dobrý 
den, slečno Tonksová.”

Tonksová seděla mezi Moodym a Pastorkem. Černý bystrozor vypadal klidně, ale Pošuk Moody 
se díval na Draca a tvářil se u toho, no... jako pošuk. Téměř mu šla pěna od úst a vypadalo to, 
že jeho čarodějné oko mu vyskočí z důlku ven. To, jak se pokoušel prohlédnout Draca skrz na 
skrz.

Harry si povzdychl a pomyslel si, že tihle dva asi nebudou nikdy vycházet. I když tenhle Moody 
nebyl ten, který ve čtvrtém ročníku proměnil Draca ve fretku.
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Na druhé straně stolu Molly Weasleyová krájela na plátky domácí dýňový chléb a vedle ní seděl 
Arthur. Tady se Harryho zkoumání zastavilo, protože vedle Arthura seděla starší žena, kterou 
předtím Harry ještě nikdy neviděl.

Asi nebylo příliš zdvořilé takhle zírat, ale Harry si nemohl pomoct a snažil se přijít na to, kdo by 
to mohl být. Žena mu pohled obětovala, ale ani se neusmála, ani nezamračila. Jako by 
zůstávala chladná. Ale její oči byly hnědé a laskavé.

Podobné, jako Remusovy.

Harry se beze slova vedle ní posadil, i když ne, že by tu bylo zrovna moc volných míst. Draco 
zdvihl bradu, což bylo jasné znamení toho, že je vyvedený z míry a snaží se to zakrýt. Když se 
posadil vedle Kingsleyho Pastorka, velkopansky přikývl několika lidem, kteří seděli kolem něho, 
ale Moodyho ignoroval.

Snape si sedl na druhou stranu stolu k řediteli, který nevypadal, že by ho přítomnost chlapců 
nějak znervózňovala. Nicméně, Harry si všiml, že se ti dva na sebe upřeně podívali. Přemýšlel, 
jestli je to zase jeden z těch telepatických rozhovorů.

„Předtím, než vám řeknu, proč jsme se dnes večer sešli,” začal ředitel, „rád bych vám 
představil Lucindu Lupinovou, která spolupracuje s profesorem Snapem na našem vlkodlačím 
projektu.”

„Vlkodlačí projekt?” zopakovali někteří lidé sedící kolem stolu.

Brumbál se po svém způsobu nevyzpytatelně usmál. „Ano. Lucindo?”

Postarší žena vstala, aby se představila. „Jako Remusovu tetu mě začala lykantropie zajímat již 
dávno. Od okamžiku, kdy byl nakažen, jsem prohledávala všechny dostupné materiály, abych 
té nemoci porozuměla v naději, že zjistím, jak ji léčit. Vývoj lektvaru Vlkodlačí zhouby, na 
kterém jsme se s profesorem Snapem podíleli,” s respektem se podívala na Snapea, „byl 
velkým přínosem pro mého synovce i pro ostatní postižené. Nicméně už dlouho mám pocit, že 
by mohlo být učiněno víc. Podle mého výzkumu bylo možné vyrobit lektvar, který zcela zabrání 
transformaci. Můj osobní zájem je zcela zjevný, ale pokud uspějeme, bude to i velký přínos pro 
Řád. Naším záměrem je získat vlkodlaky na naší stranu, spíše než jim dovolit spojit se s Tím, 
kdo nesmí být jmenován. Každý pokrok ve vývoji léčby lykantropie je velkým lákadlem.”

„A jak vám to jde?” zeptala se Tonksová.

„Obávám se, že ne příliš dobře,” odpověděla Lucinda. „V tomto roce byla profesorovou prioritou 
jeho nová rodina. A pravděpodobně ještě důležitější je, že Remus byl vzhledem k úkolu, jímž byl 
nedávno pověřen, většinu času nedostupný.”

Kolem stolu se znovu rozlehl šepot. Ozvalo se několik otázek najednou.

„Úkol?”

„Proč ho verbování vlkodlaků vyloučilo z tohoto výzkumu?”

„Nedostupný? Jak to?”

Brumbál počkal, dokud se členové Řádu neutiší. „Remus byl za hranicemi, převtělený za použití 
Mnoholičného lektvaru za Luciuse Malfoye, jak jen to bylo možné, aby se dostal k tajným 
smrtijedským informacím a aby mezi ně zasel vzájemnou nedůvěru.”

„Rozděl a panuj,” řekl Moody, moudře pokýval hlavou, zatímco ostatní vypadali překvapeně a 
zírali na Remuse s novým respektem. „To je skvělé.”

„Vzhledem k těmto faktorům,” pokračovala Lucinda, „vlkodlačí projekt většinou stál. Už měsíce 
jsme nevytvořili žádnou novou teorii ani nedošlo k žádnému pokroku.”

„To je špatně,” prohlásil Moody, jehož nálada se změnila rychle jak aprílové počasí. Začal tlouct 
do stolu pěstí. „Snape si možná užívá odchodu z aktivní služby, sladkého nic nedělání bez 
starostí, statečnější kouzelníci převzali jeho nebezpečné povinnosti, ale on by měl dělat něco 
užitečnějšího, než rozmazlovat Pottera.”
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„Alastore,” řekl Brumbál vlídně, „ve skutečnosti nemůže Severus dělat nic důležitějšího, než 
poskytnout mladému Harrymu stabilní a milující rodinu. V nadcházející době budeme 
potřebovat všechny Harryho síly, a určitě chápeš, že jsou důležité i jiné věci, než jak rychle 
dokáže letět na koštěti.”

„Ten teda otočil,” pomyslel si Harry, trochu zaskočený jasnou podporou Snapeova otcovství. 
Samozřejmě, že se mu příliš nelíbilo, když se o něm mluvilo, jako o mladém Harrym a byl si 
jistý, že červené skvrny na Severusových tvářích svědčí o tom, že není nijak nadšený z toho, že 
poskytuje Harrymu milující rodinu, ale stejně...

Většina Harryho nelibosti, kterou k řediteli cítil, zmizela. Právě teď a právě tady.

„Co že je tak najednou zaujatý vlkodlačím projektem,” zavrčel Moody a podíval se na Snapea 
svrchu. „Dal jsi víc než jasně najevo, jak ti tady Lupin vadí.”

„Samozřejmě.” Snapeova tvář byla už zase bledá jako obvykle a promluvil hlasem, ze kterého 
odkapával sarkasmus. „To je pravda. Jsem tak stravován svou osobní nechutí k Lupinovi, že 
jsem se rozhodl odmítnout slávu a bohatství, které by mě nevyhnutelně čekaly, kdyby se mi 
podařilo vyléčit neléčitelné. Jak zmijozelské.”

Harry se podíval přes stůl na bratra a oba měli co dělat, aby nevybuchli smíchy.

Moody zahučel, ale nic dalšího už neřekl.

„Pánové,” pokračoval tiše Brumbál, „ačkoliv v posledních měsících byl tento projekt 
zanedbáván, je mi potěšením oznámit vám, že hodláme v létě naše úsilí obnovit. Protože 
Remus bude ve své misi pokračovat blíže k domovu. A to je ve skutečnosti hlavní důvod 
dnešního setkání.” Krátce se odmlčel, aby získal pozornost všech posluchačů. „Řád potkalo 
neočekávané štěstí, Lucius Malfoy je mrtvý.”

Ozvala se spousta překvapených výkřiků, „Proč mi to nikdo neřekl?”, „Skvělý zásah!”, „Už bylo 
načase.”

Harry si pomyslel, že většina těch komentářů je dost necitlivých vzhledem k tomu, že Draco tu 
sedí a poslouchá. Samozřejmě, že Lucius byl hrozný člověk, ale to přece ještě neznamená, že 
Draco chce slyšet, jak moc ho všichni nenáviděli.

Ačkoliv jeden člověk vstal, nenapravitelně soucitný a mateřský typ. „Ubohé dítě,” zvolala a 
naklonila se k němu Molly Weaslyová, její výraz i postoj byl naplněný soucitem. „Jsi v pořádku?”

Harry měl pocit, že poprvé vidí Draca zakolísat ve svém úsudku o Weasleyových. Jen na chvíli 
se zadíval do Mollyiných očí a pak přikývl. Ale výraz v jeho očích mluvil o něčem jiném. 
Rozhodně nebyl pořádku. Styděl se, že je Luciusův příbuzný.

Harry věděl, jaké to je, stydět se za své příbuzné.

Ten okamžik rychle minul, Draco se vzpamatoval, zdvihl bradu a prohlásil, že se ještě nikdy 
necítil lépe.

Když vzrušení opadlo, ředitel za pomoci Draca a Harryho, informoval Řád o detailech únosu a 
Malfoyově smrti. Ale v Brumbálově verzi to nebyla magie s hůlkou, to, co zabilo Luciuse 
Malfoye. Prohlásil, že Harry, když viděl, jak je jeho bratr mučen, se rozzuřil tak, že v něm stejně 
jako o Samhainu vybuchly jeho temné síly. Tentokrát s ještě s ničivějším výsledkem.

„Přeměněný. Na kámen,” opakoval Moody pomalu, chichotal se a mnul si ruce. „To je báječný 
konec pro smrtijeda.”

Když to říkal, díval se na Snapea.

Zdálo se, že všichni kolem stolu z příkladu Molly Weaslyové pochopili, že Draco možná má 
nějaké city, a tak se opatrně zdrželi jakéhokoliv komentáře.

„Jste si jistí, že ta skřítkova paměť byla odstraněna?” zeptal se Pastorek a elegantně postrčil 
hovor Řádu k tomu, na čem opravdu záleželo. „A nikdo jiný opravdu nevěděl, že Lucius chlapce 
unesl?”
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Byl to Draco, kdo odpověděl a jeho hlas pozbyl jakékoliv barvy. „Lucius naprosto jasně řekl, že 
nikomu neprozradil, že tam jsme. Chtěl nás zlomit a pak se nad tím zalykat štěstím...“

„A navíc,” dodal Harry, „měl strach přivést mě k Voldemortovi dřív, než si bude jistý, že 
nedokážu znovu za pomoci temných sil utéct, což je ironie vzhledem k tomu, jak to skončilo. A 
navíc, neměl to v plánu, unést nás toho dne. Prostě měl jen štěstí, že se toho dne naše cesty 
protnuly, teda spíš smůlu, řekl bych.”

„To je hrozné, co vám ten chlap oběma udělal.” Mollyin pohled přeskakoval z Harryho na Draca 
a zpátky a její zájem zcela evidentně patřil oběma. „Už jste se z toho vzpamatovali? Mám o vás 
starosti. Byli jste svědky hrozných věcí. Ale na to je nejlepší lék milující rodič, a to Severus 
bezesporu je.” Na konci se na ně usmála.

Snape se nesmál a ty dvě červené skvrnky byly zpátky.

„Udělali jsme si pár dní volno,” řekl Draco.

„Jsem si jistá, že jste ho potřebovali, drahoušku...” 

„Prosím vás o pozornost,” přerušil ji ředitel. „Hlavním záměrem dnešní schůzky bylo, informovat 
vás, že Remus bude již brzy představovat Luciuse Malfoye bez přestávek. Stane se tak naším 
klíčovým kontaktem mezi Voldemortovými nejbližšími. Potřebujeme trochu času, takže Remus 
řekne, že byl napaden členem Řádu a zraněn. To mu také poskytne výmluvu, proč jeho řeč, 
vzpomínky a chování nebudou přesně takové, jak by se očekávalo od skutečného Malfoye.”

Brumbál si odkašlal. „Normálně by tato informace nebyla sdělena tolika členům Řádu. Ale v 
tomto případě je potřeba, abyste všichni věděli, že od tohoto okamžiku je třeba nechat Luciuse 
Malfoye i jeho panství na pokoji.”

Moody si odfrkl. „Jo, to máš pravdu. Byla by ostuda, kdybychom konečně zabili toho 
darmošlapa a zjistili, že jsme se tak připravili o naše eso v rukávu.”

„Chtěl jste říct, že by byla ostuda zabít Remuse,” vztekal se Harry a zaťaté pěsti položil na stůl.

„To taky...” 

„Harry,” řekl ředitel tiše, „jsem rád, že ty i tvůj bratr spolupracujete s Řádem, ale vaše členství 
je jen prozatímní. Musíš ovládat svůj vztek.”

Harry nevěděl, proč by měl, když to zcela evidentně nikdo jiný nedělá, ale na druhou stranu, 
nikdo jiný také nemá divokou magii, že? Takže Brumbál má asi pravdu.

„Dobře,” řekl a pokoušel se neznít mrzutě.

„Členové Řádu, kteří tady nejsou přítomni, budou také informováni, aby nepodnikali nic proti 
Luciusovi Malfoyovi.

„Nebo mojí matce,” přerušil ho Draco.

Ředitel přikývl. „Ano, samozřejmě. Děkuji ti, Draco, za upřesnění. Ačkoli jsem si jistý, že to bylo 
jasné z toho, co už bylo řečeno. Narcissa Malfoyová bude po tuto dobu také nedotknutelná.”

„Po tuto dobu!”

„Promluvíme si o tom později, Draco,” řekl tiše Severus. „Chápu, že chceš pro svou matku to 
nejlepší, ale nemůžeme Lupinův úspěch ničím ohrozit“

Draco si povzdychl a zajel hlouběji do křesla.

„Myslím, že to je všechno,” řekl Brumbál. „Má někdo nějaké otázky?”

Pár jich bylo, i když z Harryho úhlu pohledu nebyly nijak důležité. Popravdě mu to připomínalo 
otázky ve třídě. Někteří dospělí byli evidentně stejní jako děti a věnovali jen malou pozornost 
tomu, co se jim říká.

Harry očekával, že po skončení schůzky lidé odejdou, ale všichni spolu začali klábosit a jemu to 
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připomnělo společenskou místnost po famfrpálovém vítězství. Teda možná nebyli tak rozeřvaní, 
ale v jednom mu dospělí studenty připomínali. Tonksová se smála něčemu, co řekl Brumbál tak 
zuřivě, až se jí podařilo zvrhnout Moodymu do klína svou kávu. Toho náhlá bolest donutila 
vyskočit tak prudce, že mu vypadlo čarodějné oko. Chvíli se koulelo po stole a nakonec skončilo 
u Molly Weasleyové, která zrovna podávala Tonksové kapesník. Harry se dusil smíchy, ale 
pokoušel se nedat to najevo.

Jako první odešli bystrozorové, následováni Weasleyovými, kteří se zdrželi skoro čtvrt hodiny, 
během které Molly opečovávala ty 'ubohé chudinky děti'. Ředitel a profesorka McGonagallová 
právě odcházeli, poté, co dali dohromady se Snapem nový rozvrh. Harryho zajímalo, co to 
všechno znamená, ale Snape byl právě zabraný do rozhovoru s Lucindou Lupinovou.

Harry k nim došel rozhodnutý, že když už se nemůže dozvědět, proč se mění rozvrh, může se 
alespoň seznámit s Remusovou tetou. Když deset minut poslouchal jejich rozhovor o 
vzájemném ovlivňování různých lektvarových ingrediencí a kleteb, měl chuť rozbrečet se 
nudou.

Rozhodl se, že nejlepší způsob, jak zabít čas, než se dočká Snapea, aby je vzal zpátky do domu, 
bude provést Draca po domě. Možná by mohl dokonce Dracovi vnuknout trochu zájmu o 
dědictví rodu Blacků.

Ale jak se ukázalo, jeho bratr byl zabraný do rozhovoru s Remusem. Když viděl, že jeho bratr 
vykouzlil brk a pergamen a něco zuřivě píše, došlo mu, že to bude nejméně na hodinu. 
Nicméně, bylo to milé, vidět, jak Draco s Remusem spolupracují na tom, aby na Malfoyově 
panství šlo všechno hladce.

Protože neměl co jiného na práci, rozhodl se Harry, že si prohlédne Siriusovu knihovnu. Po dvou 
dnech téměř nepřetržitého létání, by mohlo být příjemné strávit trochu času s dobrou knihou. 
Třeba nějaké krátké příběhy, nebo něco takového. Nebo nějaká dobrodružství, jako 
Lockhartova, ale nějaká, co nejsou smyšlená.

Když překročil práh místnosti plné knih, zaslechl Harry něco, co ho přimrazilo k zemi.

„Ale podívejme se, jestli pak tohle není náš hrdina? Přišel si oslavovat, Pottere?” ptal se Lucius 
Malfoy.

Harry se bleskově otočil s vytaženou hůlkou. I když věděl, že je to nemožné, téměř očekával, že 
uvidí Malfoye, pohodlně usazeného v křesle. Ale ve skutečnosti to byl portrét, kdo promluvil. 
Opřený o polici s knihami, vypadal tenhle namalovaný Lucius o něco klidněji, než když ho Harry 
viděl naposledy. Tvářil se povýšeně a ruce měl založené před sebou.

Harry věděl, co by měl udělat, otočit se na patě a odejít z místnosti, aniž by na něj promluvil. 
Chtěl to udělat, ale nešlo to. Ne proto, že by se mu chtěl vysmívat, bylo v tom úplně něco 
jiného.

Vypadalo to, že všichni si myslí, že by se měl cítit špatně z toho, co udělal. Tedy všichni říkali, 
že by neměl. Ale všichni předpokládali, že se tak cítí. Což znamená, že si myslí, že každý 
normální člověk se bude cítit hrozně, když někomu způsobí smrt. Ale Harry se necítil ani trochu 
špatně. A tak chtěl zkusit, jestli se mu to podaří. Možná, že když bude mluvit s tím portrétem, 
dojde mu, co udělal. Možná, že potom bude cítit nějakou lítost.

„Nevěděl jsem, že jste tady,” řekl Harry klidně.

„Takže ses přišel podívat na něco o temné magii?” posmíval se mu portrét.

„Žádné takové knihy tady nejsou,” řekl Harry. Pomyslel si, že tu možná kdysi takové bývaly, 
vzhledem k Blackovic rodinné historii, ale jeho otec s Remusem je určitě odstranili, když minulý 
podzim čistili dům.

„No jistě,” protáhl Lucius. „Chlapec jako ty se přece nezajímá o nic jiného, než o famfrpál a 
slavné hrdiny. Určitě bys rád věřil, že je to to jediné, co tě zajímá, že? Pottere?”

Harry nevěděl, co to má znamenat. „Možná, že kdybyste si v životě přečetl alespoň pár 
slušných knih, nemusel jste teď být mrtvý.”
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Lucius se usmál, barva kolem jeho rtů popraskala, ale hned se zase sama spravila. „Aha, tak 
proto mě zastrčili do knihovny? Očekává, ten vyšinutý ředitel, že budu spolupracovat, pokud mi 
bude chodit číst nahlas bibli?”

„Možná vás sem strčil, abyste se unudil k smrti. Ale vy přece už jste mrtvý. Ale vy si zasloužíte 
umřít víc, než jednou. Nebo ne?”

Malofoyův obraz se začal culit. „Máš v plánu zavraždit mě podruhé, kluku?”

Harry se otřásl. To slovo rozeznělo něco hluboko uvnitř. „Já vás nezavraždil. Byla to nehoda. 
Neměl jsem to v úmyslu.”

Malfoy okatě bez zájmu hladil hada na své hůlce. „Skutečně? Pak by ses za to tedy měl 
omluvit.”

Harry vyprskl. „Omluvit? To určitě. Omlouvat se plátnu a barvě! Vždyť ani nejste skutečný.”

„Ano, já vím. A o to tady přece jde.” Když Harry jen zíral, Malfoy obrátil oči v sloup, jako by 
chtěl říct, jak vyčerpávající je, vysvětlovat něco tak jednoduchého. V tu chvíli se tak podobal 
Dracovi, až se Harrymu zvedl žaludek.

„Řekl jsi, že jsi neměl v úmyslu mě zabít. Pokud to tedy nebyl tvůj záměr, musí ti být líto, že jsi 
to udělal. A etiketa diktuje, že bys mi to měl říct.”

Harry vybuchl smíchy. „Ale to, že jsem to nechtěl udělat, neznamená, že je mi to líto!”

Lucius vědoucně přikývl. „To jsem očekával. Ty jsi rád, že jsi mě zabil.”

Harry byl, ale nebyl si úplně jistý, že se mu to chce říct nahlas. „No určitě jsem rád, že už mi 
nemůžete vyloupnout oči. A jsem rád, že si nemusím dělat starosti, že zabijete mého bratra. 
Draca, znáte ho, že ano?”

Lucius tu narážku ignoroval. „Takže ty jsi měl v plánu mě zabít?”

Harry se zakabonil. „Měl jsem v plánu vás znehybnit a utéct a vy to víte.”

„Ale prosím tě. Ty bys mě nechal, abych tvé malé tajemství prozradil Pánu zla? To si nemyslím.”

„Obliviate,” řekl Harry a vyzývavě zdvihl jedno obočí.

Portrét se nadutě usmál. „Je dobře, že mám všechny ty vzpomínky na Draca. Je milé, mít na co 
vzpomínat. Víš, že prosil, když byl v té jámě? Prosil a škemral a plazil se za mnou po kolenou. 
Líbal mi nohy, Pottere. Člověk by řekl, že už jsem ho naučil, že prosby se mnou nepohnou. 
Nejsem milosrdný.”

Harry si nebyl jistý, jestli ten obraz lže, ale bylo mu to jedno. Draco se zachoval správně a to 
bylo to jediné, na čem teď záleželo. „Držte hubu!”

„Ale abychom nezapomněli na tebe, Pottere... pověz mi, ve které okamžiku jsi zlomil mé 
Imperius? Před tím, než sis svlékl triko? Líbilo se ti svlékat se pro mě, Harry? Přál sis, abych 
chtěl víc, než jen triko? Ty...” 

Harry toho měl dost. Došlo mu, že byl blázen, když se rozhodl mluvit s tím zvráceným obrazem. 
Ten mrtvý kouzelník měl zjevně velkou zábavu z toho, že ho popichoval. Harry se beze slova 
otočil, s hlavou vysoko zdviženou, tak, jak si představoval, že by to udělal Draco a zamířil ke 
dveřím.

„Ty víš, že se Pán zla mýlí, že ano?” zavolal na něj Malfoy.

Harry se zastavil. Nevěřil ničemu, co vycházelo z těchto namalovaných prolhaných úst, ale 
věděl, že tohle by mohlo být důležité. Byl teď přece členem Řádu. A tak bylo jeho povinností 
poslouchat a sdělit všechno, co se dozvěděl.

„Mýlí?”

Lucius vzdychl a opřel se dozadu, jako by se chtěl odtáhnout od Harryho. „Samozřejmě v tobě. 
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Přemýšlí o tobě jako o bojovníkovi Světla. Myslí si, že jediná síla, kterou máš, pochází z oběti 
tvé matky, která ho přemohla.”

Obraz namyšleně zdvihl bradu. „Ale já jsem tě pozoroval víc, než on. Setkal jsem se s tvými 
odpornými příbuznými – navíc, udělal jsem ti velkou službu, když jsem zabil tu odpornou zlou 
zrůdu - a znám společnost, ve které se nacházíš, a vím, co ti mohou poskytnout.”

„Všechno nevíte,” řekl Harry, ale hlas se mu třásl.

„Ne? Ale vím, co vidím ve tvých očích. Bolest, nenávist, vzdor. A víš, co tam nevidím, Harry? 
Lítost. Už dlouho jsi chtěl, abych zemřel, a teď jsi nadšený z toho, že se ti to podařilo. A ještě 
pod pláštíkem sebeobrany!”

„No a co?” Zaskřípal Harry zuby. „Je jedno, jak se cítím, protože jsem to neudělal záměrně!”

„Ale houby. Záleží na tom, co je uvnitř tebe. Na tvých nejtemnějších a nejhlubších pocitech. Já 
vím, co v tobě je.” A ostentativně si začal ometat z rukávu nějaké smítko.

Jako by mu tam malíř nějaké namaloval, pomyslel si Harry.

„Nevím, co Brumbál sleduje tím, že si hraje s ohněm, jako jsi ty. Ale on je opravdu služebníkem 
Světla. A to ho oslepuje. Mimochodem, tuhle metaforu má Pán zla moc rád.” Luciusův hlas 
začal být hedvábný. „Ale Harry, já nejsem slepý. Tvá takzvaná divoká magie? Je skrz na skrz 
temná. Když jsi mě viděl ve třídě, nesnažil ses dostat z mého dosahu. Nesnažil ses bránit. 
Pokusil ses mě upálit zaživa. Roztavil jsi mi hůlku v ruce.”

„Nedokážu to ovládat,” zašeptal Harry a cítil se zaskočený. „To se mě jen má magie pokoušela 
chránit.”

„Tvá magie zaútočila. Pamatuj si má slova, chlapče. Jsi roven Pánu zla. Pokud ho dokážeš zabít, 
zaujmeš jeho místo. Ty jsi temný mág, Pottere. A jak bys mohl být něco jiného?” Luciusův obraz 
se zatvářil poplašeně. „Ale no tak, je to vztek, to, co vidím? Štvu tě?”

To tedy ano, a jestli si nedáte pozor... Harry náhle cítil, že v něm vře ta magie, o které Lucius 
mluvil. Bublala někde pod povrchem, propalovala mu kůži a chtěla ven.

Otočil se, ve strachu, co by mohl způsobit.

Lucius za ním ještě zavolal. „Přemýšlel jsem, jestli se tě Severus pokusí zabít, až se ukážeš v 
pravém světle. Myslím, že ano. Už ti někdy řekl...” 

Harry se nikdy nedozvěděl zbytek. Vyběhl z místnosti, skoro nevěděl, co dělá. Vyběhl nahoru po 
schodech do Siriusova starého pokoje. Praštil s sebou na postel a třesa se sám sebe objímal.

Ó Bože, to, co ten obraz říkal, dávalo přece smysl.

Možná má pravdu, pomyslel si Harry. Možná, že někde uvnitř mě je opravdu zlo. A možná, že 
Dursleyovi viděli něco, čemu jsem já sám nechtěl věřit. Severus přece říkal, že v přístěnku pod 
schody, byla temná energie a pocházela ode mě. A podívejme se, na lidi, co mě obklopují. 
Jediní lidé, kteří o mě kdy doopravdy stáli – Sirius, Severus a Draco – nejsou zrovna čistí jako 
čerstvě napadlý sníh, že ne? Jsme tak trochu, jak se to jenom říká... z jednoho hnízda.

Harry se posadil a otřel si oči.

Ale nebyl jsem přece vždy takový. Byl jsem zařazen do Nebelvíru. A vytáhl jsem Godricův meč a 
k tomu je potřeba skutečný Nebelvír.

Takže, ještě je naděje. Určitě je v něm i dobro. Osud mu nepředurčil, že se musí změnit v 
nového Pána zla. Jen musí zabránit tomu, aby z něj znovu vyšla tahle hrozná temná magie.

A proč vlastně chtěl spálit Malfoye? Proč spálil před Vánocemi masku a plášť?

Ze strachu.

Magie z něj vyšla vždy, když byl vyděšený.
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A to je špatně! Opakoval si Harry zuřivě v duchu. Měl bych být Nebelvír! Nesmím mít strach. 
Draco čelil svému největšímu strachu a dokázal ho přemoct a pomoct mi. Všechny ty hrozné 
věci, kterými v posledním roce prošel, ho jenom posílili, ať už to byla Pansyina smrt, 
Venetimorica, jáma s hady, nebo konečné vzepření se otci, to všechno mu pomohlo stát se 
bojovníkem světla.

A Brumbál řekl, že potřebuje, abych byl silný. Musím se přestat bát.

Harry se posunul tak, aby se opřel o čelo postele a zavřel oči. Čím déle o tom přemýšlel, tím 
lépe věděl, co musí udělat. Klíč k tomu, přestat se bát, je čelit svému strachu tak, jako Draco.

Ale jak? Lucius už je mrtvý a vyzvat Voldemorta, nebylo zrovna moudré. A navíc by ho nejspíš 
zabil vlastní otec. Takže jak má čelit svému strachu, aby ho překonal?

Jehly, to je ono. To je to, čeho se doopravdy bojí. A ty to taky všechno začaly. Jehly během 
transplantace, jehly o Samhainu. Kdyby nebylo jehel, nikdy by neztratil svou světlou magii.

Bylo načase přestat se jich bát.

Otevřel oči a začal si prohlížet místnost. Samozřejmě, že tu nebyly žádné jehly, ale na nočním 
stolku stála svíce. A v šuplíku pod ním, byly sirky. Nebo tedy alespoň bývaly, pamatoval si Harry 
z doby, kdy nebyl schopný zakouzlit Incendio.

Harry si je přivolal a ani se neobtěžoval předstírat, že používá hůlku.

Vytáhl sirku a vzpomněl si na první ročník, kde se tohle kouzlo naučil. Úplně jednoduché kouzlo. 
Nebylo zatím v jeho lexikonu, protože ho nenapadlo, že by chtěl vykouzlit jehlu, ale nebude zas 
tak těžké vymyslet to v hadím jazyce.

I když v něm neexistuje slovo pro jehlu.

Harry se podíval na hádka v rohu svých brýlí, držel sirku a syčel to, co tohle konkrétní kouzlo 
vždycky znamenalo pro něj. „Změň ssse v ossstrou kovovou věc, které ssse tak bojím....”

V ten okamžik držel lesklou stříbrnou jehlu.

Bodnout ji sám do sebe bylo daleko těžší, než očekával. A to přitom očekával, že to bude těžké. 
Otřásl se. Dřív mu nevadilo přeměňovat jehly. Ale tehdy je také do sebe nechtěl zabodnout.

Ale nedá se s tím nic dělat. Musí čelit svému strachu.

Zhluboka se nadechl, aby si dodal odvahy. Uchopil jehlu jinak a tlačil její ostrý konec, proti dlani 
levé ruky. Už jen to stačilo, aby mu běhal mráz po zádech, ale zaťal zuby a sám sebe okřikl, aby 
se přestal chovat jako děcko. Je to přeci jen jehla! Už to zažil a bylo to o hodně horší, než 
tentokrát! Otřásl se odporem a zatlačil. Nejdřív trochu, pak víc.

Jehla tlačila na kůži, působila mu bolest, ale neprobodla ji.

Místo toho, aby to zkusil silněji a pokusil se jí prorazit, Harry změnil strategii. Kůže na dlani je 
vážně dost silná. Možná by měl začít na nějakém jednodušším místě.

Znovu se otřásl, vyhrnul si rukáv a otočil předloktí. Jediný dotek ho přesvědčil o tom, že tady je 
kůže daleko jemnější. Půjde daleko snáz probodnout. I když to pravděpodobně bude znamenat, 
že to bude daleko víc bolet. O hodně víc. Ale co na tom záleží? Alespoň tam bude schopný tu 
jehlu vrazit.

Opatrně se vyhnul modrým žílám, které tu byly vidět, kousl se do rtu, obrnil se a znovu zatlačil.

Když jehla projela kůži, skutečně to bolelo. Téměř zaječel.

Místo toho zadržel dech a tlačil dál, vedl jehlu pod kůží, takže lesklý kov bylo téměř vidět. 
Kousek po kousku, ten pohled byl odporný, ale zároveň v něm bylo něco hypnotizujícího.

Netekla žádná krev a tak se cítil docela nezúčastněně. Když měl za sebou první nejhorší část, 
bylo to téměř jako by se díval, že se to děje někomu jinému.
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Harry tlačil dál a dál a díval se, jak po jehle zůstává bílá cestička v jeho kůži.

Nakonec vyjela na druhé straně.

Harry vydechl a díval se na předloktí probodané jehlou. Čeho se to vlastně bál? Nebylo to tak 
hrozné. Děti dostávají injekce, řekl si pro sebe. Spousta holek v Surrey, má propíchnuté uši. A 
mudlové si dokonce šijí rány a ani o tom nepřemýšlí.

Stále duchem nepřítomný se Harry chvíli díval dolů na jehlu a přemýšlel o bolesti. Nebyla dech 
beroucí. Ani trochu. Jen nepříjemná. Dala se snadno ignorovat.

Vytáhnout jehlu bylo jednodušší. Harry zamrkal, když se objevily dvě kapky krve. Rudé, jako 
Voldemortovy oči. Ale to bylo v pořádku. Kvůli tomu to přece dělal, aby se už nikdy nebál. A aby 
jím už nikdy neprošla divoká temná magie, aby až válka skončí, ještě pořád byl Harry a ne další 
Pán zla.

A tohle byl dobrý začátek. Byl to důkaz, že to dokáže. Byl silnější, než jehly a bude ještě silnější. 
Protože jedna přece není dost. Věděl, že ještě pořád by se bál, kdyby měl čelit takovým, jako o 
Samhainu. Potřebuje další. Spoustu dalších a nesmí váhat, musí být rychlejší.

Harry to udělal znovu, tentokrát do sebe jehlu zarazil s větší silou. Bolelo to víc, ale zároveň mu 
to poskytlo víc uspokojení. Otřel krev a udělal to znovu. A znovu.

A znovu.
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Jak si tak Harry znovu a znovu probodával ruku, měl pocit, jako by byl uzavřený ve světě, ve 
kterém neexistuje nic než jeho ruka, jehly a bolest z ran. Vůbec nevnímal plynutí času. Byl by 
nedokázal říct, jestli to trvalo minutu, nebo deset. Nebo dvacet. 

Z tranzu ho vytrhly až kroky na schodech a hlasy volající jeho jméno. Severus... ne, oba, 
Severus a Draco.

„Harry?“ 

„Harry, kam jsi zalezl?”

„No tak, Harry, Severus nás vezme ven na zmrzlinový pohár!”

Jako by se náhle vynořil nad hladinu vody, ve které se topil, Harryho trans náhle zmizel. 
Zaškaredil se, když se podíval na svou ruku pokrytou ranami, z nichž některé ještě pořád 
krvácely. Neměl čas je uzdravit a jeho uzdravovací kouzla nebyla tak dobrá, aby s nimi právě 
teď chtěl začínat. Pomyslel si ale, že je to stejně jedno. Zranění nebyla zas tak vážná. Shrnul si 
rukáv a zapnul manžetu a nakonec přes to přetáhl hábit.

Tak a teď jeho ruku nikdo neuvidí a nebude se moct plašit. Což je dobře, protože není proč se 
znepokojovat. Protože on se přece jen snaží překonat svůj strach z jehel. A to je osobní, takže 
není důvod, aby o tom jeho otec a bratr věděli.

Jehlu bleskově přeměnil zpět na sirku, a schoval ji do kapsy. Takhle u sebe vždycky bude mít 
vše potřebné, až bude připravený znova cvičit. Možná, že lepší slovo je trénovat. Protože to je 
přece to, co dělá, trénuje svoji mysl a tělo, aby příště překonalo svůj strach.

Vědomí toho, že má v kapse sirku, pro případ, že by ji potřeboval, ho uklidňovalo.

„Tady nahoře,” ozval se konečně, právě v okamžiku, když se dveře rozlétly dokořán a vešli 
Snape a Draco.

„Co děláš až tady?” zeptal se ho Snape a rozhlédl se, „pokud si vzpomínám, nikdy tě tenhle 
pokoj nezajímal.”

To byla pravda. Když tu Harry na podzim žil, zabydlel se v jiné místnosti. „Připadalo mi to tak 
správné,” řekl Harry a zcela ignoroval první otázku. „Sirius mi sice pořád ještě hodně schází, ale 
vyhýbat se jeho pokoji je asi trochu pitomé. Mrzí mě, že jsem nedostal příležitost lépe ho 
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poznat.”

Snape přikývl s výrazem, který Harry nedokázal rozluštit. A nebylo divu, vzhledem k tomu o 
čem ten člověk přemýšlel. „Harry... Kdybych znal způsob, jak ho přivést zpátky, udělal bych to.”

Harry se na něj překvapeně podíval. „Vážně?”

Snape znovu bez váhání přikývl. „Ano, skutečně.”

Harry se zamyslel nad tím, jaké by to bylo. „Víš, on by asi Sirius nebyl příliš nadšený z toho, že 
jsi můj otec. A asi by se do toho snažil mluvit.”

Snapeovi se v očích zablýsklo. „To určitě. Nicméně si myslím, že nás dva hned tak nějaká bouře 
nerozdělí.”

„Jo.” přikývl Harry. Bylo příjemné vědět, že jeho nová rodina stojí za ním bez ohledu na cokoli. A 
ne, že by tu byla možnost, že by se Sirius mohl vrátit. To Harry dobře věděl. Ale Snapeova 
nabídka, i když neproveditelná, pro něj hodně znamenala.

Harry vyskočil z postele. „Tak pohár, to zní dobře. A pak budeme ještě v Devonu, nebo už se 
vracíme do Bradavic? Zítra už je přece škola.”

„Úplně jsem na to zapomněl. Vyučování v pondělí? Na co jen ta rada školy myslí?”

„Vtipálku,” najedou něco Harryho napadlo. „Aha, tak proto jste se před chvílí bavili o rozvrhu, 
chceš, aby za tebe ostatní vzali tvé hodiny.”

„Mimo jiné,” řekl Snape pochmurně.

Draco chvíli nic neříkal, a jen si prohlížel pokoj.

„Vím, že je to na tvé standardy malé,” povzdychl si Harry.

Dracovy stříbrné oči se setkaly s Harryho, ale jen na chvíli. „To je, ale o tom jsem nepřemýšlel. 
Já jen... Promluvíme si o tom později.”

„Dobře.”

„Můžeme se tedy přemístit?” Snape se podíval na Draca i na Harryho. „Znám jednu cukrárnu v 
Butterleightu, která má zadní vchod ve slepé uličce. Nikdo nás neuvidí.”

Harry vytáhl hůlku a zakouzlil Tempus. „A budou mít otevřeno, takhle pozdě v neděli?”

Draco obrátil oči v sloup. „Co to ti mudlové pořád mají s tou nedělí?”

Harry pokrčil rameny. Popravdě si nebyl jistý. Ačkoli tušil, že to má co do činění s tím, že se v 
neděli chodí do kostela. „Pověry? Tak ty taky máme.”

„Myslím, že bude otevřeno.”

„Tak já jen zaběhnu dolů, rozloučit se s Remusem...” 

Snape ho zastavil. „Domnívám se, že Lupin už není k zastižení. Předtím, než začala schůzka, 
měl nějakou práci a my jsme ho vyrušili. Teď ji šel dokončit. A popravdě mi řekl, aby za ním ani 
jeden z vás nechodil.”

Aha, Remus se asi snaží zjistit, jaké informace může dostat z toho hnusného portrétu, pomyslel 
si Harry. Rozhodně neměl v plánu vidět tu tvář znovu a to ani proto, aby se rozloučil s 
Remusem. A Remus stejně nechtěl, aby ho rušil. „Dobře, tak tedy jdem.”

Snape si přitáhl Harryho i Draca k sobě a přenesli se.

***

Strávili v Devonu další dva dny. Tentokrát se Harry opravdu nudil. Což zcela zjevně souviselo s 
tím, že Severus a Draco měli plné ruce práce se shromaždováním informací pro Remuse. Trávili 
spolu dlouhé hodiny skloněni nad malým jídelním stolem a snažili se vytáhnout z paměti 
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všechny detaily, o kterých bude Narcissa očekávat, že je její manžel zná. Harry věděl, že se ho 
nesnaží vyloučit, ale vzhledem k tomu, že nevěděl o Luciusi Malfoyovi nic jiného, než že to byl 
příšerný člověk, nebyl jim nic platný.

A tak Harry létal sám, občas i na vypůjčeném XL, ale i to ho po chvíli omrzelo. Famfrpál jeden 
proti nikomu nebyl nijak zvlášť zábavný. Trochu pracoval na svém lexikonu kouzel, protože mu 
toho ještě zbývalo hodně přeložit a povídal si se Salsou, kterou v poslední době hodně 
zanedbával.

Ale nejvíc času trávil sám se sebou pod starým stromem na konci pozemku a s vyhrnutým 
rukávem pracoval na svém projektu překonávání strachu.

A fungovalo to. Už do sebe mohl bodat, aniž by sebou trhl. Občas, když do sebe vrážel jehly 
znova a znova, cítil se jako v tranzu. Jako by spal s otevřenýma očima. Nechtěl, aby se mu to 
stávalo. Nestál o to, aby znovu přeslechl Dracovo, nebo Snapeovo volání.

V úterý po večeři Snape oznámil, že už jsou mimo Bradavice dost dlouho, a že se příští ráno 
vrací.

„Právě včas, abychom stihli Obranu,” zamračil se Harry, „Aran už jí nebude učit, že ne?”

„Bude.”

Harrymu poklesla čelist. „To si děláš legraci, ne? Vždyť zaútočil na studenta! Konkrétně na mě!”

„A zaplatí za to,” řekl Snape temně. „Nechtěl jsem, aby ho vyhodili. Bylo by pak těžké se s ním 
vyrovnat.”

„No skvěle,” řekl Harry sarkasticky. „Nech ho, ať mi znova škodí, proč ne? Nemusel jsem už 
toho snést dost? Copak jsi mě neposlouchal, když jsem ti říkal, jak strašné byly hodiny s ním?”

„Nebude to znovu stejné.”

„No jasně, že ne. Ty si myslíš, že jen proto, že zapomněl na poslední tři týdny, zapomene na to, 
že nesnáší hadí jazyk?”

Snape se na Harry podíval pohledem, ve kterém bylo jasně napsané, že už má dohadování 
dost. „Myslím, že už se neodváží dát znovu průchod své nenávisti.”

„Ano pane,” zavrčel Harry.

„A co ho zastaví?” zeptal se Draco, který se chopil slova, když Harry umlkl.

Snapeovi rty se stáhly do zlověstného úsměšku. „Já. Copak jsem vám zapomněl říct, že budu až 
do konce semestru dohlížet na jeho hodiny?”

Harryho napadalo, že je dobře, že zrovna nemá nic v puse, protože by se na tom asi zadusil. 
Vztek, který měl na otce, úplně zmizel. „To je ale úžasné! Možná jsem ti neřekl, jak moc se tě 
bojí. Předpokládám, že bude nervózní a udělá ze sebe pitomce ještě častěji, než normálně!”

Snape povytáhl obočí. „Ale to jistě ne,” řekl nevinným tónem. Možná až příliš nevinným. „Jen se 
chci ujistit, že se bude chovat ke studentům s respektem a spravedlivě.”

Jako by Snape byl ten nejlepší příklad učitele, který žáky respektuje a je k nim spravedlivý. 
Harry se téměř rozesmál znovu. Ale vzhledem k tomu, že se to týkalo Arana, rozhodl se 
ignorovat ironičnost té situace a zeptal se na to, co ho zajímalo. „Budeš dohlížet jen na 
šesťáky?”

Ve Snapeových očích se zajiskřilo. „Harry, to by nebylo přeci spravedlivé, kdybych tak 
jednostranně někomu stranil. Myslím si, že pokud mám být fér, musím být přítomný na všech 
hodinách.”

„Jinými slovy, chceš ho ponížit před všemi kolejemi a všemi ročníky,” řekl Draco.

Znovu ten nevinný tón. „Myslíš, že bych něco takového udělal?”
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„Tohle dělá z Obrany docela zajímavý předmět,” dodal Harry.

„Zábavný, dalo by se říct...” 

„Dost už o tom,” přerušil je Snape daleko normálnějším tónem. „Skutečně nemám v plánu 
dopředu vysvětlovat, co jsem si pro Arana nachystal. Vy dva jste skutečně neodbytní. Proberme 
teď raději, jak vysvětlíme události minulého čtvrtka.”

Harry přikývl. Také už o tom přemýšlel. „Dobře. Voldemort se nesmí dozvědět, že nás Lucius 
chytil. Mohl by pak z Remuse vytáhnout pravdu.”

„Mučením,” řekl Snape tónem toho, kdo to ví z první ruky. Pak rozhodným hlasem pokračoval. 
„Mluvil jsem o tom s Albusem a vymysleli jsme přijatelnou historku. Musím ti Harry říct, že by 
celou záležitost zjednodušilo, kdybych v momentě, kdy jsem s ním mluvil, věděl o tvých 
problémech s Aranem.”

Harry zrudl.

Otec se k tomu už ale nevracel. „Vaši spolužáci si všimli, že jste po obědě zmizeli. 
Předpokládali, že Aran protáhl váš trest až do svého volna. Z toho vyjdeme a řekneme, že 
během vašeho trestu Draco požádal o svůj zabavený amulet. Aran ho odmítl vrátit, protože je 
to od toho odporného hadího jazyka...” Snape se ošklíbl, „a pravděpodobně je tedy nabitý 
temnou magií a mohl by Draca zranit.”

„To zní jako něco, co by mohl říct,” doplnil ho Draco, sáhl si pod triko a hrál si s amuletem. Od 
té doby, co ho dostal ve Francii od Luciuse zpět, ho nesundal. „Po pravdě, více méně tohle ve 
třídě řekl.”

Snape vypadal vztekle, ale jeho hlas zůstal klidný. „A když ti Aran odmítl vrátit tvůj majetek, 
chtěl Harry použít krb, aby se se mnou spojil, ale Aran odmítl i toto. A tak v návalu nebelvírské 
tvrdohlavosti pro mě Harry poslal Patrona. To vysvětlí jeho existenci každému, kdo ho viděl 
utíkat chodbou.”

„Dobře vymyšlené,” řekl Harry a ignoroval Dracovu škodolibou radost při narážce na Nebelvír.

„A Aran samozřejmě nerozuměl Harryho hadímu jazyku,” pokračoval Snape, zpanikařil a seslal 
na Harryho Petrificus, právě v okamžiku, kdy byl vyslán stříbrný posel. Draco z toho byl 
pochopitelně vyvedený z míry a pokusil se seslat na Arana také Petrificus dřív, než ten člověk 
dokáže Harrymu doopravdy ublížit...” 

„Pokusil se!” vykřikl Draco.

„Ano. A chybyls.”

„To tedy ne!”

Harry se zasmál. „Je to jen příběh, Draco.”

„Ale vypadám díky němu jako blbec!”

Harry se na něj podíval. „Vítej v mém životě.”

Draco teatrálně vzdychl. „No dobře, když se s tím dokážeš vyrovnat ty, tak já tedy také.”

Snape počkal, až jeho synové zmlknou. „Tak, abych pokračoval. V té chvíli si Aran všiml 
patrona. Věděl, že brzy přijdu. Než by se tedy pokoušel seslat Petrificus i na tebe, Draco, a měl 
mi potom co vysvětlovat, pokusil se kouzlem změnit tvou paměť. Nicméně protože měl ještě 
pořád tvůj amulet, který byl stvořen proto, aby tě chránil, kouzlo se obrátilo proti němu a 
zasáhlo ho.”

„A tohle tyrkysy dělají?”

Snape zavrtěl hlavou. „Ne, ale vzhledem k tomu, že ho Draco nosí už nějakou dobu, je 
uvěřitelné, že by byl spojený s jeho magií. Zejména, když zvážíme, jak už ho jednou spálil.”

Harry přikývl. „Myslím, že to dává smysl. Lidé by mohli věřit tomu, že se kouzlo odrazilo. Je to 
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skoro to samé, co se stalo Lockhartovi.”

„Tak, a teď k tvému a Dracovu zmizení. Když už Aran nepředstavoval žádnou hrozbu, Dracovi 
došlo, že se bude vyšetřovat a jeho hůlka stejně jako Aranova ukáže Petrificus. A pochopitelně 
nevěřil, že mu Rada školy bude věřit. Pochopte, v tu chvíli totiž Draco nevěděl, že se Aranovi 
stalo něco s pamětí, jediné, co věděl, bylo, že ten člověk je v bezvědomí. V panice tedy sebral 
ten amulet a přivolal si letax.”

„Aha, problém se sebeovládáním,” řekl Draco kysele.

„Ano, přesně tak. Letaxem ses přenesl do Příčné ulice a potom ses s Harrym přenesl na 
bezpečné místo, které jsem pro vás dva vytvořil. Nicméně jakmile jste tam byli, neměli jste 
žádnou možnost se se mnou spojit, protože je velmi zabezpečené. Mě pak patron dovedl k 
Aranovi v bezvědomí, oba jsme s Albusem měli podezření, že se stalo něco špatného, ale 
nějakou chvíli trvalo, než nám došlo, co se doopravdy stalo.”

„Počkej. Máme problém. Aranova hůlka nemůže ukázat paměťové kouzlo. Jsem si naprosto jistý, 
že Lucius proklel Arana buď mou, nebo Dracovou hůlkou, protože jeho vlastní už byla v tu chvíli 
zničena. Ale Priori určitě neukáže, že by to kouzlo pocházelo z Aranovy hůlky.”

Snape se na chlapce zlověstně ušklíbl. „Teď už ano.”

Draco tázavě zdvihl obočí. „A my zrovna teď přijdeme s takovou historkou.”

„Ale on ji měl celou dobu Albus a Aran ji nedostane, dokud nebude celé vyšetřování kompletní.”

Ale Draco ještě pořád nebyl spokojený. „A jak může dál učit? Nechápej mě špatně, já jsem 
všemi deseti pro veřejně ponížení,” zamnul si ruce v šťastném očekávání, „ale rada školy by ho 
asi za použití paměťového kouzla nepochválila.”

Severus se na Draca podíval blahosklonně. „Je nepochybné, že ředitel ne vždycky všechno radě 
říká, protože v tom případě by mě už jistě vyhodili za to, že jsem smazal paměť Nottovi. 
Nicméně Aran asi stěží bude trvat na tom, aby se rada školy dozvěděla o jeho ukvapeném 
jednání.”

„A i kdyby to udělal,” dodal Harry, „stalo by se náhle z Luciuse Malfoye velmi spolupracující 
člen školní rady.”

„Přesně tak,” odpověděl jejich otec.

„Hmm,” vzdychl Harry, „tak to asi bude fungovat. Zrušil Draco moje zkamenění předtím, než 
jsme se přenesli pryč?”

„Myslím, že ne. Věděl, že bys trval na tom, abyste počkali na můj příchod. Když zvážíme to, jak 
už byl letos nespravedlivě vyhozen, je pochopitelné, že chtěl odtamtud co nejrychleji zmizet, 
aby mohl tvrdit, že tam nikdy nebyl.”

„A proč jsme oba skončili v nemocnici?”

„Cestování pod Petrificusem tě vyčerpalo.”

„No ano, jsem takový křehký.”

Snape přikývl, ale jeho pohled byl téměř omluvný.

„A proč jsem já potřeboval léčení?” zeptal se Draco.

„Asistované přemístění bylo na tebe příliš.”

„Pomfreyová ví, že jsem byl pokousaný od hadů od hlavy až k patě.”

„Albus jí řekl, že o tom nesmí mluvit.”

Draco vzdychl, „no dobře, ale já budu mít průšvih z toho, že jsem se přemisťoval bez licence.”

Snape nad tím jen mávl rukou. „Nic z toho nebude. Bystrozorové souhlasili, že to byla 
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výjimečná záležitost.”

„Chápu, bystrozorové z Řádu.” přikývl Draco. „Není nad to, mít přátele na správných místech. A 
prominou mi i to, že jsem zcela evidentně praktikoval přemisťování už předtím? Anebo jsi tvrdil, 
že to byl můj první pokus, a nejenom, že jsem dokázal zůstat v celku, ale ještě přemístil i 
Harryho?”

„Naučil ses přemisťovat ode mne. Na tom není nic špatného.”

Harry se zakřenil. „A důvod, proč jsi to neučil mě, je předpokládám v mé nefunkční, slabé 
magii.”

„Ano,” přikývl Snape. „Harry, já vím, že je to na nervy jdoucí, ale čím víc se nám podaří 
nepřítele utvrdit v tom, že jsi bezmocný, tím větší bude naše výhoda překvapení.”

Harry už na to byl docela zvyklý a tak jen přikývl.

„Takže jsme domluveni? Tohle je historka, kterou vypustíte, až se vás bude někdo ptát na 
detaily.”

„Máme to říct i Ronovi a Hermioně?”

Snape zavrtěl hlavou. „Těm můžete, vzhledem k tomu, že jsou velmi dobře obeznámeni se 
stavem tvé magie, v soukromí říct pravdu.”

Harry se s úlevou usmál. „Skvěle. Díky, táto.”

„Zajímalo by mě, jestli skutečně pomohla Gregovi,” řekl Draco s hlavou trochu nakloněnou na 
stranu.

„Hermiona by se nevykašlala na něco, co slíbila.”

Draco nevypadal přesvědčeně, ale nic víc už k tomu neřekl.

Jedna věc na té historce Harrymu ještě pořád vadila. „Podívej, my rozšíříme tuhle historku a 
studenti budou věřit, že poté, co mě Aran proklel, se ještě pokusil zakouzlit paměťové kouzlo. 
Myslím, že bude vypadat vážně divně to, že smí ještě pořád učit, i když třeba pod dohledem.”

„Podle té historky, si myslel, že tě zaklel v sebeobranně,” vysvětlil Snape. „Což ukazuje na 
závažnou chybu v úsudku, ale ne na zlou vůli. Potom by dohled byl pochopitelný následek. A co 
se týče paměťového kouzla, můžete poukázat na to, že se mu ho nepodařilo úspěšně zakouzlit. 
Čímž vznikl prostor, jak to celé smést se stolu.”

„Smést ze stolu!”

Snape pokrčil rameny, jako by chtěl říct, že ministerská opatření ne vždy dávají smysl.

Osobně si Harry myslel, že by si Aran zasloužil něco horšího. Téměř to řekl nahlas, ale jak zná 
Snapea, tak ten chlap dostane, co mu patří. Už se nemohl dočkat. To přání se mu zdálo trochu 
temné a tak se ho pokusil potlačit a přál si už být sám, aby měl víc času na své jehly.

„Kdo na něj dohlížel, když ty jsi byl tady s námi?” zeptal se Draco.

„Bude zítra učit první den, protože Lucius, nebo amulet, podle toho, jakou historku zrovna 
použijeme, ho zranil.”

„A kdo bude učit Lektvary, zatím co ty budeš dohlížet na Arana?”

„Vymysleli jsme poněkud komplikovaný nový rozvrh.”

To, že Snape někomu dovolil, aby suploval jeho hodiny, vypovídalo o mnohém. Byl si jistý, že 
jeho otec si nepochybně nemyslí, že by kdokoli ze sboru byl schopen učit Lektvary 
odpovídajícím způsobem, zejména ne na pokročilé úrovni.

„Díky,” řekl Harry. Byl rád, že nebude muset být s Aranem sám. I když by si ten člověk zasloužil 
dostat vyhazov.
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Snape se nezeptal za co. Pohled jeho očí říkal, že ví.

***

Harry netušil, jaká je situace u zmijozelského stolu, ale když se ve středu časně ráno objevil u 
snídaně, vypadalo to, že nikomu z Nebelvírských nepřipadá ta smyšlená historka divná. 
Samozřejmě, bradavičtí studenti byli zvyklí, že učitelé Obrany jsou pořádní pitomci a to, že 
jeden z nich zaútočil na Harryho s příliš nelišilo od toho, co dělala Umbridgová. Pár lidí 
prohlásilo, že by měl být vyhozen, ale pak se shodli na tom, že už se blíží konec školního roku a 
že je to v podstatě jedno.

Ron prohlásil, že ten chlap patří do Azkabanu, když takhle zaútočil na jeho kamaráda a že 
kdyby tam byl on, tak by neminul. Vyřídil přece Notta, nebo ne? Zopakoval několikrát, zatím co 
do sebe cpal další a další porce slaniny.

Harry měl co dělat, aby nevzdychl nahlas. Tenhle tak zvaný hrdina z Prasinek bude zklamaný, 
až se dozví, že ve skutečnosti Draco vůbec není neschopný.

„Určitě by ho měli vyhodit!” vztekala se Hermiona.

Harry se přidržel Snapeovi smyšlenky a řekl, že si Aran myslel, že jedná v sebeobraně. Což z 
něj sice dělalo úplného idiota, ale konec konců, byla přece řeč o Aranovi.

Všichni se tomu zasmáli, jen Hermiona byla tak otrávená, že odstrčila svůj talíř.

Jen o jedné věci se Harry nezmínil. O tom, že Snape teď bude dohlížet na Aranovy hodiny. Nebyl 
si jistý, jak tuhle novinku ostatní Nebelvíři přijmou. Hodně z nich ještě pořád jeho otce nemělo 
rádo. Což mu bylo sice trochu líto, ale docela tomu rozuměl. Teď lépe než před tím věděl, jak 
těžké bylo vyrovnat se s tím, jak se k němu celé ty roky Snape choval. Takže chápal, že se 
Deanovi, Seamusovi, Nevillovi a Parvati možná nebude myšlenka Severuse Snapea, 
potloukajícího se na hodině Obrany líbit.

Ačkoliv, možná se jim bude líbit, že pro jednou bude učit Lektvary někdo jiný. Harry přemýšlel 
nad tím, kdo z učitelů se té úlohy zhostí.

Ale stejně se o tom, že Aran teď bude pracovat pod dohledem, nezmínil. Jeho kamarádi se to 
tak jako tak už brzy dozvědí. Mají Obranu hned ve středu po snídani. Přistihl se, že se mu tam 
moc nechce.

Zapátral v kapse po své sirce. Pocit, že ji má, ho uklidňoval.

Když ji nenahmatal, téměř zpanikařil. Jediné, co našel, byla Salsa, která se mu omotala kolem 
prstů. Ale nakonec se ukázalo, že si ji dal do jiné kapsy, a tak se uklidnil.

„Pojď,” řekla Hermiona, vstala, uhladila si sukni a popadla knihy, „nesmíme přijít pozdě.”

Jasně, protože tam bude Snape a viděl by to, pomyslel si Harry. Zvláštní, když jeho otec poprvé 
řekl, že bude přítomen v hodině Obrany, zdála se Harrymu tahle vyhlídka úplně skvělá, ale teď 
byl zděšený a nebyl si jistý proč. Ale nebylo to jen proto, že se obával reakce Nebelvírských.

Harry pomalu vstal. Draco už na něj čekal ve dveřích do Velkého sálu. Oči mu zářily nadšením. 
„Jsi připravený?” zeptal se, „bude to zábava.”

„Co bude zábava?” zeptala se Hermiona a přejela pohledem z Draca na Harryho a zpět.

„Obrana je vždycky zábavná,” zakřenil se Draco, „nebo ty si to nemyslíš, Hermiono?”

„Jo, my si to taky myslíme,” řekl Ron a chytil Hermionu za ruku.

Dracovi se sice ještě pořád blýskalo v očích, ale ignoroval Ronovu nášlapnost.

Když přišli do učebny Obrany, Snape už tam byl, stál v rohu, ukrytý ve stínu, paže složené na 
hrudi. Harry si pomyslel, že vypadá téměř jako gigantický netopýr. Většina studentů si ho 
nevšimla, ale Aran si byl jeho přítomnosti dobře vědom. Nervózně se po něm po očku díval a 
jeho tvář byla ještě červenější než obvykle.
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Dobře ti tak, pomyslel si Harry. Ponížil jsi mě, řekl jsi o mně, že jsem černokněžník a udělal ze 
mě zmijozelský cvičný cíl. Teď se budeš stydět ty. Všichni se dozvědí, že ti Brumbál nevěří 
natolik, abys mohl zůstat se studenty sám.

Ale mělo se ukázat, že tohle je ta nejzanedbatelnější část Aranova pokoření.

„Dávejte pozor,” řekl Aran téměř ostýchavě, ve snaze začít hodinu. Zcela evidentně ho vedle 
stojící Snape znervózňoval. Jeho hlas byl příliš tichý na to, aby ho všichni zaregistrovali a tak se 
studenti bavili dál.

Snape vystoupil ze stínu a pronesl poměrně nahlas: „Vždycky jste tak neschopný udržet si ve 
třídě kázeň, profesore? Třído pozor!”

Zmijozelští i nebelvírští šesťáci zmlkli, ale po chvíli se třídou rozletěl šepot: Co ten tu dělá, a 
kdo teď učí Lektvary?

Snape jen nadzdvihl obočí a okamžitě bylo ticho.

Aran teď stál před třídou rudý jako rak s rukama zaťatýma v pěst. Přesto se vzmužil. „Otevřete 
si učebnice a najděte si kapitolu o omezení Caninae,” řekl strnule.

„Až s tím budete hotoví, budu si volat studenty, kteří mají s tímhle kouzlem ještě pořád 
problémy...“

„Promiňte, pane profesore,” řekl Snape a definitivně vystoupil ze stínu, čímž získal okamžitě 
pozornost všech,”ale vzhledem k tomu, že jsou to studenti šestého ročníku...” 

„Já přece vím, jak staří jsou mí studenti!” vyštěkl Aran.

Snape pokračoval, jako by nebyl přerušen. „Jsem si naprosto jistý, že jsou schopni přečíst si 
látku ve svém volném čase. Drahocenný vyučovací čas by pak měl být vyhrazen praktickému 
nácviku pod dozorem kvalifikovaného odborníka.”

Aran byl čím dál tím červenější, i když se Harrymu zdálo, že už to není možné. „Podívejte 
Snape, tohle je moje hodina a poběží tak, jak mně připadá vhodné!”

Harry věděl, že je to špatně, ještě před tím, než jeho otec stačil odpovědět.

„To zcela evidentně ne, vzhledem k tomu, že mě ředitel osobně požádal, abych až dokonce 
školního roku dohlédl na všechny hodiny Obrany,” prohlásil Snape ledově.

Třídou se znovu rozlehl šepot. Dohlížet? Všechny hodiny Obrany? A nebyla by to Hermiona, 
kdyby se nenaklonila k Harrymu, nezatahala ho za rukáv a nezeptala se: „A co teď bude s 
Lektvary?”

Harry k ní přes rameno zašeptal: „Budeme mít suplování.”

„Jste tu jen, abyste se díval!” prskal Aran a ruce se mu třásly, přestože je měl zaťaté v pěst.

„A zasáhl, pokud se mi to bude zdát vhodné, dodal Snape. Jeho naprosto klidný hlas jen 
zdůraznil to, jak hysterický je Aran. „Domníval jsem se, že to je vám jasné?”

A zjevně bylo, protože Aran už dál nic nenamítal.

„Skvěle,” řekl Snape a znělo to jako předení velké kočky. „Takže místo toho, abyste nechal 
studenty číst, budeme nacvičovat. Z vašeho předešlého komentáře jsem pochopil, že někteří 
studenti ještě pořád mají problém vykouzlit Caninae.“

Aran upjatě přikývl.

Třída mezi tím znovu utichla a oči všech přeletovaly tu k Aranovi tu ke Snapeovi. Harryho 
napadlo, že to vypadá, jakoby sledovali odrážeče, jak posílají potlouky sem a tam.

I když nebylo pochyb, kdo tuhle slovní bitvu vyhraje.

„Pochopil jsem to správně, že si voláte po jednom studenty, kteří mají problémy?” Snape 
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zamyšleně svraštil obočí. „Na Caninae pracujete už nějakou dobu, nebylo by tedy efektivnější, 
kdybyste to kouzlo před tím, než ho budete chtít po studentech, ještě jednou předvedl?”

Draco zdvihl ruku. Aran ho samozřejmě ignoroval a přilil tím jen olej do ohně Snapeovi kritiky.

„Je vaším zvykem ignorovat studenty, kteří se dožadují vaší pozornosti?”

„Pan Mal...” 

„Je to pan Snape,” opravil ho Snape ledovým hlasem, „je to docela urážlivé, když opomíjíte 
správné jméno mého syna. Vřele vám doporučuji, abyste změnil své návyky, profesore.”

Červeň z Aranových tváří zmizela a byla nahrazena až nepřirozenou bledostí. Možná, že je 
pitomec, ale ne zas až takový, aby nepostřehl ve Snapeových slovech hrozbu.

„Pan Snape už Caninae umí,” řekl Aran a poodešel od Mistra lektvarů.

„To snad, ale neznamená, že nemá co říct. Prosím, pane Snape?”

Draco vstal, pravděpodobně proto, aby ho bylo lépe slyšet. „Myslím si, pane, že byste měl 
vědět, že profesor Aran nám Caninae nikdy nepředvedl. Jen nám řekl, abychom si přečetli text 
a začali kouzlit.”

Snape se obrátil na Arana se šokovaným výrazem. „Skutečně? To je velmi neobvyklá praxe.”

Harryho napadlo, že vzhledem ke Snapeově vlastní posedlosti učení se ze zkušeností je to 
směšná poznámka. Na prstech obou rukou by spočítal, kolikrát jim Snape předvedl vaření 
lektvaru před tím, než ho začali vařit studenti.

„Dobře, takže to hned napravíme,” prohlásil Snape rozhodně. „Předveďte svého Caninae, pane 
profesore.”

Z nějakého důvodu se do toho Aranovi moc nechtělo. Popravdě vypadal dost zaskočeně. Ale 
Snape byl neústupný, a po chvíli se posměšně zeptal, „Nejste toho snad schopen, pane 
profesore? V tom je ten problém?”

Aran se naježil. „Samozřejmě, že ne! Slečno Patilová, pojďte sem, budete kouzlit proti mně...” 

Snape předstíral údiv. „Proč, pane profesore, vždyť stojím přímo před vámi. Nebude jednodušší, 
když budu proti vám kouzlit já?”

„Udělá to slečna Patilová.”

Odněkud zezadu bylo slyšet Seamuse a znělo to trochu jako kuřecí zakvokání.

Aran předstíral, že to neslyší. Když na něj Parvati zaútočila neškodným žihadlovým kouzlem, 
mávl hůlkou „Canis Horribilis!“

Z Aranovy hůlky vylétl napůl průhledný chomáček srsti. Když dopadl na zem a začal ňafat na 
Parvati, došlo Harrymu, že je to jen štěňátko.

Štěňátko pomerančového špice.

Parvati se nedokázala ovládnout a rozesmála se, 

A pak i celá třída.

A pak i Snape, jako by mu připadal Aranův Caninae tak směšný, že ani nedokázal zachovat 
profesorskou solidaritu.

Harry už před tím viděl svého otce smát se, ale ostatní studenti, až na Draca, ne. Upadli do 
šokovaného ticha.

Harry musel přiznat, že jeho otec dokáže situaci využít až do konce. Zalovil v kapse, vytáhl 
kapesníček a se smíchem si otřel oči. „Ale, pane profesore, tohle je opravdu to nejlepší co 
dokážete?” a pak daleko tišším hlasem, ale tak, aby ho všichni slyšeli, dodal, „Není divu, že 
mají vaši studenti problémy.”
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Vztek zjevně zatemnil Aranovi mozek. „Předpokládám, že to dokážete lépe?”

Snape udělal pár kroků směrem k němu a zaujal postoj, jako při souboji. „Canis horribilis!”

Ta věc, co se objevila, ale nebyla, pokud to Harry dokázal posoudit, pes. Spíš obrovský, 
nebezpečný vlk, samé zuby a drápy, vyřítil se proti Aranovi, srst zbrocenou krví. Dokonce ani 
nebyl průsvitný, tak jako ostatní Caninae.

Aran zaječel a uskočil, zakopl o vlastní nohu a skončil na zádech na zemi. Parvati také uskočila, 
ale byla dost duchapřítomná na to, aby neupadla.

Snapeův Caninae obcházel ležícího profesora, vrčel, třída byla šokovaná, ale rozhodně ne 
ztichlá.

Sežere ho... u Merlinovy hůlky, vidíš to? Snape ani nepotřebuje, aby na něj někdo zaútočil, aby 
ho dokázal vykouzlit... Jak to vlastně dokáže...?

„Celý můj titul je profesor Snape,”zpražil Snape pohledem Deana. A pak další pohled přes 
polovinu místnosti, „pane Zabini, jestli napíšete během vyučování ještě jeden řádek, budete 
toho nekonečně litovat.”

Zabini bleskově schoval inkoust a pergamen a položil ruce na prázdný stůl.

Snapeův ďábelský vlk mezi tím pořád kroužil kolem Arana, jako žralok, kroužící kolem své 
kořisti. Když Snape zlehka mávl hůlkou, Caninae ustoupil.

Pak ale popadl špice, který pořád ňafal a poskakoval a zhltnul ho.

„Ale ne!” vykřikla Levandule.

„Silní vždy pohltí slabé,” řekl Snape, přistoupil k Aranovi a díval se na něj dolů. Pokračoval tišeji 
a možná právě proto to znělo ještě mrazivěji. „Vždycky.”

Snape vzhlédl a rozhlédl se po třídě. „Pamatujte si to dámy a pánové. Silní vždycky pohltí slabé. 
Učíte se tu v naději, že se stanete těmi silnými.” Ukázal na svého Caninae, který seděl a 
olizoval si nohu. „Zde vidíte, co člověk může dokázat, pokud má dovednost a vůli. A teď si 
každý vyberte svého partnera k tréninku. A během hodiny se několikrát vyměňte. Ten, komu se 
zatím nepodařilo Caninae vykouzlit, si může přijít sem dopředu pro radu.”

Nikdo se dopředu ke Snapeovi nehrnul, nebo alespoň do té doby, než mávl hůlkou a nechal ze 
stupínku zmizet toho zlověstně vyhlížejícího psovlka.

Ale pak se vytvořila malá fronta. A nebyl to Aran, od koho chtěli studenti pomoc.

Harry se trochu ušklíbl. Potřeboval pomoc při kouzlení Caninae, ale věděl, že ho to Snape může 
naučit během léta. Pokud jeho spolužáci potřebují radu, potřebují ji tady a teď.

Bylo milé, být pro jednou svědkem slušné výuky.

A od Snapea.

Harry nevěděl, jestli se má mračit, nebo smát.

***

Toho večera se ve společenské místnosti nemluvilo o ničem jiném, než o tom, jak úžasný učitel 
Obrany je Snape. A neříkali to jen šesťáci, ale i ostatní ročníky. A dokonce i Neville byl nadšený 
z toho, že ho učí Snape. Harry se celou dobu jen culil. Věděl, že se Percy mýlil, tehdy před léty, 
když říkal, že Snape touží po postu učitele Obrany, ale stejně bylo příjemné, že po všech těch 
hrůzách, co s učitelem Obrany užili, bude mít alespoň poslední tři týdny výuka Obrany slušnou 
úroveň.

„Brumbál by ho měl na příští rok najmout a bylo by to.“ Prohlásil nějaký páťák.

„Nemůže, To místo je prokleté,” řekl Harry, „proto jsme nikdy neměli dvakrát za sebou stejného 
učitele.”
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„Do háje...”

Ron byl ten, kdo nakonec vyslovil otázku, která asi napadla mnohé. „Proč nedokáže stejným 
způsobem učit i Lektvary. Proč nás nenechá pracovat s tím, s kým chceme, a nedá nám dost 
času na to, abychom se naučili jedno, než začneme s druhým?

Harry pokrčil rameny, taky nad tím přemýšlel. „Myslím, že je při Lektvarech o tolik přísnější, 
protože jsou lektvary o hodně nebezpečnější. A pak...“ ztišil hlas, aby ho slyšeli jen Ron a 
Hermiona. „A taky se vytahoval na Arana. Chtěl vyhrát, i když, ne že by mu zrovna Aran byl 
soupeřem. A tak se předvedl v nejlepším světle.”

„Taky mě to napadlo.”

Hermiona odstrčila talíř a vstala. „Musím zajít za Dracem a říct mu, jak to šlo s Goylem. Bude 
potřebovat se čtením daleko víc pomoci...“

Ronovi se zablýsklo v očích a vyskočil. „Ty chceš jít sama ke zmijozelskému stolu, to tedy ne.”

„Děkuji, ale dokážu se o sebe postarat sama,” řekla Hermiona nakvašeně a zmizela.

„Ona to zvládne,” řekl Harry, „a navíc, myslíš, že by jí Draco nechal ublížit, když se dívám?”

Ron se posadil, ale otočil se a sledoval Hermionu po celou dobu co mluvila s Dracem a 
předávala mu něco, co vypadalo jako dlouhý kus popsaného pergamenu.

***

Po večeři, Draco přišel k Harrymu a oznámil mu, že návštěva u Maršy byla odložena. Chtěl, aby 
Harry přišel do Zmijozelu na návštěvu, ale Harry si přál být sám. Venku v Devonu si zvykl 
používat jehly několikrát za den. Teď, když byl mezi lidmi prakticky neustále, cítil jako by ho 
něco uvnitř pálilo.

To se pokouší dostat ven temná magie, uvažoval. Potřebuji víc bojovat se svým strachem.

„Promiň, potřebuji si promluvit s Nebelvírskými, uvidíme se zítra při vyučování.”

Draco přikývl, otočil se a odešel.

Ale jakmile došel do věže, řekl Harry svým přátelům, že je unavený a že si půjde hned lehnout.

„Ale já mám pro tebe poznámky z hodin, které jsi zameškal.”

„Podívám se na ně později,” řekl Harry a teatrálně zívnul. Věděl, že dohnat učení je důležité, ale 
to jsou i jiné věci. A Snape by s tím určitě souhlasil, jinak by jim nedovolil udělat si volno 
uprostřed školního roku.

„Ale je vážně brzo,” řekl Ron pochybovačně.

„Proč si myslíš, že nemůžu být unavený dřív než o půlnoci?” Harry byl čím dál tím netrpělivější. 
Potřebuje být sám. Hned! Proč si nejdou jeho přátelé prostě po svých?

„Jen mě napadlo, že možná budeš potřebovat lektvar,” řekl Ron, „máš ho ještě?”

„Jo, jasně,” lhal Harry. Popravdě žádný neměl, ale na tom teď nezáleželo. Rozhodně neměl v 
úmyslu spát. „Uvidíme se ráno.”

Když byl v posteli za zataženými závěsy, s jehlou v ruce, začal se cítit lépe. Nevěřil tomu, že by 
se mu vzhledem, ke všem těm kouzlům, které Ron a ostatní kolem postele zakouzlili, podařilo 
zakouzlit ještě Silencio. Ale navíc ho ani nepotřeboval. Byl čím dál tím silnější. Dokázal si 
probodávat ruce v naprosté tichosti. Když si vyhrnul rukáv a díval se na svoji ruku, bylo jako by 
se díval na dvě odlišné věci. Ta první, ho trochu děsila, a možná se mu z ní i trochu zvedal 
žaludek. Viděl ruku pokrytou rudými rankami, některé byly podebrané a okolo některých byly 
modřiny. Ale na druhou stranu viděl válečná zranění a to ho těšilo. Bojoval přece se svým 
strachem a vítězil. A to nebylo nic, za co by se měl stydět.

Několikrát za sebou se se zaťatými zuby a bez váhání bodl do ruky. Takhle to bylo v pořádku. 
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Samozřejmě, vždyť ti lidé, kteří ho chtějí zranit to udělají tak bolestně, jak jen to bude možné. 
Harry byl v tom probodávání čím dál tím lepší.

Nebolelo to tak, jak by si byl býval myslel. Možná to zkusím levou rukou, pomyslel si. Přendal si 
jehlu do levé ruky a vyhrnul rukáv na pravé ruce. Kůže na spodní straně paže byla jemná a 
neposkvrněná.

Harrymu se zdála nedokonalá.

Pustil se do práce, zabodával jehlu znovu a znovu, občas se úplně netrefil tam, kam chtěl, 
protože jeho levá ruka nebyla tak šikovná jako pravá. Teď se Harry kousal bolestí do rtů. Na 
téhle straně to bylo horší.

Jenže horší, je někdy lepší.

Svou jehlu proměnil zpátky na zápalku až o hodně, hodně později, když slyšel, že jde někdo 
nahoru, aby si šel lehnout.

***

Čím častěji se Harrymu podařilo ukrást si pár chvilek pro sebe, tím lépe se cítil. Přišel na to, že 
vstát o něco dřív, je dobrý způsob, jak být s jehlami sám. Také poflakování se na záchodě 
fungovalo. I když věděl, že jedním okem se musí pořád dívat po duchách.

Také musel být opatrný při oblékání a svlékání, jak brzy zjistil. Po několika svých posledních 
cvičeních použil uzdravovací kouzlo. Fungovalo, ale ne tak dobře, jak by si býval byl přál. Kdyby 
někdo viděl jeho ruce, došlo by mu, že se děje něco divného. Pravděpodobně by si mysleli, že 
má neštovice, a asi by se nedokázal vyhnout návštěvě u madam Pomfreyové.

Škoda, že neví něco o mudlovských lécích, které na něj po Samhainu použil Severus. Harry se 
zakabonil. Možná, by je znal, kdyby se teta Petunie obtěžovala léčit jeho rány a šrámy stejným 
způsobem, jako opečovávala Dudlánkovy. Jenže vzhledem, k tomu, že většinu jich Dudley 
způsobil, ignorovala je. Protože přeci její úžasný chlapec nikdy nemohl udělat něco špatného.

Harry okřikl sám sebe. Je to pryč. Teta Petunie je mrtvá a starý Dudley taky. A na ničem z toho 
už nezáleží. Má novou rodinu, spoustu přátel, ne jako když byl mladší a Dudley všechny jeho 
kamarády vyhnal.

To, na čem teď záleží je, aby dokázal překonat svůj strach, aby až přijde ten správný čas, 
dokázal chránit svou rodinu a přátele. Takže si musel dát pozor, aby nikdo nic neviděl a nemohl 
se ptát. Nebylo zase tak těžké dát si na to pozor, když na to myslel.

Obrana byla pořád úžasná. Snape ponižoval Arana jak jen to šlo. Už jen tím by Harryho duch 
pookřál, ale ještě lepší na tom bylo to, že ostatní studenti konečně viděli ve Snapeovi učitele a 
ne jen mučitele.

A pak, hodiny Lektvarů. Některé nahradila profesorka Prýtová, některé McGonagallová. Ale v 
úterý a v pátek po obědě učil Lektvary pro šestý ročník Nebelvíru a Zmijozelu Albus Brumbál.

A ten je učil, jak si dělat sladkosti.

Připomnělo mu to vtip, který před dlouhou dobou udělal Snape. A kupodivu je jako první ředitel 
naučil jak si udělat citronové bonbóny. Bylo to skoro jako párty, všichni byli skloněni nad 
skleněnými hrnky místo nad kotlíky, vdechovali vůni tavícího se cukru a citronu. A pak nanášeli 
kapičky na papír, který si sami navoskovali.

Když přišel Harry v sobotu večer dolů na večeři, skoro se bál to Snapeovi říct. Ale nechtěl mít 
před otcem žádné tajnosti, takže když se ho zeptal, co je nového ve vyučování, řekl pravdu.

„Mmm, a předpokládám, že příští týden se budete učit karamelky,” řekl Snape.

Harrymu údivem poklesla čelist. „Ty to víš?”

„Ne, Harry,” řekl Draco, „jen má tak dobrý odhad.”
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Harry ignoroval bratrovo vrčení. „Nechápu, proč ho necháš, aby tohle dělal ve tvých hodinách.”

Snape pokrčil rameny. „No jednak pochybuji o tom, že by se mi ho podařilo od toho odradit a 
navíc je to malá cena, za to, že smím být na hodinách Obrany. Ale především mi to nevadí 
proto, že už jsme začali látku sedmého ročníku.”

„Sedmého ročníku!”

Odpověděl bez mrknutí oka. „Ano, snažím se své studenty dostat tak daleko, jak jen mohu.”

Harry se rozhodl, že když už o tom začali, tak to i dokončí. „Všem se nám moc líbí ten způsob, 
kterým učíš Obranu.”

Snape se zakabonil. „Ale já Obranu neučím. Nemám chuť kvůli tomu opustit Bradavice. Jen 
dohlížím na učitele Obrany.”

„No dobře, dobře, samozřejmě,” Harry se zhluboka nadechl a začal znovu. „Tedy, jen se nám 
líbí, jak dohlížíš na učitele Obrany a...”

„Chceš říct, že se vám líbí, jak jsem toho hlupáka usadil.”

„To taky, ale vážně, myslím, že Levandule by se s Aranem nenaučila ani polovinu těch kouzel. 
Ale ty nám pomáháš, věnuješ se nám individuálně a ani nejsi ironický, tedy většinou. A já si 
vážně myslím, že v Lektvarech by to možná mohlo fungovat podobně. Co ty na to?”

Harry zadržel dech a doufal.

Otec se na něj dlouze zadíval. „Přes léto si to promyslím,” řekl nakonec.

Draco se trochu zakabonil. „Severusi, nemusíš nic měnit. Já jsem ve tvých hodinách nikdy 
neměl problémy.”

„Ale ty máš na Lektvary nadání,” řekl Harry, „a všichni ho nemají.“

„A to má Severus přizpůsobit svou výukovou techniku těm nejméně schopným? To není cesta k 
dokonalosti.”

„Možná by dokonalost jednoho nebo dvou lidí neměla být zaplacena tím, že se ostatní nic 
nenaučí!”

Snape zdvihl ruku, aby zastavil jejich dohadování. „Řekl jsem, že to zvážím. A nezahrajeme si, 
teď než půjdeme spát, kouzelnické scrabble?”

Harry skoro vybouchl. „Nemyslíš si, že tu zůstanu, že ne. Potřebuju se vrátit do věže kvůli 
nějakým kolejním záležitostem.” Kvůli jehlám, ty měl ve skutečnosti na mysli. I když ne, že by 
se kvůli nim, musel vracet do věže. Pořád měl v kapse tu sirku. Ale tady dole s otcem a bratrem 
tak blízko, na překonávání svého strach pracovat nemůže. Na to potřebuje víc soukromí.

Draco zalapal po dechu. „Já tu zůstanu a řekl jsem Severusovi, že ty možná také.”

„Tak tos mu řekl špatně,” oponoval Harry, „já musím odejít.”

„Tak on ti odpustil dnešní cvičení z Lektvarů a ty nemáš ani dost slušnosti, abys tu zůstal na 
návštěvě?”

Snape pokrčil rameny, „Lektvary už pro letošek skončily, ať už v hodinách, nebo o sobotách. A 
navíc Draco, byl to trest a myslím, že už bylo na čase ho ukončit. Mám ale v plánu zlepšit tvé 
schopnosti v Lektvarech, Harry a během léta tě naučím vařit ještě pár dalších.”

„Ty víš,” řekl Harry pomalu, „že když mě necháš vybrat, co se chci učit, je to pak rozdíl.”

„Souhlasím.” Snape se na něj podíval zpod přivřených víček a Harry měl pocit, že jeho otec 
přemýšlí o něčem v tomto smyslu: A teď abych se bál, že budeš chtít uvařit něco, jako byla 
Venetimorica... ale ta slova zůstala nevyřčena.

A to bylo dobře.
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Vypadalo to, jako by Draco nepochopil tuhle neverbální komunikaci v místnosti, ale rozhodně 
nevypadal šťastně. „Harry, nemůžeš tu zůstat alespoň ještě hodinu? Prosím?”

Harryho zamrazilo v zádech. Asi to nějak souviselo s tím, jak napjatě na něj Draco zíral. Jako 
kdyby něco věděl. Jako by měl co říct a opravdu si chtěl s Harrym promluvit.

Ale tím víc, se teď chtělo být Harrymu o samotě. Odstrčil křeslo. „Kdo se mnou půjde? Protože 
já se opravdu musím vrátit do Nebelvíru.”

Snape přikývl a vstal.

Harry si nemohl nevšimnout, že Draco je kvůli něčemu smutný.

***

Vzhledem k tomu, že se přiblížil konec školního roku a v Lektvarech už se vyráběly jen 
bonbóny, studenti, kteří neskládali NKÚ a OVCE Si užívali období bez stresu. Harryho hodiny 
probíhaly uvolněně a některé byly i zábavné. Tedy až na Přeměňování. Vypadalo to, že 
McGonagallová se rozhodla bojovat proti lehkomyslnosti tím, že v jejích hodinách budou 
studenti pracovat s výjimečným nasazením.

Harrymu to zas až tak nevadilo. Vzhledem k tomu, že ředitelka Nebelvírské koleje nedělala 
rozdíl mezi ním a ostatními, dokázal se s obtížnými praktiky a dlouhými esejemi varovat. 
Nicméně když ho profesorka požádala, aby po vyučování zůstal, přepadla ho panika. Hrál si se 
svou sirkou, a zatím co namáhavě překládal další kouzlo do hadího jazyka přál si, aby to byla 
jehla. McGonagallová přece nemůže nic vědět, že ne?

„Pane Pottere, byla jsem požádána, abych vám sdělila, že na vás v ředitelně čeká návštěva. 
Heslo pro tento týden je Turecký med.”

Harry se zakabonil. „Návštěva, madam?”

Po ředitelčině přeběhl, před tím než odpověděla, úsměv. „Starý přítel, který se nedávno vrátil z 
kontinentu. Přišel si sem vyzvednout nějakou rešerši.”

Remus. Harryho obličej se rozzářil v širokém úsměvu. Ale jen na chvíli. V dalším okamžiku 
pocítil takový strach, že mu téměř přestalo bít srdce. „A to chce mluvit konkrétně se mnou?”

„Ano, a je to tak zvláštní? A teď běžte, je to zaměstnaný člověk a nemá na vás celý den. A vy 
také ne. Pokud chcete mít ta vaše kouzla roztříděná do příštího týdne.”

Harry tedy vyrazil do ředitelovy kanceláře, a čím víc se blížil, tím těžší měl nohy. Remus určitě 
mluvil s tím obrazem, pravděpodobně dlouho. Co mu asi ten bastard mohl říct. Harry polkl, 
zoufalství mu vzalo všechnu sílu a náhle byl hrozně vyčerpaný. O Bože, Lucius mu mohl říct, že 
se měním v Temného mága. A Remus sem pravděpodobně přišel, aby se ujistil, že neudělám z 
dalšího smrtijeda sochu... Harry nedokázal ovládnout své myšlenky. Nevadilo by, kdyby šlo o 
Belatrix Lestrangeovou nebo Petera Pettigrewa.

Náhle byl tak nervózní, že to nemohl vydržet, schoval se do výklenku, obrátil se zády do haly, 
aby mohl sirku přeměnit. Několik rychlých bodnutí a dýchání se mu ustálilo. Bylo mu lépe.

Stáhl si rukáv a pokračoval v cestě.

Když vystoupal po točitém schodišti a zaklepal na těžké dřevěné dveře, přál si, aby byl býval 
strávil s jehlou v tom výklenku víc času. To přeci nemůže být dobré Znamení, že s ním chce 
Remus mluvit o samotě, že ne?

„Vstupte,” řekl hlas, který Harry dobře znal. Usmál se nervózně a otevřel dveře. To co uviděl, 
bylo důvěrně známé, ale přesto tak bizarní. Tvář byla Remusova, to ano, ale oděv ani vzdáleně 
nepřipomínal Remusův obvyklý obnošený hábit. Neměl ponětí, co by měl říct o oblečení a o 
všem ostatním a tak tu situaci zlehčil, jak si myslel, že by to udělal Sirius. Nejprve zavřel dveře. 
„No tedy. Nejdem si jistý, že se mi ten nový vzhled líbí.”

Remus se zakřenil, na chvíli zaujal malfoyovskou pózu. Ale na Remusovi vypadala nepatřičně. A 
oblečení mu taky neslušelo. Střižené bylo perfektně, těžké hedvábí padalo v elegantních 
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záhybech na zem, ale v té ocelové šedi vypadal Remus poněkud nemocně. Nebo to možná bylo 
proto, že na vychrtlou vlkodlakovu postavu bylo příliš velké.

Harry si dovedl představit, jak by to slušelo Luciusovi, byl to přesně ten odstín ocelové šedi, 
kterou měly jeho mrtvé, chladné oči.

„Přišel jsem, tak říkajíc v převleku dnes ráno, ale počkal jsem, aby ten efekt vyprchal, než mě 
uvidíš,” řekl Remus tiše, teď už bez úsměvu. „Mám přeměnit i oblečení?”

Úžasné. Dokonce i člověk, který by ho měl znát nejlépe, si myslí, že je slaboch.

„Já to zvládnu,” řekl Harry suše. „Už jsem tě tak viděl, pamatuješ. A bylo to v pořádku, když 
jsem překonal ten šok.”

Remus se soucitně usmál. „Přesto si myslím, že jsem se měl převléknout. Ale dost o tom. Tvůj 
otec a já pracujeme na nové verzi lektvaru. Severus odstraňuje nějaké poslední zádrhele ve 
formuli.”

Harry se trochu zamračil. I on si dokázal představit, jaké by to mohly být zádrhele. „Jo, já už 
vím, jak to funguje. Hermiona mi řekla, že nelze použít Mnoholičný lektvar pro zpodobnění 
někoho, kdo je mrtvý.”

„Obvykle to tak je,” odpověděl Remus. „Ale jak jistě víš, je to Severusova vlastní nová varianta. 
Trochu méně šalamounku, více topení při vaření...” Remus si prohrábl prošedivělé vlasy. „A dost 
s lekcí Lektvarů. Jsem si jistý, že toho máš doma nad hlavu.”

„No ne zas až tolik kolik si myslíš.” Hm, teď když na to myslel, bylo opravdu docela 
pozoruhodné, že Snape zrušil zbytek jeho sobotních trestů. Ne že by jich zbývalo ještě moc. A 
samozřejmě naznačil něco o dalších lekcích v létě, ale ať je to jakkoliv, Harry musel uznat, že to 
od jeho otce nebylo nerozumné. „Takže potřebuješ se setkat se Severusem? Je na Obraně s 
Aranem. Myslím, že právě teď učí páté ročníky Havraspáru a Mrzimoru, ale jistý si nejsem. Mám 
to zjistit?”

„Ne, ne. Všechno vypadá dobře.” Remus se posadil do pohodlného křesla u krbu a přehodil si 
nohu přes nohu. „Chtěl jsem si trochu promluvit s tebou, Harry.”

Harry se posadil, usilovně se snažil uvolnit, ale uvnitř bal napjatý. O čem mohl chtít Remus 
diskutovat? Ještě se nezmínil o portrétu. Možná nepřišel kvůli tomu. Doufal Harry upřímně.

„Promluvit? Nic moc se nestalo, od té doby co jsme se viděli na Grimmauldově náměstí.”

„Předpokládám, že učení je teď pro tebe úleva, po tom čím jsi prošel.” Remusův vlídný úsměv 
Harrymu jasně řekl, že předmět rozhovoru je otevřený. Remus nechtěl diskutovat, on očekával, 
že mluvit bude Harry.

Tak to Harry udělal. „Spousta mých spolužáků reptá, že nevědí, jak přežijí letní prázdniny. Ale s 
tím já si starosti nedělám. Konec konců jsem toho v tomto školním roce hodně zameškal.” 
Neodolal, aby nedodal. „Nikdo si teď nestěžuje na Obranu. Víš, že teď Severus dohlíží na Arana? 
Je to úžasné – tolik zábavy jsme si neužili od doby, cos učil ty!”

Remus vytřeštil zrak. „To je skutečně neočekávané. Nemyslím si, že byste to bývali cítili takhle, 
když mě Severus za úplňku suploval.”

Harry zrudl. „No, on se jenom snaží ponížit Arana. Mimo jiné tím, jak předvádí, o kolik je lepší 
učitel. Když zastupoval tebe, bylo to... z jiného důvodu.”

Remus přikývl. „Skutečně si nedokážu představit, čím vším si musí Aran projít, když má 
Severuse za zády. Člověku by ho skoro začalo být líto.”

Zdálo se to jako dobrá příležitost povyprávět Remusovi o několika barvitějších incidentech, 
které se staly při hodinách Obrany - některé z nich zažil sám a o některých zaslechl ve 
společenské místnosti anebo ve Velké síni. Čím déle Harry mluvil, tím lépe se cítil. Nebyl žádný 
důvod znepokojovat se. Remus se jen potřeboval ujistit, že se Harrymu daří dobře.

Ale jak se ukázalo, Remus byl o něco citlivější než Harry předpokládal.
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Když Harry dovyprávěl historky o Obraně a dosmáli se, Remus se naklonil dopředu a zlehka se 
dotkl jeho ramen. „Harry, jsi opravdu pořádku? Vím, že nemáš rád, když se dělá rozruch kolem 
toho, jak hrozné věci se ti staly, ale...“ Remus si povzdychl. „Ale nemůžeš to všechno odbýt jen 
mávnutím ruky. Zejména ne, po takovémhle výjimečném traumatu.”

Harry se vytrhl z Remusova jemného sevření. Slova jako extrémní a trauma pozbývají smyslu, 
když se váš život skládá hlavně z takovýchto událostí. „Myslíš, že to bylo horší, než vidět, jak 
má vlastní krev přivádí k životu vraha mých rodičů? Myslíš, že to bylo horší, než přijít o oči?“ 
Harry cítil, jak v něm narůstá vztek a pokoušel se ten pocit potlačit. Nakonec promluvil docela 
klidně. „Vážně, Dracovi se vedlo daleko hůř než mně.”

Remus počkal, dokud se mu Harry nepodívá do očí. „To si nemyslím Harry. Nikdy předtím jsi 
nezabil člověka.”

Harry si pomyslel, že to není tak úplně pravda, a zaplavily ho výčitky svědomí. „Podívej, děláš si 
starosti úplně zbytečně. Vím, že to byla nehoda a vím, že to kouzlo už nemám nikdy použít. 
Problém je vyřešen.”

Remus se v křesle zavrtěl a prsty zabořil do vzácné látky svého hábitu. „Řekl bych, že tě znám 
docela dobře. Musíš být zděšený.” Remusův hlas se ještě o něco ztišil. „Protože já jsem byl.”

Harry k němu vzhlédl překvapeně a s takovou hrůzou, kterou nikdy před tím nepocítil.

„Ale ne, ne,” řekl Remus jemně a mávl rukou, jako by se snažil zaplašit Harryho myšlenky. 
„Nechtěl jsem říct, že jsem byl zděšený tím cos udělal, nebo tebou, chtěl jsem říct, že jsem byl 
zděšený, když jsem zjistil, jak snadné je zabít člověka. Vím, jaké je to disponovat silami, které 
nemáš vždycky pod kontrolou, vím jaké to je, když se bojíš, že někomu ublížíš, i když nechceš.”

„Aha,” hlesl Harry, a jestli před tím byl zmatený, teď mu myšlenky divoce vířily v hlavě. Ano, 
Remus to přece zná, on ví, jaké to je, mít uvnitř sebe skrytého netvora.

Harry se najednou cítil špinavý, jako by byl špatný a nečistý. Necítil se tak proto, že Remus je 
vlkodlak, protože on je přece horší, protože jeho nikdo nekousl a nedostal otřesnou nemoc. 
Remus si nedokáže pomoct a pod silou úplňku se vždycky promění. Ale Harry by měl být 
schopen zastavit svou temnou magii. V duchu nad tím pokýval hlavou a byl rád, že našel 
způsob, který mu pomůže udržet ji pod kontrolou. Jen se bude muset víc věnovat svým jehlám. 
Bude si muset najít víc času, kdy bude sám, tak, aby na tom mohl pracovat.

Došlo mu, že zůstal příliš dlouho zticha, odkašlal si a po krátkém zaváhání řekl něco, o čem si 
myslel, že rozptýlí Remusovy starosti. „Je prima, že sis se mnou přišel popovídat, ale vážně se 
necítím až tak špatně. Když budu opatrný, tak jak mě Severus učí, dokážu svá kouzla s hůlkou 
udržet na uzdě a všechno bude v pořádku.“

Vlkodlak si nahlas povzdechl. „Harry, popření není řešení.”

„Cože?”

„Popření,” odpověděl Remus a jeho oči potemněly vzpomínkami. „To mi vždycky říkala tvá 
máma. Popření není řešení a říkala mi to často. Vždycky obrátila oči v sloup a prohlásila, že 
jsme směšní paličáci a že bychom nepřiznali, jak se doopravdy cítíme, pokud se nenapijeme 
Veritaséra.”

Tentokrát se Harry doopravdy rozesmál, teda skoro.

„Zcela evidentně měla zálibu v přehánění, ale v jednom měla Harry pravdu, není dobré skrývat 
své pocity. Merlin ví, že jsem to dělal a nakonec jsem toho vždycky litoval.”

„Já nic neskrývám,” stál si na svém Harry. Ale skrýváš, ozval se uvnitř jeho hlavy tichý hlásek. 
Skrýváš se ráno, v poledne a večer, abys do sebe mohl bodat jehly.

Další hlásek se s ním hádal. Protože musím!

„Rád bych si myslel, že tě znám,” řekl Remus hlasem naplněným soucitem. „A Harry, já tě 
znám. Jsi úžasný, jemný, laskavý kluk. Musíš se cítit nekonečně provinilý za to, co jsi udělal 
Malfoyovi, ale prosím tě věř mi, když ti říkám, že jsi neudělal nic špatného. Není to tvá chyba, 
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že je tvá magie tak silná. Nemůžeš za to, kým jseš. Vím, že je teď tvým otcem Severus, ale taky 
budeš navždy Jamesův syn, chápeš? Harry, mám tě rád úplně stejně, jako dřív.”

Harry najednou měl pocit, že se udusí. Předtím, když Remus zmínil jeho mámu, cítil se dobře. 
Ale teď, když se zmínil i o otci, měl pocit, že se pozvrací. Nikdy mě ani nenapadlo, zamyslet se 
nad tím, co by máma a táta říkali na to, co jsem udělal. Položila by za mě moje máma život, 
kdyby dopředu věděla, kým se stanu?

„Harry, jsi v pořádku? Vypadáš trochy mimo sebe.”

Trochu? Zeptal se Harry téměř nahlas. Všichni, až na mě, si myslí, že se cítím hrozně. Všichni si  
myslí, že mě to musí žrát za živa. Co by udělali, kdyby věděli, že opak je pravdou? Ještě pořád 
by mě měli rádi?

„To je v pořádku Harry, můžeš mi to říct,” naléhal Remus tak upřímně, až Harry náhle pocítil 
chuť pořádně ho kopnout. „Není žádná ostuda být z toho zničený.”

Jenže Harry nebyl zoufalý a v tom byl ten problém. Místo lítosti, kterou od něj všichni očekávali, 
byl jen bez emocí a nad vším, jako by to všechno pozoroval někde z dálky. Nebo jakoby 
pozoroval někoho jiného, jak mluví s přítelem někoho z rodičů. A tak mohl říct vlastně jen jednu 
věc. Nemohl připustit, jaká zrůda vlastně je, musel předstírat, že se cítí tak, jak si všichni myslí.

„Máš pravdu, Remusi,” řekl Harry pomalu. „Cítím se hrozně z toho, co jsem musel udělat, ale 
nechce se mi o tom mluvit a přidělávat někomu starosti.”

Remus přikývl, jako že rozumí a přitom nerozuměl vůbec ničemu. Nikdo ničemu nerozuměl. 
Harry zůstal sám.

„Chci říct...” Harry polkl a snažil se vymyslet, co ještě by tak asi Remus chtěl slyšet. „Vím, že 
ještě budu muset zabít Voldemorta a nechci, aby si Řád myslel, že toho nebudu schopen. Je 
válka a chci, aby všichni věděli, že o tom vím. Ale ve skutečnosti se z toho, co jsem Malfoyovi 
udělal, cítím hrozně. Ne z toho, že je mrtvý, ale z toho, co to vypovídá o mně. Já...” Harry se tak 
zabral do svých myšlenek, že málem začal mluvit o monstru schovaném uvnitř. „Ale nicméně 
vím, že zabití Malfoye, byla nehoda. Necítím se kvůli tomu provinile. Jen prostě potřebuju 
trochu čas, dobře?”

„Čas zhojí všechny rány,” usmál se na něj Remus. „A co se týče války, Harry. Neměl bys o tom 
ještě vůbec přemýšlet. Ne, dokud nebudeš o hodně, o hodně starší. Nikdy si se s těmito věcmi 
neměl setkat. Přál bych si mít nějakou možnost tě toho všeho zbavit. Ale chci, abys věděl, že se 
toho boje nezúčastníš sám. My všichni jsme v tom s tebou.”

Harry roztřeseně přikývl. Chtěl pryč, jak jen to bude možné. Celé tělo ho pálilo nervozitou a 
věděl, že existuje jen jeden jediný způsob, jak se těchto pocitů zbavit. Potřebuje trénovat. 
Potřebuje bojovat se svým strachem, protože až dojde na lámání chleba, bude to jen on, proti 
Voldemortovi, protože nechce, aby do tohohle boje byl zatažen kdokoli další. A přitom jsem to 
už dovolil, když jsem nechal Remuse, aby se převlékl za Luciuse. V jeho vlastním domě. Remus 
už je do toho vtažený příliš hluboko a pravděpodobně to všechno skončí jeho smrtí.

Harry před vší tou temnotou zavřel oči.

„Harry?”

Chlapec zprudka otevřel oči a pokoušel se tvářit, jako že je všechno v pořádku. „Díky, Remusi, 
že sis se mnou přišel promluvit, ale vážně, už budu muset jít. Brzy mi začne hodina...” natáhl se 
pro učebnice, které si položil na zem.

„Hodný chlapec. Přece nenecháme strhnout body Nebelvíru za nedochvilnost.”

„Jsem i Zmijozel.”

Remus se znovu usmál. „Samozřejmě že jsi.” Sáhl do vnitřní kapsy svého elegantního hábitu a 
vytáhl zdobenou obálku. „Vem si to, Harry. Když už ne z jiného důvodu, tak alespoň pro klid mé 
duše. Kdyby sis chtěl promluvit, o čemkoliv, zavolej mi krbem na Grimmauldovo náměstí. Budu 
tam teď nějakou dobu, než začne má nová mise.”
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Harry přikývl a vložil obálku do knihy. Když Remusovi děkoval, nedokázal se mu podívat do očí. 
Jak by se mohl podívat na někoho, kdo mu tak slepě důvěřuje? Na někoho, kdo si o něm myslí, 
že je jemný a laskavý kluk, když ve skutečnosti za to, že zabil, necítí ani tu nejmenší lítost?

Harry byl rád, že ví, co má dělat. Vběhl na nejbližší prázdný záchod, zakouzlil ho tak, aby ho 
nikdo nerušil, vytáhl svou sirku a přeměnil ji kouzlem s hůlkou, tak, aby už navždy zůstala 
pevná. Rozhodl se, že bude lepší, když už teď navždy bude jehlou. A tak bude pro příště vždy 
hned připravena k použití.

Tentokrát, když přiložil jehlu na své předloktí, ujistil se, že najde ta nejcitlivější místa.

Všechna.

***

V následujících několika dnech se Draco pokoušel promluvit si s Harrym celkem třikrát, ale ten 
ho vždy odmítl. Draco nic neví. Nemůže vědět. Nikdo neviděl Harryho použít jehly, dokonce ani 
žádný duch. Harry na to dbal. Ale přesto si zřejmě Draco myslí, že je s Harrym něco v 
nepořádku, proč by jinak na tom rozhovoru tak trval?

Harry se začal úmyslně vyhýbat Dracovi, a rozhodl se si s tím nijak nelámat hlavu, což mu Ron 
evidentně schvaloval.

Příští čtvrtek, když se Obrana chýlila k závěru, Harry kvapně sbalil svoje věci a odcházel. Draco 
byl rychlejší, postavil se před Harryho, dříve než Harry stačil vyjít ze dveří učebny. „Pojďme na 
večeři k Severusovi,” řekl.

Harry potřásl hlavou. „Lituju. Pořád se snažím dohnat učení z doby, kdy jsme si udělali malé 
prázdniny.”

Draco naštvaně řekl: „Harry, já vím, kolik jsme toho zameškali. Nemůžeš v tom přece být 
zahrabaný. Půjdeme, ano? Opravdu si s tebou potřebuji o něčem promluvit. Pohledem přejel 
dav tlačících se Nebelvírů. „A raději někde v soukromí, ano? Je to trochu... citlivá záležitost.”

Tento úvod, jen zhoršil Harryho paniku. Neměl v plánu, přiblížit se k Dracovi, co si s ním chce 
promluvit o citlivé záležitosti blíž, než na míli daleko. Ne pokud tomu dokáže zabránit.

„Nemůže to počkat?”

„Ale já už čekám dlouho,” vykřikl Draco.

„Jo. Hm, tak dobře, pokusím se udělat si čas.” Harry věděl, že se chová jako prevít, ale nevěděl, 
jak jinak situaci vyřešit. „Uvidíme se později!”

Pokusil se nenechat se rozhodit tím, že Draco odběhl pryč a míří přímo k jejich otci, který tam 
vpředu dával Aranovi co proto, kvůli neefektivním způsobům vyučování.

Harry nevěděl, co přesně může Draco Snapeovi říci, ale příští den u oběda se u nebelvírského 
stolu Snape zastavil a požádal Harryho, aby přišel do domů na večeři. Harry se pokusil 
vymluvit, ale otec byl neoblomný.

Ach Bože, což jestli Draco nějak zjistil, co přesně Harry dělá? A když se s ním Harry znovu a 
znovu odmítal bavit, šel se svým podezřením za Snapem? I když bylo těžké uvěřit, že by to 
mohla být pravda, vždyť přece pokud by otec věděl, co dělá se svýma rukama, vyřídil by si to s 
ním hned a nečekal by na večeři! I když byla tu možnost, že Snape pochopil proč to dělá to dělá 
a souhlasit s tím.

Kvůli tomu všemu, se Harry vůbec netěšil na páteční hodinu Lektvarů. Bez ohledu na to, že 
připravovali Marshmelow, aby je snědli s karamelkami, zhotovenými ve čtvrtek. Harry, nervózní 
a plný obav, mohl myslet na jedinou věc, která ho mohla uklidnit. Skrčil se do skříně s 
přísadami a dvakrát se rychle bodl do obou rukou. Teď to bylo lepší. Stáhl rukávy dolů a zapnul 
si manžety, zapíchl jehlu do švu, kde ji schovával.

Bylo opravdu dobré, když ji měl takhle pořád po ruce.
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Ukázalo se, že skříň se zásobami nebyla zrovna nejúžasnější místo na hrátky s jehlou. Když se 
Harry obrátil, stál Dracovi tváří v tvář. Harry nedokázal říct, kolik toho bratr viděl. Anebo kolik 
mu toho došlo.

Draco vypadal zmateně, ale také znepokojeně. Harry se cítil hrozně.

„Co to tu děláš?” zeptal se Draco, prohlížel si Harryho jako by se pokoušel na to přijít. 
„Nepotřebujeme žádné lektvarové přísady, když děláme marshmallow.”

„Co ty tu tedy děláš?”

Draco přimhouřil oči, zřejmě kvůli naštvanému tónu, kterým Harry promluvil. „Ve skutečnosti tě 
sleduju. Pokoušel jsem promluvit si s tebou, jestli ses toho nevšiml.” Draco mluvil stále 
rozmrzeleji. „Jen jsem chtěl vědět, jestli přijdeš dnes na večeři, Harry. Severus tě pozval, že 
ano?”

Harry zaťal zuby. „Ty víš, že to udělal. Navedl jsi ho!”

„Jo, protože se nám oběma vyhýbáš! Myslíš, že si toho nevšiml?”

„Jen jsem měl trochu moc práce...” 

„Harry, já s tebou potřebuju mluvit! Myslím, že už jsem ti to říkal?”

„Chlapci,” přerušil je někdo třetí, naplněný laskavostí a moudrostí. „Myslím, že začalo 
ochutnávání u vašich pracovních stolů. Potřebuješ něco?”

„Jen svého bratra,” mumlal Draco. „I když to vypadá, že jsem ho ztratil”

Harry si pomyslel, že je to způsob, jak říci, že není úplně při sobě a že je to zmínka o jehlách?

„Možná, že vím, o čem chceš se mnou mluvit,” opáčil slovy tak chladnými, že ho zamrazilo, 
když je vyslovil. „Musíš se k tomu pořád vracet? Nenapadlo tě, že já o tom třeba už mluvit 
nechci. Už jsem si to v hlavě srovnal.”

Dracovy stříbrné oči ztvrdly do šeda. „Možná. Víš, já si skutečně myslel, že tě znám dost na to, 
abych... no nevadí!”

„Fajn,” řekl Harry a odstrčil Draca, aby se dostal od skříně. „Takhle to vyhovuje i mně!”

„Draco, chlapče,” slyšel Harry ředitelův hlas, „je všechno v pořádku?”

Pokoušel se zaslechnout, co Draco odpověděl, ale pak se vedle něj objevila Hermiona, vtiskla 
mu do ruky kostku čerstvého marshmelow a žvatlala o tom, jak si myslí, že pro svoji várku měli 
použít trochu víc té vody z pomerančových květů.

***

Harry vůbec nechtěl jít dolů na večeři, ne po té hádce při hodině Lektvarů, ale nebyl tak hloupý, 
aby si myslel, že má na výběr. Kdyby se vymlouval, Severus by si ho našel.

A Harry neměl šanci ukrýt se před otcem, zejména když Severus byl ten, kdo měl teď 
záškodnickou mapu.

Harry se zamračil. Proč mu ji Severus nevrátil? Přece už ji nebylo třeba studovat jako důkaz k 
Dracově očištění. Možná by si o ni měl Harry říct. Mohl by ji použít, aby viděl, jestli se někdo 
neblíží, když na záchodě používá své jehly.

Když se Harry toho dne později večer objevil ve sklepení, byl jeho otec sám, Draco tu ještě 
nebyl.

Harry se trochu styděl za to, že se mu proto ulevilo. Popravdě doufal, že se Draco vůbec 
neobjeví.

Ale Snape tuhle naději brzo zničil. „Řekl jsem tvému bratrovi, že bych si s tebou chvíli rád 
promluvil o samotě,” prohlásil, když došli do kanceláře a pokynul mu aby se posadil. Snape 
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evidentně přišel domů teprve před chvílí, protože se svlékl ze svého učitelského hábitu jen 
chvíli před tím, než se posadil do křesla naproti svému synovi.

Harrymu to připomnělo všechny ty příležitosti, kdy si sem přišel se Snapem jen tak poklábosit, 
ať už před adopcí anebo po ní. Všechny ty dlouhé rozhovory, které spolu vedli o všem a o 
ničem prostě jen proto, aby se lépe poznali.

Od té doby co se vrátil do věže, mu tohle trochu scházelo.

Ale nevypadalo to, že by to měl být hovor o ničem. To dal Snape najevo hned na začátku. 
„Takže,” řekl, překřížil dlouhé nohy a upřeně se podíval na Harryho, „mám pocit, že se mi 
vyhýbáš.”

Harry strnul. „Ty máš ten pocit, nebo to říkal Draco?”

Snape nadzdvihl obočí. „Ano, tak nějak se stalo, že vím, že Draco má pocit, že tě něco trápí. 
Nicméně nezávisle na tom jsem se i já všiml, že při Obraně jsi byl vždy na druhém konci 
místnosti než já.”

Harry to nedělal vědomě, dokonce si toho ani nevšiml. „No to ty jsi chtěl, abychom střídali 
partnery,” řekl a sám byl zaskočen tím, jak pitomě to zní.

„Možná proto raději učím Lektvary. Studenti přede mnou nemohou utéct.”

Harry pochopil, že to byla snaha o žert a tak se pokusil usmát. „Promiň,” dodal, „neutíkal jsem 
před tebou. Jen jsem prostě ve velkém stresu.”

„Ano, to vidím,” řekl Snape a dlouze si Harryho prohlédl. „Naplno mi to došlo, když mi Draco 
řekl, čím vším jsi v Luciusově domě ve Francii prošel. A to mi ani nebyl schopen říci všechno. 
Byl s tebou, až když ho Lucius pustil z té jámy s hady.”

Snape se znovu odmlčel, pravděpodobně očekával nějakou Harryho odpověď. Harry měl pocit, 
že jeho otec bude čekat celou věčnost, pokud to bude nutné. „Nebylo to zas až tak zlé. Nebylo 
to takové mučení, jakým prošel Draco.” Harry polkl. Bylo těžké o tom mluvit, ale nechtěl, aby si 
toho otec všimnul. „Chvíli mi opravdu hnusně vyhrožoval, co všechno udělá s mýma očima, pak 
mi zničil odznak a donutil mě svléknout se.”

„Donutil tě svléknout se?”

Z tónu, který neměl daleko k výkřiku, Harrymu došlo, že to otec celé špatně pochopil. „Ne, jen 
košili!” pospíšil si s vysvětlením a zrudl při pomyšlení nad tím, co asi jeho otce napadlo. „Chtěl 
mě jenom ponížit. Nedotkl se mě... nebo tak něco.”

„Jenom košili.”

Snapeův hlas byl bezvýrazný, jako by nemohl uvěřit, že se Lucius Malfoy spokojil jen s košilí. 
Což měl asi pravdu a tak si Harry řekl, že by mu měl vysvětlit i konec. „Vyhrožoval, že mě nechá 
svléknout úplně, prý pro hosty, ale pak se rozhodl, že by nechtěl poplašit Draca. Lucius doufal, 
že ho donutí změnit Strany. Ale samozřejmě, že měl v plánu ho podvést.”

Snape se dlouze nadechl a pak zhluboka vydechl. „Je mi líto, že ti ten člověk tak ublížil.”

Harry pokrčil rameny a pokoušel se nemyslet na to, jakou radost by mu udělalo, popustit uzdu 
své divoké magii a usmažit Luciuse do křupava. „Ve skutečnosti mi nijak zvlášť neublížil.”

„To říkáš jen proto, že jsi ve svém krátkém životě už tolik vytrpěl.”

Což je možná pravda. „Nenechal bych ho udělat něco opravdu hnusného. Podívej, Lucius si 
myslel, že mě má pod Imperiem. Nechal jsem ho ať si to myslí a čekal na nějakou příležitost, 
abych mohl pomoci Dracovi. Měl bys na mě být hrdý. Choval jsem se jako pravý Zmijozel.“

„Mýlíš se, když si myslíš, že jsem hrdý jen na tvé zmijozelské vlastnosti. Hned na začátku jsem 
ti řekl, že i tvé nebelvírské přednosti jsou užitečné.”

Takhle nad tím Harry už dlouho nepřemýšlel. Ta myšlenka ho uvnitř zahřála a pomohla mu, aby 
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se uvnitř cítil méně zraněný.

„To kvůli Luciusově chování ses nás v Devonu tak stranil Harry? Předpokládal jsem, že tě prostě 
jen nebaví poslouchat, jak dáváme s Dracem dohromady ty dokumenty, ale teď se mi zdá, žes 
k tomu měl i nějaký hlubší důvod.”

Ten hřejivý pocit, který Harryho před chvílí zaplavil, se vystupňoval a teď už ani zdaleka nebyl 
příjemný. Úplně mu hořel zátylek a cítil, jak se potí. Protože on měl svoje důvody. Své děsivé 
síly, jehly... a teď to mohl všechno svést na to, že ho Lucius donutil se svléknout. „Já, měl jsem 
o čem přemýšlet, jak říkáš. Být sám s Luciusem bylo docela hrůzostrašné, ale nechtělo se mi o 
tom mluvit. Doufám, že mi rozumíš. Když ses tenkrát vrátil z toho smrtijedského setkání o 
Halloweenu, taky jsi se mnou nechtěl mluvit. Řekl jsi, že prožít to jednou úplně stačilo.”

„To je pravda,” řekl Snape pomalu. „Ale nejsem si Harry jistý, že jsme si v tomto ohledu 
podobní. Myslím, že ty se potřebuješ z problémů vypovídat.”

Jejda. Začali se dostávat na tenký led. Poslední věc, kterou Harry chtěl, bylo, říct co se v něm 
doopravdy děje. Vzdychl a pomyslel si, že bude potřebovat skutečně dobrou návnadu, aby se 
mu podařilo změnit téma hovoru. „Podívej, ty už jsi vážně jako Remus. Je to jen pár dní, co se 
mě taky snažil donutit, abych s ním mluvil.”

Snapeův výraz byl nečitelný. „Skutečně?”

Příliš pozdě Harrymu došlo, nad čím jeho otec přemýšlí. „Ale ne, takhle to není,” řekl Harry 
rychle. „On ví, že jsi můj otec a je s tím vyrovnaný. Ale on mě taky...“ Harry nechtěl říct má rád. 
„Oblíbil si mě. Protože jsem, jak on říká, navždycky Jamesův syn.”

Zdálo se, že se Snapeovi dost ulevilo. „Jsem si jistý, že Lupin má víc důvodů.”

Harry přikývl, i když se pak cítil trochu jako podvodník. Samozřejmě, že má Remus svoje 
důvody. Copak neřekl, že považuje Harryho za hodného a soucitného? Co by si asi tak myslel, 
kdyby věděl, jaké je jeho nitro ve skutečnosti.

Nebyl schopný drásat se takovými úvahami dlouho a tak přešel k jinému tématu. „Chtěl bych 
zpátky Pobertův plánek,” vyhrkl, a trochu se zastyděl, jak dětsky a rozmazleně to zaznělo. „Chci 
říct, vzali ste si ho, aby ředitel zjistil, jak je začarovaný? A teď už o něm víte všechno. Proč jste 
mi ho nevrátili, když se Nott přiznal?”

Snape spojil prsty. „Albus si ho nechal, protože chtěl udělat kopii. V případě, že by byla 
poškozena bradavická obranná kouzla, mohl by řádu poskytnout neocenitelné služby. Nicméně 
dospěl k závěru, že ho nelze zkopírovat.”

„Řád ho ode mne může dostat, kdykoli bude potřeba.” Ať už se věci měly jakkoli, sobecký být 
nechtěl. „Ale chtěl bych ho mít u sebe, protože je to tátovo dílo.”

Ale to není ten důvod, řekl hlásek v Harryho hlavě. Lžeš Severusovi a oháníš se Jamesem, aby 
ti uvěřil. Kolik je v tom zvrácenosti?

Harry ten hlásek umlčel. Tu mapu prostě potřebuje. Potřebuje jí z dobrého důvodu. Potřebuje 
zastavit tu temnotu uvnitř.

„Při nejbližší možné příležitosti Albuse o tu mapu požádám,” řekl Snape klidně. „A teď bychom 
se možná mohli vrátit k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí.”

Harry sice doufal, že se to nestane, ale vzhledem k tomu, že nebyla možnost, jak tomu 
uniknout, jen krátce pokrčil rameny.

Snape asi očekával nějakou zásadnější odpověď, protože se znovu naklonil dopředu. „Před 
chvílí jsi řekl, že jsi trochu odtažitý, protože máš o čem přemýšlet. Ale Harry... já mám pocit, že 
děláš všechno proto, abys nemusel přemýšlet vůbec o ničem.”

Když bylo jasné, že Harry neví, co na to odpovědět, v otcových očích se objevil soucit. „Nikdy 
bych se neodvážil srovnávat to co jsi udělal minulý týden s nějakou mojí zkušeností, vzhledem 
k tomu, že tvůj čin byl podle všech měřítek správný a spravedlivý. Myslím si, že víš, že moje 
minulost je daleko temnější.”
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„Jo,” odpověděl Harry potichu.

„Ale přesto vím, jak šokovaný může člověk být, když mu dojde, že zabil,” řekl Snape tiše. „Je 
těžké uvěřit, že se to vůbec stalo. Myslím si, že tys to akceptoval, ale je mi úplně jasné, že se 
trápíš. Od toho okamžiku, co byla Luciusova smrt oznámena na schůzce řádu, jsi čím dál tím 
uzavřenější. Dokonce už i tví kamarádi si všimli, že zůstáváš o samotě nezvykle dlouhou dobu.”

„A oni ti to řekli? To jsou teda pěkní kamarádi!”

„Jsou. Strachují se o tebe.” Snape si začal třít spánky.

Aha. Nitrozpyt. Ron a Hermiona neměli nejmenší šanci. A možná ani nevědí, jakému zkoumání 
byli vystaveni. „Prostě jen potřebuji být občas sám,” začal vysvětlovat a cítil jak se u toho potí a 
rudne. „Je to takový zločin?”

„Ne. Ale je to chyba. Dalo ti velkou práci přesvědčit mě, jak moc potřebuješ své přátele. A dnes 
už vím, že jsi měl pravdu. Opravdu je potřebuješ.”

„Podívej, jen mám za sebou pár drsných dní. Zvládnu to.” Harry se pokoušel znít rozhodně. 
„Nejlepší, co pro mě můžeš udělat, je nechat mě na pokoji, dobře?”

Snape si ho chvíli prohlížel. „Kdybys potřeboval pomoc, přišel bys za mnou, že ano?”

Harry se usmál tak upřímně, jak jen mu to šlo. „Samozřejmě. A díky, že tak dusíš Arana. Je 
příjemné nemít hrůzu z hodin Obrany.”

Harry si byl jistý, že si otec všiml toho, že už zase změnil téma, ale tentokrát to nechal být, jen 
se na něj díval s hlavou skloněnou na stranu a s pochybovačným výrazem v očích.

***

Večeře proběhla v poněkud napjaté atmosféře, protože Draco byl evidentně ještě pořád 
naštvaný. Snape si toho všiml a zjevně usoudil, že jeho synové potřebují nějaký čas na usmíření 
a tak se hned po večeři odebral do své kanceláře.

Na někoho, kdo si dlouho chtěl s Harrym promluvit, byl Draco poměrně dost mlčenlivý. Což bylo 
podle Harryho názoru jen dobře. Vysvětlovalo to, proč Snape ještě pořád nic neví o jehlách. 
Evidentně to nebylo téma které by se dalo snadno začít. A ne že by Harry chtěl, aby o něm 
začal a potřeboval se nějak ujistit, že si to Draco nechá pro sebe i nadále.

Harry se na chvíli zamyslel a ignoroval vzteklý Dracův pohled. Nakonec promluvil: „Podívej, k té 
věci, co sis o ní se mnou chtěl promluvit...“ 

Draco se na něj zaškaredil, „Máš na mysli tu věc, co už sis ji srovnal v hlavě?”

„Ano.” přikývl Harry. Bylo mu úplně jedno co si o cvičení s jehlami kdokoli myslí; musí se naučit 
překonávat svůj strach a dělá správnou věc. „Jen jsem tě chtěl požádat, abys o tom nemluvil s 
tátou, jo?”

Draco založil ruce. „Myslíš si, že s něčím takovým poběžím za Severusem? Má toho dost i bez 
toho, aby musel poslouchat moje kňourání nad tím, jak sebestředný v poslední době jsi”

Harry se zakabonil. „Sebestředný?” Takhle to Harrymu nepřipadalo, ale možná, že Snape řekl 
Dracovi něco o tom, že si Harry potřebuje o věcech promluvit. „Podívej. Mluvení nic nezmění, a 
tak se mi to zdá zbytečné.”

„Jo, a předtím jsi toho napovídal hodně, co? Dokonce jsi říkal, že to nechceš!”

Že to nechci?... Náhle to Harrymu došlo. Draco o jehlách nic neví. Ať už chtěl mluvit o čemkoli,  
tak o tomhle ne. Ulevilo se mu tolik, až se rozesmál.

„Takže ty si myslíš, že je to legrace, co?”

„Ne,” řekl Harry a ovládl svůj výraz. „Takže ty jsi něco chtěl. Co? Nějakou laskavost?”

Draco zdvihl bradu. „Myslím, že už jsme se předtím dohodli, že na to zapomeneme.”
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„Ale no tak. Vážně to bylo nedorozumění.” Harry si vzdychl, protože věděl, že to byla jeho 
chyba. „Takže, cos potřeboval?”

Draco ztuhl. „Prosím tě. Od takového sobeckého pitomce, jako jsi ty, nic nepotřebuju.”

Tenhle poslední komentář byl trochu moc, zejména, když Harry zvážil, proč vlastně Draco 
nejdřív změnili strany. „Myslel jsem, že mě potřebuješ, abys neskončil v Azkabanu.”

„Pottere, já jsem teď člen Řádu. Možná mi nevěří všichni, ale už jsem uvnitř. To jen ty nejsi 
schopný strávit to, že vypadám, jako on...” 

„Co?” Harry nemohl uvěřit svým uším. „Tohle jsem překonal už před měsíci a ty to dobře víš!”

Draco vyskočil a řekl rozezleně. „Já ti řeknu, co vím. Vím, že od okamžiku, co jsme se vrátili z 
prázdnin, jsi se na mě skoro ani nepodíval! Jako bys ani nevěděl, že jsem ti zachránil ten tvůj 
zatracený život!”

Kolikrát už tohle Harry dal najevo? „Myslel jsem, že nemáš rád, když ti děkuji!” Zaječel Harry a 
taky vstal. „A navíc, chránil jsi stejně sebe, jako mě. Takže jsi to neudělal kvůli mně! Jen jsi se 
choval jako Zmijozel!”

„Poslouchej, ty Nebelvíre! Já jsem ten, koho mučili!”

Harry měl najednou pocit, že mu snad půjde vzteky pára z uší. „Myslíš si, že to nevím? Myslíš si, 
že je to věc, kterou bych mohl vidět a zapomenout na ni? Ty možná ano, ale na rozdíl od 
některých lidí, jsem si já nikdy nemyslel, že dívat se na to, jak někoho mučí, je bůh ví jaká 
zábava!”

Draco se hořce zasmál. „Samozřejmě, že ne. Vy pane čistý a dokonalý! Ty jsi samozřejmě lepší, 
než já a lepší, než Severus. A proto se chováš, jako že bys radši umřel, než bys byl v naší 
blízkosti...” 

„No, určitě nechci být ve tvojí blízkosti, když máš takovou náladu, jako teďka,” odsekl Harry a 
natáhl se pro kabát. „Díky bohu, že otec už nechává letax v dosahu. Řekni Severusovi, že jsem 
se vrátil do věže!”

Draco ucedil přes zaťaté zuby. „Jasně a taky pro tebe neplatí žádná pravidla! Severus přece 
řekl, že k tomuhle krb používat nemáš!”

Harry se znovu rozzuřil. „Jo, zrovna ty, mi kaž o pravidlech! Kdypak jsi naposledy někoho 
otrávil?” nečekal na odpověď, a vši silou hodil letax. „Nebelvírská společenská místnost!”

Brunátný Draco sice ještě něco křičel, ale Harry to přes hluk plamenů, které ho unášely pryč, 
neslyšel.

***

Harry, třesoucí se vzteky, se objevil v místnosti plné Nebelvírů. „Harry!” vykřikla Hermiona. „Co 
se stalo?”

Ukázalo se, že ometání popela z košile a kalhot je dobrý způsob, jak zamaskovat třesoucí se 
ruce. „Nic. Byl jsem dole na návštěvě a teď jsem zpátky.”

Ron byl jediný, kdo řekl to, co si ostatní zřejmě jen mysleli. „Ale zpátky tě vždycky někdo 
doprovází. Teď se budeš po hradu přenášet krbem?” Znělo to trochu žárlivě.

„Podívej, Severus nebyl doma a Draco mě vytočil,” odsekl Harry. „Takže jsem použil letax.”

Ron se zakřenil a zdvihl ruce. „Draco tě vytočil? To si nedokážu představit.”

„Ronalde!” zvolala pohoršeně Hermiona. Za jiných okolností by to možná Harrymu přišlo 
legrační, ale potom, co prožil, cítil jenom zlost a smutek. Vůbec nevěděl, co se to s Dracem 
děje. I když věděl, že omlátit mu o hlavu Samhain a Venetimorucu nebylo zrovna geniální.

Copak to nebyl on, kde před pár dny Severusovi řekl, aby už nepřipomínal Dracovi jeho 
minulost?
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„Harry, posaď se ke mně na chvíli,” řekla Hermiona jemně. „Nevypadáš moc dobře.”

Ostatní Nebelvířští zřejmě měli pocit, že Harry potřebuje trochu prostoru. Až na Rona, i když ani 
on už nevypadal tak rozjařený z Harryho hádky s Ronem. Teď vypadal ustaraně. Ostatní 
studenti zmizeli a nechali Harryho s jeho nejbližšími přáteli o samotě. 

„Chceš trochu vody, kámo?”

Harry zavrtěl hlavou. Jediné, co potřeboval bylo, jít dolů a usmířit se s Dracem. Neuvědomil si, 
že to řekl nahlas, dokud mu Hermiona neodpověděla.

„Vždyť ho uvidíš zítra. Je sobota a máš to cvičení z Lektvarů. Tak počkej.”

„Severus říkal, že už na ně nemusím chodit.”

Hermiona se usmála. „To je od něj hezké, ale stejně půjdeš dolů, ne? Ron a já tě doprovodíme. 
Ale počkej s tím usmiřováním, dokud se trochu neuklidníš.”

To znělo jako docela dobrá rada, zvláště, když Harry zjistil, jak moc se dalšího setkání s Dracem 
bojí. Řekl takové příšerné věci a přitom to ani tak nemyslel. Musí být opravdu hrozný člověk. 

Přesně tak, jak říkal ten portrét.

Harry zamrkal a zamyslel se nad tím. Když chtěl svého bratra zranit, napadl ho zrovna 
Samhain. Způsobila to jeho temná stránka, nebo něco jiného? 

Máš dobré instinkty, říkával mu jeho otec.

Takže když ho napadl Samhain, mohlo to být proto, že se v poslední době snaží překonat svůj 
strach z jehel? Co když se mu jeho instinkty snaží něco říct?

Konkrétně, že ty jehly, kterými byl mučen o Samhainu, nebyly ničím ve srovnání s těmi malými 
jehlami, které používal v poslední době proto, aby překonal svůj strach. Kdyby měl čelit velkým 
jehlám, pořád by se bál. K čemu je tedy dobré, používat jehly, když není schopen používat ty, 
na kterých doopravdy záleží?

Možná by mohl použít nějaké zvětšovací kouzlo. Pak ho ale napadlo, že přímo před ním stojí 
někdo, kdo má to, co on potřebuje. I když tedy ne, že by měl v plánu říci Hermioně o pletací 
jehlici. Jak by to asi tak vysvětlil? Že se chce naučit plést žerzej?”

Takže se nebude ptát. Viděl se svého místa, že Hermionin košík na pletení, s jehlami a přízí, je 
ve společenské místnosti, zastrčený v koutě, pokrytý lehkou vrstvou prachu. Skřítkové věž 
uklízeli, ale košíku se úzkostlivě vyhýbali. 

Harry přikývl plánu, který se mu rýsoval v mysli. Počká, dokud ostatní neusnou, dokud nebude 
tak říkajíc čistý vzduch, pak sem zajde a vezme si jehlici. Pokud si dobře pamatuje, tak 
Hermioniny největší jsou plastové, ale staň se mým ostrým kovovým strachem, by to mělo 
vyřešit. A snad je i pěkně zaostří.

No, možná by měl zůstat ve společenské místnosti a ochránit je nějakým kouzlem, nebyl si 
jistý, jak potichu se mu podaří vyjít, až bude poprvé používat ty velké jehly. Takže ano, použije 
společenskou místnost, spolu se svým nejlepším kouzlem pro zachování soukromí. A aby si byl 
doopravdy jistý, že nikdo neuvidí, co dělá, sedne si zády ke schodiště a vezme si s sebou 
učebnice tak, aby, kdyby ho někdo nachytal, mohl říct, že se učí. Ale stejně už bude tak pozdě, 
že ho nikdo nebude rušit.

Takže dojednáno.

Ruce už ho svrběly nedočkavostí, ale když teď měl plán, cítil se o něco lépe. Ušklíbl se na své 
přátele. „Myslím, že jsem nemohl očekávat, že se s Dracem nikdy nepohádám. Je v poslední 
době trochu v nenáladě. Ale to není co divu. Když zvážíme,” ztišil Harry svůj hlas, „čím vším 
poslední dobou prošel.”

Hermiona přikývla a dokonce i Ron přestal mít radost z toho, že se Harry a Draco pohádali. Oba 
znali celou pravdu o tom, co se stalo, když Harry a Draco zmizeli.
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„Jsem si jistý, že to překonáme,” řekl Harry.

Hmm, Ron a Hermiona se na něj ještě pořád dívali ustaraně. Připomnělo mu to, jak se otec 
zmínil o tom, že cítí jejich obavy. Nejlepší bude ujistit je, že je všechno v pořádku. Že se 
neodtahuje tak, jak si všichni začali myslet. „Co kdybychom si zahráli šachy? Hermiona může 
mít bílé a mimochodem, Severus říkal, že budete vítaní, pokud se u nás v létě zastavíte na 
návštěvu. Chtěl bych, Rone, abys vyzval tátu.”

Ron se potměšile zakřenil, přivolal šachovnici a nechal figurky stoupnout si na svá místa. „Jen si 
představ, jak bych se mohl naparovat, kdybych vyhrál!”

„No, víš, pravděpodobně ale vyhraje on.”

Tentokrát se Ron doopravdy rozesmál. „No a i kdyby, tak co? Má o dvacet let víc zkušeností, 
než já. No ale kdybych vyhrál já to by bylo něco!”

Harry mu neodporoval. Celý zbytek večera pak strávil s přáteli, aby je ujistili, že je opravdu v 
pořádku a všechno je skvělé.

Ale celou tu dobu se po očku díval na košík s pletením v koutku místnosti.

***

Jak dlouho to bude trvat, než si půjdou ostatní lehnout? Harry se převracel z boku na bok a 
muchlal polštář. Pokaždé, když se mu zdálo, že už bude bezpečné vyplížit se, upozornil ho 
nějaký zvuk na to, že Dean, Seamus nebo Neville jsou ještě vzhůru. Alespoň, že Ron už chrápal. 
Ten zvuk šel obvykle Harrymu na nervy, ale dnes si přál, aby chrápali všichni, protože pak by si 
spor nevšimli, že vyklouzl z postele a jde pryč. 

Minuty míjely a míjely. Harry si vyčerpaně pomyslel, že už musí být po jedné. Byl dokonce v 
pokušení seslat na ostatní nějaké uspávací kouzlo, ale neuměl ho pořádně a tak mu nezbylo 
než čekat, až všichni utichnou.

Tedy až na Rona, který mumlal ze spaní něco o Hermioně. Harry neměl v plánu zůstat a 
poslouchat ho. 

Tiše vklouzl do bačkor a popadl z nočního stolku knihy. Po špičkách se doplížil ke dveřím a 
každý zvuk, který udělal ho zděsil. A jakoby to nestačilo, dveře se otevřely s příšerným vrzáním, 
ztuhl, zadržel dech, ale nikdo se ani nepohnul. 

Překročil práh, opatrně za sebou zavřel dveře, a celou dobu tajil dech.

Když byl konečně ve společenské místnosti, obklopený kouzlem na ochranu soukromí, cítil se 
hned o něco lépe. Anebo se možná cítil o něco lépe, protože věděl, že košík, co po něm tak 
dychtí, je už jen pár kroků od něj. Díky Bohu za SPOŽÚS.

Nikdy před tím by ho nenapadlo, že zrovna tohle si někdy pomyslí.

Chvilku prohledával košík a našel tlustou pletací jehlu. Byla kovová, naprosto perfektní... 

Opravdu byla úžasná. Už jen pohled na ni připomněl Harrymu Samhain, protože vypadala 
přesně jako ty, co na něj použil Lucius. Když si ji zkusmo zabodl do dlaně, zjistil, že je tupá.

Ssstaň ssse mým ossstrým kovovým ssstrachem, to vyřešilo.

Když byla jehla připravená, Harry se posadil a rozložil si knihy tak, aby to pokud by někdo 
přišel, vypadalo, že se učí. Škoda, že si nevyndal z kufru svůj neviditelný plášť. Teď by se mu 
hodil, ale vzhledem k tomu, že nechtěl vzbudit své spolužáky, rozhodl se, že už raději nahoru 
nepůjde a ani nebude riskovat Accio. Přivolávací kouzlo někdy dokáže být pořádně hlasité.

Posadil se zády ke schodišti a zabodl jehlu ostrou jako břitva do kůže levého zápěstí. Kůži měl 
už na některých místech fialovou a rozbodanou do masa. Ale to dávalo smysl. Sice ještě pořád 
používal uzdravující kouzla, ale už nefungovala. Možná to mělo co dělat s tím, že si svá zranění 
způsoboval znovu a znovu sám.

482 Kapitola 93. POPŘENÍ NENÍ ŘEŠENÍ 



Zřejmě léčivá magie neměla ráda, když z ní někdo dělal pitomce.

Rány a modřiny Harrymu starosti nedělaly. Čím častěji je viděl, tím se mu zdály normálnější. A 
navíc to byl důkaz jeho statečnosti. Něco, na co mohl být hrdý, i když by to každému neukázal. 

Když se jehla dotkla jeho kůže, otřásl se. Fuj. Myslel, že už svůj strach překonal, ale asi se to 
týkalo jen těch tenkých jehel, se kterými zatím měl co do činění. Tahle obrovská, to bylo něco 
úplně jiného. Zadržel dech, prsty ve kterých držel jehlu se mu třásly a ruce se mu začali potit.

Jak by do sebe mohl zarazit tak obrovskou jehlu? Je to moc, a moc rychle... 

Ne, okřikl sám sebe přísně. Došel jsem tak daleko, nemohu teď nechat strach, aby nade mnou 
zvítězil, teď už nemohu.

Silní pohltí slabé, slyšel Harry znovu otcův hlas. Vždycky.

On nebude ten slabý, rozhodl se odhodlaně. Zhluboka se nadechl, zavřel oči a zatlačil na jehlu, 
aby zajela hluboko do masa.

Ukázalo se, že nedívat se byla chyba anebo možná byla chyba v tom náhlém pohybu. Nebo ve 
vzteku co cítil. Prostě v každém případě držel jehlu v příliš ostrém úhlu. Místo toho, aby probodl 
jen kůži, zabodla se mu jehla hluboko do svalu. 

Harry zaťal zuby a nevykřikl. Severus by na něj byl hrdý, uniklo mu jen tiché zasténání, které se 
mu ale ve ztichlé místnosti zdálo hlasité jako výkřik. 

K čertu to bolí, pomyslel si Harry, zatím co mu v ruce cukalo bolestí. Bylo to jako by znovu 
prožíval Samhain. Ale tak je to přece správně, ne? Zavřel oči a nechal je zavřené, dokud vlna 
bolesti alespoň trochu nepominula.

To zvládnu, řekl sám sobě. I s malou jehlou to bylo poprvé nejhorší, tohle bude to samé.

Ale nebylo. Když otevřel oči a uviděl jehlu, jak trčí z jeho ruky, byl tím, co udělal šokovaný. Ta 
věc byla obrovská. Při tom pohledu se místnost kolem něj začala točit. Cítil se malátný a chvíli 
měl doopravdy pocit, že omdlí. Nebo že se pozvrací. Jedna věc byla jistá, jestli na tu jehlu 
zatlačí ještě trochu, probodne si ruku skrz na skrz. A to neměl v úmyslu. 

Nebo alespoň teď ještě ne. 

Harry zaťal zuby a začal vytahovat jehlu z rány. Šlo to ztěžka, zpocené prsty mu po hladkém 
kovu klouzaly. Bolelo to tak, že měl co dělat, aby se mu nezdvihal žaludek. V ruce mu škubalo 
ještě hůř, než před tím. Popravdě to bolelo tak, že přemýšlel, jestli si nevrazil jehlu až do kosti.

Zakabonil se a zakýval jehlou, aby ji uvolnil. Do hajzlu, to je bolest! Na chvíli se mu zatmělo 
před očima, ale silou vůle se donutil zůstat při vědomí. Chvíli tam jen tak seděl a pokoušel se 
nejprve vzpamatovat a pak vymyslet, co bude dělat dál. Možná, nějaké anestetikum...neměl 
přece v úmyslu zabodnout tu jehlu tak hluboko...

Ale anestetikum by bylo špatně! Tohle přece má bolet. Kdyby to nebolelo, nebylo by se čeho 
bát! A tohle celé je přece o překonání strachu.

A co na tom, že to bolí, co na tom, že je to trýznivá bolest. Voldemort s ním přece taky nebude 
jednat v rukavičkách. A pravděpodobně to nebolí víc, než ty kousance co utržil Draco od hadů. 
Musel se vyrovnat nejenom s ranami, ale i s jedem. 

Harry jehlou naposledy zakroutil, bolest ho donutila nahlas zanaříkat. V pokračování mu 
pomohla myšlenka na Draca. Protože přece ty věci, které řekl dole ve sklepení byly zlé, zase se 
ukázala jeho temná stránka. A on to musí překonat, prostě musí. S posledním, téměř 
agonickým zalapáním po dechu jehlu vytrhl z rány.

Z ranky mu kapala krev. Z kapek se po chvíli stal potůček a zanedlouho mu po ruce stékala 
tmavorudá říčka.

Třesoucí se Harry zaklel, stáhl si rukáv od pyžama a snažil se jím ten proud zastavit. Když se 
mu konečně podařilo krvácení alespoň zpomalit, byl celý rukáv špinavý.
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A byl si jistý, že jeho ruka také nevypadá nijak skvěle. Ale nepodíval se. Nechtěl to vidět.

Musím najít způsob, jak se pokaždé vyléčit, nebo můj trénink skončí dřív, než stačil pořádně 
začít, přemýšlel zuřivě. Zejména, když se teď hodlám věnovat těm velkým jehlám. Copak budu 
pokaždé takhle krvácet? Co když dostanu nějakou infekci? Možná bych mohl někde štípnout 
Hojivý balzám.

Ale kde? Severus má pravděpodobně nějaký v kabinetě, pro případ nehody. A ze stejného 
důvodu ho má určitě i doma. Jenže budou zabezpečené, i když jemu by se mohlo podařit to 
kouzlo prolomit. Ale ne, bude tam i monitorovací kouzlo a on nemá tušení, jak ho zneškodnit. 
Otec by se o té krádeži dozvěděl.

Do háje, a Pomfreyová si svoje zásoby taky určitě dobře hlídá. Harry frustrovaně zasupěl a 
podíval se dolů na svůj zaneřáděný rukáv. Bude to muset vyřešit, jak nejlépe umí.

Aspoň, že umím čistící kouzlo, pomyslel si. Prostě použiju Lavare, abych dostal všechnu tu krev 
pryč z látky. Skřítkové se nesmějí dozvědět, co dělám. Bezva, na sedačce žádná krev není. 
Ostatní se nic nedozví. Nikdo se nic nedozví...

Všechny ty tajnosti... skrývání se před nejbližšími přáteli, tohle se mu přece nepodobá, došlo 
náhle Harrymu. Nelíbí se mu to, ale jinak to prostě nejde. Hermiona by tomu určitě nerozuměla. 
Byla bez sebe, i když Harry schytal pár ran při nácviku obrany – i potom, co byla v Devonu a 
viděla, že ho nikdo netýrá.

Ale proč to vlastně skrývá před ostatními? Táta přece ví, jak je důležité, aby Harry trénoval. 
Když se nad tím zamyslel, sevřelo se mu hrdlo. Pokoušel se polknout, ale nedařilo se mu to. 
Protože Draco má vlastně pravdu, vážně se jim vyhýbám. Proč to vlastně dělám? Kvůli tomu, 
co řekl ten portrét? Vážně věřím těm nehoráznostem o tom, že mě nová rodina kazí?

Při té poslední myšlence sebou Harry trhl s větší silou, než když do sebe bodal jehly. Najednou 
měl pocit, jakoby dlouhou dobu žil jen ve snách a teď se najednou probudil.

Ale pak si vzpomněl na všechny ty důkazy, které slyšel v Siriusově pokoji. Důkazy, které 
vypovídaly o tom, že je s ním něco špatně. Ta temná energie, kterou cítil Snape v Surrey. Ta zlá, 
divoká magie, kterou vládne jen on. A co nejhůř. Ta radost, kterou cítil nad tím, že někoho zabil. 
A všechno to sedělo.

Ale jestli jsem doopravdy uvnitř špatný, jak vím, že to, co dělám, to zlepší, a ne zhorší? 
Skrývání, lhaní, slídění. Myšlenky na to, že ukradnu něco otci, který mě milluje. Jak mi něco z 
toho může pomoct najít cestu ke Světlu?

Harry si povzdychl a začal přemýšlet o cestě, kterou prošel před několika týdny. 

To, co mu došlo, bylo hrozivé. Všechen ten trénink s jehlami. Byl to doopravdy trénink? Nebo už 
to bylo spíš závislost? Zdálo se mu teď už téměř neuvěřitelné, že dokázal vydržet několik hodin 
vzhůru a čekat na příležitost vyplížit se, aby mohl být sám. Možná si myslel, že potřebuje 
soukromí. Ale teď se mu to daleko víc jevilo jako tajnůstkářství a neupřímnost. 

Byl v poslední době hodně neupřímný. Předstíral, že je vše v pořádku, když hrál s Hermionou a 
Ronem šachy, když zatím celou dobu přemýšlel o jehlách. Po pravdě, strávil přemýšlením o 
jehlách většinu vyučování a většinu času při jídle. A teď přemýšlel o krádeži, zásob!

Technicky vzato, jsem už vlastně kradl od Hermiony, došlo mu, když se podíval dolů na pletací 
jehlici ve své ruce. 

Pokud je to, co s jehlami dělá v pořádku, proč se chová, jako by se za to styděl? Pravděpodobně 
existují bezpečnější cesty, jak vzdorovat svému strachu. Mohl by třeba místo toho použít 
bubáka.

Ale kdyby se setkal s bubákem, určitě by se z něj nestal Lucius s jehlami, že ne?

Zachvátil ho náhlý pocit hrůzy. To, čeho se nejvíc bojí, přece nejsou jehly. Tak proč je jimi tak 
posedlí?

Odpověděl mu na to zakrvácený rukáv. Ten a bolest, kterou ještě pořád cítil.
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Protože jehly jsou to, co si zasloužím, za to, že jsem vrah a není mi to líto. Je to způsob, jak se 
potrestat. 

Harry polkl a pocítil jinou bolest. Ťala do živého. Vůbec nedokázal pochopit, jak se mu věci tak 
mohly vyhnout z pod kontroly. Jediné, co chtěl, bylo vzdorovat svému strachu. Být silný a ne 
slabý, tak, jak říkal otec. 

A teď stojí ve dvě hodiny ráno, uprostřed společenské nebelvírské místnosti, z paže mu 
odkapává krev a v ruce drží obrovskou jehlu. A nejhorší na tom všem je, že to touží udělat 
znovu. Přesto, že to bolí, přesto, že to nenávidí, má chuť zabodnout tu jehlu do sebe znovu. 

V tu chvíli se roztřásl strachy. Vymklo se mu to z pod kontroly natolik, že nemůže sám sobě 
věřit. Protože neví, co udělá příště. Sevřel ruku kolem jely a ostrý konec ho bodl.

Náhodou. Bolelo to a jemu se ulevilo. A to ho vyděsilo víc, než cokoli jiného. Hlavou mu zuřivě 
vířili myšlenky. Co bude dělat? v tomhle přece nemůže pokračovat. Co když příště bude chtít 
ještě silnější jehlu? Co když bude mít potřebu, zabodnout ji někam, kde to doopravdy bolí? 
Někam, kde by se mohl doopravdy zranit?

Potřebuje pomoc! Potřebuje Severuse.

Ale jeho otec tomu nebude rozumět, že ne? Je to hnusné, je to zvrácené, to, co udělal. Tyhle 
jizvy, na jeho ruce, to nejsou válečná zranění. Je to důkaz jedné jediné věci, toho, že se Harry 
zbláznil. 

Harry se otřásl a jeho pohled sklouzl z rukávu na blízký stolek. Ležely tu jeho učebnice, důkaz 
toho, jak hluboko se zamotal do svých lží. 

Déle se nad tím Harry nezamýšlel. Všiml si rohu obálky založené v časopise o přeměňování. 
Obálka; letax. Remus tušil, že si Harry bude potřebovat s někým promluvit. Remus mu nechal 
otevřenou bránu pomoci. 

Rychle, dřív, než ztratí odvahu, Harry popadl obálku a rozlomil pečeť.

Když vstoupil do chladného krbu ve společenské místnosti s obálkou sevřenou ve zkrvavených 
prstech, uvnitř hlavy se mu ozvala slova. Slova, které řekl Severus, ale tentokrát se netýkala 
síly a slabosti. 

Pokud budeš mít nějaký vážný problém, chci, aby sis se mnou přišel promluvit. Jak jinak mohu 
být tvým otcem?

A pak ještě jedna věc.

Buďto mi důvěřuješ, jako svému otci, natolik, abys za mnou přišel, pokud je to potřeba, nebo 
ne.

Harry hodil letax a zadíval se do zelených plamenů.

Přiškrceným hlasem přes knedlík v krku, řekl. „Já potřebuji... potřebuji domů.”

Kapitola 94. VYPRÁVĚNÍ

Snapeův byt byl ztichlý a studený, když Harry vystoupil z plamenů do obývacího pokoje. Harry 
se nad tím tichem zakabonil, trochu doufal, že otec vycítí jeho přítomnost a vyjde mu vstříc. 
Dostat se ke Snapeovi bylo normálně těžší, ale protože krb nebyl proti Harrymu zabezpečený, 
nic neoznámilo jeho příchod.

Harry s povzdechem upustil obálku, kterou ještě pořád svíral a sevřel místo ní rukáv přesně nad 
ranou. Ouvej. Látka byla vlhká a studená, ale díky tomu, že světla nesvítila, nedokázal říct, jak 
vypadá.

Harry se otřásl a měl sto chutí vrátit se zpátky do věže. Jak ho pro všechno na světě mohlo 
napadnout jít za otcem? Co si bude myslet, až uvidí Harryho krví nasáklý rukáv? A až zjistí, že si 
to Harry udělal sám?

485 Kapitola 94. VYPRÁVĚNÍ



Ale nic naplat. Je to jednoduché. Buď Snapeovi věří, že mu pomůže, nebo ne.

A on mu věří, skutečně věří.

Nadechl se, aby si dodal odvahy. A pak ještě jednou. V tu chvíli mu došlo, že ještě pořád čeká, 
že otec přijde a najde ho. Ale bylo jasné, že se to nestane.

A tak si Harry uvědomil, že pokud chce Snapeovu pomoc, musí o ni požádat.

Ale to je ten problém, slyšel v hlavě otcův hlas. Ty nejsi zvyklý žádat!

Ale o tomhle přece byl tento celý rok, došlo náhle Harrymu. Naučil se žádat o pomoc. Naučil se, 
že má někoho, komu může věřit. I v tomhle případě.

Jak ve snách vyrazil ke dveřím Snapeovy ložnice. Pak už zbývalo jen zaklepat. Aby to mohl 
udělat, musel přestat svírat svoji ruku. Zvláštní, jak těžké bylo rozevřít prsty svírající rukáv a 
zvednout ji k tvrdému dřevu.

V tu chvíli mu došlo, že musí být potichu, protože jinak vzbudí nejenom Snapea, ale i Draca. 
Znovu se zhluboka nadechl a opatrně zaťukal na dveře, třikrát za sebou v rychlém sledu. Pak 
zadržel dech a napjal uši.

Nic. Ani šepot, ani zvuk, ani žádný šustot. A tak měl Harry co dělat, aby v momentě, kdy se 
dveře rozlétly dokořán nenadskočil leknutím.

„Harry?“ podíval se na něj Snape tázavě, v matné záři vycházející z nástěnného světla nad jeho 
postelí. „Myslel jsem, že něco potřebuje Draco. Nečekal jsem, že se vrátíš dnes v noci.“

Evidentně byla příliš tma, aby viděl Harryho zašpiněný rukáv.

Harry se kousl do rtů. Teď když tu stál, nevěděl, jak to vysvětlit, ani jak začít.

„No... víš...“

Snape měl dobré instinkty. Došlo mu, že něco je špatně. Natáhl se a vzal Harryho jemně kolem 
ramen. „Pojď dovnitř a řekni mi, co se stalo.“

To stačilo k tomu, aby se Harrymu rozvázal jazyk, a nejen pro všechnu tu starostlivost, kterou 
vnímal. Spíš pro to, že ho ruka opravdu bolela. Čím déle tu stál prokřehlý mrazivým vzduchem i 
vlastním zoufalstvím, tím víc mu v ní cukalo.

„Máš... máš Hojivý balzám?“ zajíkl se a byl tak blízko slzám, až se za to zastyděl. A nebo se 
možná styděl z úplně jiného důvodu.

„Hojivý balzám?“ Snape zalovil v záhybech svého nočního hábitu.

Harry věděl, co přijde, ale stejně s ním škublo, když spatřil otcovu hůlku a slyšel ho vyslovit 
Lumos. Harry před tou září zavřel oči. A nebo je možná zavřel, aby se nemusel dívat do 
Snapeovy tváře, až uvidí, co si Harry sám udělal.

Snape to viděl, ale nepochopil. Alespoň ne hned, protože všechno, co viděl, byl rukáv nasáklý 
krví. Přerývaně se nadechl, popadl Harryho ruku a vyroloval mu rukáv až nad loket.

Harry si nemohl pomoct a také se podíval dolů. Jeho ruka vypadala naprosto příšerně. 
Probodaná a hnisající, plná modřin. A ze všeho nejhorší byla velká rána těsně nad zápěstím, ze 
které stále vytékala krev.

Zdvíhal se mu žaludek, jen když se na to podíval. Nedokázal si ani představit, co jeho otec cítí.

Snape dlouho nic neříkal. Jen upíral své tmavé oči na Harryho ruku. Po chvíli, která se zdála 
nekonečná, se podíval Harrymu do tváře.

Harry odvrátil zrak.

A pak jeho otec promluvil.

„Máš pravdu, potřebuješ Hojivý balzám. Pojď, podívám se ti na to a pak si promluvíme.“

486 Kapitola 94. VYPRÁVĚNÍ



Promluvíme. Harry netušil, jak by mohl s otcem mluvit. A nezáleželo na tom, že otec už ví 
pravdu. A Harry věděl, že ji ví. Zahlédl to v jeho očích v tom krátkém okamžiku před tím, než 
zahanbeně sklopil oči. Viděl tam všechno, pravdu a zděšení. Rychle zaplašenou paniku. A 
rozhodnutí pomoci mu za jakoukoliv cenu.

„Pojď se mnou,“ řekl Snape klidně a znovu položil Harrymu ruku na rameno. Jemně ho postrčil a 
domanévroval ho do laboratoře.

Harry se cítil zmatený. Vyčerpaný. I při tak krátké cestě zakopával o vlastní nohy. Samozřejmě, 
byly už skoro dvě hodiny ráno. Ale to nebyl ten hlavní problém. Jen se mu nechtělo čelit tomu, 
co muselo přijít.

Vysvětlování.

Ale on to nedokáže vysvětlit. Věděl, proč přeměnil tu první jehlu, ale jak měl vysvětlit, proč to 
došlo tak daleko... on tomu rozuměl, ale pochyboval, že by mohl ještě někdo jiný. Jak vyjádřit 
slovy všechny ty hrozivé myšlenky, které mu vířily hlavou.

A tak začal mluvit, aby o tom nemusel přemýšlet. „Jsme v laboratoři, abys mi mohl nějaký 
balzám uvařit? Myslel jsem, že máš nějaký hotový.“

„To mám,“ řekl Snape a otevřel skřínku, zabudovanou vysoko ve zdi. Pak natáhl ruku, aby 
dosáhl pro něco na horní polici, a pod okrajem hábitu se objevily otcovy bosé nohy.

Byl to jen drobný detail, ale stejně Harryho dostal na lopatky. Polkl a cítil se provinile. Mohl 
počkat do rána. Neměl otce tahat z postele v takovou hodinu do promrzlého sklepení.

„Některé ty rány jsou podebrané,“ řekl Snape věcně, „budeš potřebovat víc, než standardní 
Hojivý balzám. Ale nejdříve si svlékni ten kabátek.“

Aha, to asi, aby mi mohl tu ruku umýt. Harry roztřeseně přikývl a neohrabaně si začal rozpínat 
knoflíky pyžama. Nebyl překvapený, když viděl Snapea vytahovat hůlku, ale byl překvapený, 
když s ní namočil jen kousek látky.

Snape začal jemně otírat zaschlou krev z Harryho kůže.

„Nemůžeš použít magii?“ zeptal se roztřeseně Harry. Ne že by to zase až tak bolelo, ačkoliv v té 
největší ráně mu pořád cukalo. Spíš mu vadilo, jak dlouho to trvá. Čím déle to trvalo, tím 
provinileji se cítil kvůli tomu, co sám sobě udělal.

„Někdy je přímá metoda ta nejlepší,“ řekl Snape tiše, zatímco pokračoval v práci. Když byla 
Harryho paže čistá, otevřel širokou sklenici a nabral dávku lesklého olivově zabarveného 
roztoku. Harry nakrčil nos před štiplavým zápachem, který připomínal přezrálý sýr a zároveň 
zubní pastu. No, mohlo by to být i horší. Mohl to být lektvar k pití, místo toho, aby se jen 
natíral. Zatímco jeho otec pečlivě natíral každou ranku, mlčel, ale když chtěl Snape sklenici 
zavřít, Harry polkl, obrátil ruku tak, aby byla vidět i spodní strana.

„Tohle taky,“ řekl a ze všeho nejvíc na celém světě si přál, aby se tomu mohl vyhnout.

Snape s kamenným výrazem v obličeji kývl, až se mu vlasy svezly do čela. Harry nemohl uvěřit, 
že by to otci bylo jedno, ale ten způsob, kterým na celou tu situaci reagoval... nebo spíš 
nereagoval, začínal být děsivý. „Ty se nezlobíš?“ zeptal se, zatímco mu Snape nanášel na ruku 
balzám.

V mužových očích zajiskřilo, když vzhlédl a podíval se na Harryho. „Radost nemám,“ řekl věcně. 
Ta slova byla ostrá, ale nezraňovala. „Nicméně, mám pocit, že další drama by ti v tuhle chvíli k 
ničemu nepomohlo.“

To dávalo smysl. Popravdě to bylo tak logické, že Harry přikývl. „Jo... jasně. Máš pravdu.“

Snape doošetřil i Harryho druhou ruku. Tentokrát se předtím, než zavřel sklenici, Harryho 
zeptal, jestli potřebuje balzám ještě někde jinde. Tahle otázka byla skoro horší, než všechno, co 
se stalo do téhle chvíle. Harry svěsil hlavu a zavrtěl s ní.

„Tak pojď,“ řekl Snape.
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Harry sebral z pracovního stolu kabátek od pyžama a šel za otcem. Tak trochu očekával, že 
půjdou do Snapeovy kanceláře promluvit si, ale ten se zastavil už v obývacím pokoji a otočil se 
na Harryho, který se roztřásl.

Snape se zakabonil, mávl hůlkou a zakouzil ohřívací kouzlo.

„Díky,“ řekl Harry a drkotal přitom zuby, ale ne zimou. Nervozitou. Natáhl ruku se zkrvaveným 
vrškem od pyžama. „Nemám chuť si to na sebe obléct, je to vlhké...“ Když v duchu tuhle větu 
dokončil, zdvihl se mu žaludek. A tak jen zašeptal: „Ale nechce se mi jít pro něco, abych 
nevzbudil Dr- Draca...“

„Něco ti půjčím.“ Snape zmizel v chodbě dřív, než mu Harry stačil připomenout, aby si vzal 
bačkory. Chvíli za ním zíral, trochu překvapen, že ať už chtěl cokoli, nepoužil Accio. Pak ho 
napadlo, že je Snapeovo přivolávací kouzlo stejně hlasité jako jeho vlastní.

Došlo mu, že stále ještě drží v ruce vršek od pyžama, a otřásl se. Byl to příšerný a nechutný 
důkaz toho, jak je vyšinutý. Chtěl ho nechat zmizet, ale jeho hůlka byla ještě pořád ve věži a 
zdálo se mu jako špatný nápad, začít zrovna teď používat magii bez hůlky. Harry zahodil vršek 
na podlahu a pokusil se předstírat, že tam není.

Když se Snape objevil s jemným šedivým svetrem v ruce, už nebyl oblečený do postele. 
Převlékl se do černých kalhot a tmavě zelené košile a vzal si boty.

Harry si vzal svetr a natáhl si ho přes hlavu. Byl mu trochu velký a hodně dlouhý, ale Harrymu 
to nevadilo, přesto, že mu to připomínalo oblečení, které nosíval v dětství. Ale bylo to jiné. 
Dudleyho obnošené oblečení bylo známkou toho, že je doma nechtěný. Tohle znamenalo, že je 
milován.

Ačkoli byl docela překvapený, že Snape takovýhle svetr vůbec má. Nebyl vůbec v jeho stylu.

„To je od Molly Weasleyové,“ odpověděl mu otec na jeho otázku. „Opožděný vánoční dárek. 
Obávám se, že od teď už jsem na jejím seznamu.“

„Jo, já mám celou kolekci svetrů. Většinou v nebelvírských barvách a předpokládám, že Draco 
je teď také začne dostávat. A pravděpodobně budou zelené.“ Harrymu bylo jasné, že blábolí, 
ale vypadalo to, že Snape proti tomu nic nenamítá. „Když už tak mluvíme o Dracovi, zmínil naši 
hádku?“

Harry se obrnil. Nedokázal si představit, co všechno mohl Draco říct, ale pravděpodobně nic 
lichotivého.

„Napadlo mě, že jste se pohádali,“ povzdychl si Snape. „Draco byl, mírně řečeno, v odporné 
náladě.“

Harry věděl, že není příliš zmijozelské ptát se, ale nedokázal se ovládnout, musel to vědět. 
„Řekl ti, že jsem se zpátky do věže přenesl krbem?“

Snape se zamračil. „Řekl jsem ti, abys to nedělal. Ale abych ti odpověděl, Draco prostě řekl, že 
jsi spěchal zpátky. A popravdě naznačil, že tě do věže doprovodil.“

Ouha. Takže Draco o něm před Snapem nemluvil špatně. Harry se teď cítil špatně za to, že si 
myslel něco jiného. Popravdě se cítil tak špatně, až ho začaly svrbět ruce. Začal si téměř 
freneticky třít paže.

Snape si toho po chvíli všiml a překvapeně na něj zíral.

„Kousavý svetr,“ řekl Harry na vysvětlenou.

„To bych tedy neřekl.“ Snape se chvíli na Harryho upřeně díval a pak konečně znovu promluvil: 
„Jsi připravený o tom mluvit?“

Harry se pokusil kývnout, ale ne úplně se mu to podařilo. Protože on není připravený. Potřebuje 
si promluvit, ale s připraveností to nemá vůbec nic společného. „No...“

„Posaď se,“ řekl Snape jemně a posadil se také na gauč.
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Harry se toužebně podíval ke krbu. Chtěl se vrátit do věže, spát a předstírat, že sem nikdy 
nepřišel. Snape si zasluhuje lepšího syna, někoho, kdo není takový cvok, aby... 

Nedokázal tu myšlenku ani dokončit. Není divu, že nedokázal mluvit tak, jak by si jeho otec 
evidentně přál.

„Nechal jsem hůlku ve společenské místnosti,“ řekl a udělal pár kroků ke krbu. „Tak... já si pro ni 
jenom zaskočím, jo?“

„To v žádném případě ne,“ řekl Snape nesmlouvavě. „Vyzvednu ti ji, až tady skončíme. A jsem si 
jistý, že do té doby se jí nic strašného nestane.“

„Tak já si ji vezmu, až se vrátím,“ řekl Harry bezbarvě. Cítil se poraženě. Snape ho zcela 
evidentně donutí mluvit. Žádná jestli, a, nebo ale.

„Mýlíš se, jestli si myslíš, že se vrátíš zpátky,“ zavrtěl hlavou Snape. „Dnes v noci se, Harry, do 
své ložnice vrátit nemůžeš. Je dost pravděpodobné, že by ses znovu zranil.“

Harry s sebou trhl. Snape evidentně neměl potíže s tím Harryho problém pojmenovat.

„Já... jo.“ Harry se zhroutil na druhý konec gauče a pokoušel se najít slova. „Já... já jsem sem 
přišel. Promluvit si. Protože mi připadalo, že se mi to trochu... vymklo z ruky, al ...“ Nejistě 
pokrčil rameny.

„Je dobře, žes pochopil, že se ti to vymklo z ruky,“ řekl Snape pomalu. „Nicméně, doufám také, 
že chápeš, že neexistuje žádný způsob, jak tohle mít v ruce. Ano?“

Harry otevřel ústa, ale měl v nich tak sucho, že nedokázal promluvit, a tak jen roztřeseně 
přikývl.

Snape opět jednou dokázal, jak dokáže být vnímavý, neboť vykouzlil sklenici vody a podal mu 
ji.

Harry si usrkl. Měl chuť vypít celou sklenici najednou, ale i po té trošce ho začal bolet žaludek. 
Byl příliš napjatý. Začal se cítit zoufale. Přišel sem dolů za někým, koho už tak dlouhou dobu 
zná, a přesto nebyl schopen říct nic soudného. A čím dál tím méně to vypadalo, že se mu to 
vůbec podaří.

„Harry, jak to začalo?“ zeptal se Snape tiše, vzal mu sklenici z ruky a postavil ji.

„No... ta jáma s hady a strach. A tak jsem chtěl být silný, tak, jak jsi říkal...“ Došlo mu, že mluví 
jako blázen, a tak začal znovu. „Necítil jsem se mizerně, víš? A to jsem musel.“

Bože, tohle nebylo o moc lepší.

„Nedokážu to!“ vykřikl a sevřel ruce v pěst. Nehty zaryl do dlaní. Nebylo to úplně jako jehly, ale 
aspoň něco. „Chci říct, já vím, jak to začalo, ale nikomu jinému to nebude dávat smysl, ani 
tobě! Já vím, že jsi prošel v životě hroznými věcmi, ale něco takového jsi v životě neudělal, že 
ne?“

Harry se nenáviděl za to, že na konci téhle věty mu byla v hlase slyšet naděje. Takovouhle věc 
by přece neměl nikomu přát. A bylo hnusné, že to znělo, jako by to tak bylo. Ale jestli jeho otec 
někdy sám sobě ublížil, tak by to možná pochopil, ne?

Ta naděje brzy zhasla.

„Ne, neudělal,“ řekl Snape, „ale to neznamená, Harry, že ti nebudu moci pomoct.“ Snape se 
odmlčel. „Jen bych chtěl vědět, co se ti právě teď hodní hlavou, a proč se ti zrovna tohle zdálo 
jako... vhodné řešení.“

Harry popadl svou sklenici vody a znovu upil, i když se mu z toho zvedal žaludek. Byl si jistý, že 
voda je v pořádku, ale stejně mu připadalo, že chutná po bahně. Zaškaredil se, a znovu ji 
odložil. „Já... myslím, že to nedokážu vysvětlit, je to tak zamotané. Uvnitř mojí hlavy to dává 
smysl, ale proč si myslíš, že jsem nepoužil jehlu nikdy před nikým? Vím, jak to vypadá, a stejné 
to bude připadat i tobě,“ dodal nakonec šeptem.
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„Očekáváš, že tě budu soudit a shledám tě nevyhovujícím?“ Snape se natáhl a sevřel obě 
Harryho dlaně do svých. „Harry. Už jednou jsem ti řekl, že tě obdivuji, pamatuješ si na to? Na 
tom se nic nezměnilo.“

„Jak by se to mohlo nezměnit?“ řekl Harry a pokusil se vytrhnout. Otec ho nepustil.

„Protože nikdo není dokonalý celou dobu,“ řekl Snape jednoduše. „A ty jsi silný, Harry. Je to část 
toho, kým jsi. Ale přes všechnu tvou zděděnou sílu, přes všechny tvé děsivé síly, jsi pořád 
člověk. Přesto, že ty tomu nevěříš.“

„Ale ty jsi nikdy nic takového neudělal!“ vykřikl Harry skoro v slzách. Tuhle chválu si Harry od 
Snapea nezasloužil. Není silný, copak to není jasné? Není silný a jehly mu měly pomoct, aby se 
jím stal!

„Udělal jsem horší věci,“ řekl Snape otevřeně, „obrátil jsem své pochyby a vztek na ostatní. 
Upřímně ti tento způsob nedoporučuji.“

Harry údivem pootevřel pusu. Nikdy předtím ho nenapadlo o věcech přemýšlet takhle.

„Harry, je ti šestnáct. A máš za sebou víc strašlivých zkušeností, než většina dospělých prožila 
v nočních můrách, natož v normálním životě. Je téměř zázrak, že jsi ještě neskončil u svatého 
Munga. To, že teď máš nějaké potíže se s tím vším vyrovnat, mě nijak nepřekvapuje. Copak 
jsem ti už dřív neříkal, že se to stane?“

Harryho začal bolet spodní ret a až po chvíli mu došlo, že se do něj kouše. „Ano, ale tohle?“ 
Harry si osvobodil z otcova sevření ruku a natáhl ji dlaní nahoru, ačkoli měkký, teplý svetr, 
zakrýval všechny rány.

Snape vzdychl: „Harry, jestli si myslíš, že tě přestanu mít rád, nebo že tě začnu mít rád méně, 
protože máš potíže... pak si myslím, že bys mi možná měl víc důvěřovat.“

„Já... já ti důvěřuji,“ zamumlal Harry. „Proto jsem k přišel k tobě a ne k Remusovi. I když to byl 
on, kdo mi dal letax. Ale... to je jedno, tati. Jsem prostě úplně mimo,“ pokrčil rameny a cítil se 
tak k ničemu jako nikdy předtím. Dokonce už nedokáže ani souvisle mluvit.

Snape se na chvíli zamyslel. „Poslouchej mě,“ řekl nakonec tichým, napjatým hlasem, „jak už 
jsem řekl, ty nejsi, jako já. Myslím si, že ty potřebuješ o věcech mluvit. Ale jestli o tom nejsi 
schopen mluvit, tak je možná jiný způsob. Rozumíš mi, Harry? Chápeš, co mám na mysli?“

„Ano,“ řekl Harry nakvašeně. „Ale copak to nechápeš? Já to nedokážu vysvětlit...“

„Tiše, ty pitomé děcko,“ řekl Snape mírně. „Nemám v plánu se tě ptát, nebo alespoň ne slovy.“

Harry cítil, jak se něco tlačí do koutku jeho mysli. Teplá voda ho začal konejšit a kolébat. „Jo, to 
by mohlo fungovat!“

„Máš uzavřenou mysl.“

„Já... pustím tě...“ Harry se zhluboka nadechl a vědomě uhasil oheň, který neustále planul na 
hranicích jeho mysli. Bylo to o to jednodušší, že Snapeova voda byla blízko, jen čekala, až bude 
vpuštěna. Ale dalo to práci. Už si na nitrobranu tak zvykl, že ji vůbec nevnímal. Když byl 
konečně plamen pryč, jeho mysl zůstala nestrážená.

Na zlomek sekundy se zamyslel nad tím, jestli by na něj mohl Voldemort zaútočit.

Ale v ten samý okamžik jeho mysl zaplnila Snapeova voda. Harryho strach zmizel. Věděl, že by 
ho jeho otec ochránil. Dokonce by i zemřel, aby ho ochránil, přestože si to Harry nepřál.

Harry se uvolnil, opřel se do polštářů, ruce podél těla a nechal se vodou kolébat. Bylo dobré 
vědět, že je v bezpečí. Že je otec s ním a zůstane s ním přes všechny problémy. I přes tohle. 
Přesto, že ví, jak je zmatený a polámaný. Harry nechal odejít všechny myšlenky, zavřel oči a 
nechal otce, ať prozkoumá cokoliv, co si bude přát.

Skončilo to dřív, než si Harry myslel, a to především proto, že Harry nitrozpytu úplně 
nerozuměl.

490 Kapitola 94. VYPRÁVĚNÍ



„Harry,“ řekl Snape a ta slova Harryho probrala z mrákot.

„Hmm?“

„Vidím, co jsi dělal, ale příliš nechápu proč.“

Harry měl pocit, jako by na něj vychrstli kbelík studené vody. „Do háje. Nitrozpyt otvírá paměť, 
ne psychiku. K sakru.“

„To určitě platilo, když jsem se pokoušel pochopit tvého strýce, ale tvá mysl mě zná, Harry, a já 
znám docela dobře tebe...“

„Ačkoli ne tak dobře, jak sis myslel,“ řekl Harry hořce.

„Znám tě velmi dobře,“ řekl Snape neochvějně. „Myslím, že jsem schopný ponořit se hlouběji 
do tvé paměti a cítit, co sis myslel. Ale ten zážitek bude o hodně silnější než normální 
nitrozpyt.“

„Skvěle, takže skončím na zadku, jako když jsi mě učil prve. Ale když je to potřeba...“

Snape vstal z pohovky. „Mám na mysli něco jiného.“ Harry vytřeštil oči, když otec mávl hůlkou a 
přeměnil povrch kamenné podlahy na měkký huňatý kobereček. Zelený, samozřejmě. Snape se 
posadil se zkříženýma nohama a pokynul Harrymu, aby si přisedl k němu.

Harry zaváhal.

„Myslím, že to bude daleko méně vyčerpávající než dřív,“ řekl Snape a s úsměvem dodal, „řekl 
bych, že teď už spolu vycházíme o hodně lépe, ne?“

„Jo, jasně,“ řekl Harry a posadil se na podlahu zády k otci. Nebyl si vlastně ani tak jistý, proč tak 
váhal.

Snape natáhl nohy kolem Harryho. Pak se trochu naklonil a přitáhl Harryho k sobě. „Sedí se ti 
pohodlně?“

Harry se vědomě pokusil sedět poněkud méně strnule a otcovy prsty, které ho hladily po 
vlasech, mu v tom docela pomáhaly. A připomínaly mu, že to, čeho se předtím bál, je teď v 
pořádku. Víc než v pořádku. „Jo, dobře.“

Harry zavřel oči a cítil, jak jeho mysl naplňuje voda. Nebylo to jako v pátém ročníku. A nejen 
proto, že Snape na něj neútočil. V mysli se mu nezjevovaly žádné myšlenky. Jen mír, něha a 
pocit, že se rozplývá v síle muže, o kterého je opřený. Celý svět se skládal z teplé vody, ve 
které se Harry vznášel.

Vznášel a plul. Ale ne sám. Nikdy sám.

„Odpočívej,“ zašeptal Snape a Harry nedokázal říct, jestli ten hlas přicházel z vnějšku, nebo 
jestli to byla sama voda, kdo promluvil. „Opři se o mě. Na nic nemysli. Prostě jen buď.“

Harry se ponořil ještě hlouběji do vody a cítil, jak mu stoupá až nad hlavu. Věděl, že by se v ní 
mohl utopit, ale také věděl, že se to nestane, dokud je s ním jeho otec.

Začaly jím probleskovat emoce. Krátké záblesky emocí, které zmizely dřív, než měl příležitost 
jim porozumět. Po chvíli mu došlo, že to jsou Snapeovy emoce. Byly to jeho odpovědi na to, co 
viděl, když se nořil čím dál tím hlouběji do Harryho paměti a myšlenek. Viděl teď věci tak, jak je 
viděl Harry.

Tohle mě posílí, až to bude za mnou, nebudu se bát jehel. A když se nebudu bát, neprobudí se 
má temná magie. A já se pak nezměním na temného mága... 

Harry cítil smutek. Ale tentokrát nebyl jeho. Bezednou propast smutku a lítosti nad tím, že 
Harry mohl vůbec někdy sám o sobě smýšlet takhle. Přesvědčení, že to není pravda. A vina. 
Příšerný pocit viny, že jako otec a učitel neudělal dost, aby si Harry s takovýmito věcmi vůbec 
nelámal hlavu.

Harry s sebou trhl a pokoušel se zdvihnout znovu svou vnitřní bariéru a zabránit Snapeovi v 
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kontaktu se svou myslí.

Nechtěl otce zraňovat. Harryho mysl zaplavily další vzpomínky. Další myšlenky, pocity, obrazy. 
Tentokrát byly jeho. Harry s nimi chvíli bojoval, ale pak se v něm něco zlomilo. Proč sem přišel, 
když ne proto, aby se mu dostalo pomoci? Otci může věřit, i když to znamená, že ho nechá, aby 
se dozvěděl i ty nejhorší věci.

Harry se vzdal, uvolnil a nechal otcovu vodu, aby omývala jeho nitro a zhasila i poslední stopy 
jeho ohně. Každý uhlík, každou jiskru.

No a co, že to bolí? Cítil Harry opět své myšlenky. Můj výcvik v Devonu taky bolel, hodně, a s 
tímhle to bylo také tak. Nechci, aby ze mě byl černý mág...

„Harry, proč se bojíš zrovna tohohle?“ zeptal se Snape hlasem tvořeným jen z čisté vody. Harry 
se v něm úplně ztratil. Byl ztracený, ale nebyl sám. Nemohl se cítit sám, když ho otcovy paže 
pevně objímaly, jako by věděl, jak moc podpory právě teď Harry potřebuje.

A on to teď pravděpodobně ví, protože Harryho zná. Přesně tak, jak řekl.

A tahle myšlenka vyvolala vzpomínky na Grimmauldovo náměstí.

Za hranicí vody se začal formovat přízračný obraz. Luciusovy rysy, tvořené z modrých a 
zelených vln, a jeho rty se pohybovaly. Hrozivá slova k Harrymu doléhala skrz oceán, který teď 
tvořil Harryho celý svět. „Znám velmi dobře tvou společnost, ke které jsi tak přilnul. A jakou 
péči ti pravděpodobně poskytují... Ta tvá tak zvaná divoká magie je skrz na skrz černá...“

Harry s sebou trhl, když to znovu slyšel. Jednou už to stačilo. Ačkoli tentokrát byl v bezpečí, v 
teplé náruči otce, jehož láska ho obklopovala a dodávala mu sílu.

Portrét mluvil a mluvil a Harry si nenechával nic pro sebe a nechal své vzpomínky plout vodou, 
která ho spojovala s jeho otcem. Každou jeho urážku, až k poslední hrůzostrašné větě: Víš, já 
přemýšlím, jestli tě drahoušek Severus zabije vlastníma rukama, až se obrátíš? A řekl bych, že 
ano. Je toho určitě schopný. Už ti přece říkal o... 

Vodou náhle zazářily oslepující blesky zuřivého vzteku. Povodeň, která Harryho strhla s sebou. 
Severusův vztek. Ale nebyl to Harry, na koho se zlobil.

Ten pocit byl pryč tak rychle, jako se objevil. Severusovy myšlenky zmizely v hlubinách, aby 
udělaly místo pro Harryho.

Harry váhal. Někde tam v dálce poblikával oheň, ale on ho nenechal rozhořet. Severus 
nenáviděl Luciuse, možná víc než Harry. Severus by mohl porozumět.

Harry viděl sám sebe, jak běží z knihovny na Grimmauldově náměstí a lehá si na Siriusovu 
postel.

Pak Harryho starosti dostaly hlas, všechno to, o čem v tu chvíli přemýšlel a čím se od tohoto 
okamžiku zabýval. Temná magie... a uvnitř mě je temnota. Nebo teda alespoň by tam mohla 
být, pokud neudělám nic, abych ji zastavil, dokonce i můj otec řekl, že bych se mohl stát 
novým Pánem zla, pokud budu žíznit po pomstě.

„Ano, řekl jsem to,“ ozval se Snape uvnitř Harryho hlavy tak přísně, že způsob, kterým mluvil s 
Aranem vedle toho vypadal téměř dobromyslně. „Ale to přece nijak nesouvisí s tím, co se teď 
stalo, ty pitomečku. Nepronásledoval jsi Luciuse, abys ho zabil! On přišel za tebou, to jeho 
obviňuj, Harry. Sebeobrana není msta a není ďábelské cítit radost nad zánikem monstra. A ani 
ty takový nejsi.“

Harry cítil, jak polyká. Chtěl věřit tomu, co mu Snape říká. Zoufale si to přál. Jenže... jak by 
mohl? „Ale... ale...“

Snapeovy ruce ho pevně objaly a jeho hlas byl tak přesvědčivý, až prozářil vodu jako zlato. „Ale 
no tak, Harry, copak ty nevíš, že tvoje nejúžasnější vlastnost je právně schopnost milovat? 
Vzpomeň si na to, co jsi mi řekl v Devonu. O tom, jak se cítíš kvůli všem těm letem utrpení, 
které jsem ti způsobil. A přestože se ještě pořád zlobíš, odpustil jsi mi. Vím, že je to tak. A máš 
pro mě dost lásky, aby ses chtěl stát mým synem. V tobě není žádná temnota.“
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„Ale ty jsi říkal, že by mohla být...“

„To by mohla být v každém. I přes tvoje neuvěřitelné síly jsi člověk. Ale ty nemíříš k temnotě. 
Ani v nejmenším. Voldemort miluje jen sám sebe. Ale ty Harry, máš dost lásky pro nás pro 
všechny. Máš jí tolik, že ses rozhodl nás chránit i za cenu vlastního utrpení. Ty jehly... to už 
nikdy nesmíš udělat. Ale už jen ten sám fakt, že ses pro ně rozhodl mluví o tom, že po temnotě 
v tobě není ani památky.“

Ta slova tišila Harryho duši stejně jako hojivá mast jeho rány, a zatímco se jimi Harry nechal 
konejšit, cítil, jak voda, která ho obklopovala, ustupuje. Když přišel po tomhle důkladném 
nitrozpytu k sobě, zjistil, že pevně spočívá v otcově náručí.

V bezpečí. Teď se cítil v bezpečí.

Pak otevřel oči a uviděl Draca, jak sedí na zkřížených nohách snad jen metr od něj.

Harry se lekl, vykřikl a ucouvl zpět tak rychle, že až málem překotil Snapea dozadu.

„Je to jen tvůj bratr,“ řekl Snape trpce a posunul se dozadu a stranou.

Harry si rukou prohrábl vlasy. „Jo, já vím.“ A pak se trochu opožděně zeptal: „Vzbudili jsme tě?“

Což byla samozřejmě pitomá otázka a Harry očekával nějakou Dracovu obvyklou jedovatost. 
Něco jako Ne, Pottere, chodím si sem sedat každou noc v týdnu.

Ale tohle Draco neřekl. A když promluvil, dokonce se ani na Harryho nedíval. Oči měl upřené na 
zakrvácený kabátek od pyžama, který ležel na podlaze jen kousek od nich. Když se vrátil 
pohledem k Harrymu, promluvil tichým, chladným, dokonale ovládnutým hlasem.

„Harry, toho, kdo ti to udělal, zabiju.“

Harry se snažil odpovědět, ale se staženým hrdlem mu to moc nešlo. „Já... no....“ stejně jako s 
otcem bylo snažší to ukázat než vyslovit. Harry si vyroloval rukáv svetru, který měl oblečený a 
natáhl ruku.

Draco zíral. „Které zkurvené kouzlo tohle umí?“ pak se podíval na Harryho z pootevřených 
víček. „A jak to, že nemáš od krve oba rukávy?“

Harry se podíval dozadu na tátu. „Předpokládám, že mu to neřekneš místo mě?“

Snape téměř nepostřehnutelně zavrtěl hlavou.

„Dobře...“ Harry měl co dělat, aby se mu nezlomil hlas. „Víš, jak jsi říkal, že zabiješ toho, kdo mi 
to udělal... Tak doufám, že nezabiješ mě, no...“

Dracovi chvíli trvalo, než si to srovnal v hlavě, a i když se mu to už podařilo, stejně se dobral ke 
špatnému závěru. „Harry, ty sis to udělal sám?“ zakabonil se tak, až se mu obočí spojilo v jednu 
přímku. „To je zlé. Vím, že jsi schopný prolomit Imperius, takže to musela být nějaká nová 
varianta... víš aspoň, kdo tě proklel?“

„Draco, nikdo mě neproklel.“

„Jsi si jistý? Možný jsi pod vlivem matoucího kouzla...“

„Nejsem.“

„A kdybys byl, stejně bys to nevěděl,“ řekl Draco rozumně. „Severusi, pátral jsi po nějakých 
stopách kouzla?“

Dracovo přesvědčení, že na vině musí být někdo jiný, Harrymu rozvázalo jazyk. „Draco, já jsem 
si to udělal sám a ne proto, že mě někdo proklel, ale protože jsem chtěl!“

Když Dracovi konečně došla pravda, šokovaně vykřikl: „Tys to chtěl? A pro Merlinovo smilování, 
proč?“

Harry přemýšlel nad tím, čím právě prošel, aby to vysvětlil Snapeovi. „To se těžko vysvětluje,“ 
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řekl, zhluboka si povzdychl a stáhl si rukáv zpátky dolů.

Draco na něj upřeně zíral..

„Nejsem tlustočerv, abys na mě takhle zíral,“ vyletěl nakonec Harry.

Zdálo se, že ta věta vytrhla Draca ze zamyšlení. „Ne, to nejsi. Ty jsi příručka ke knize Cesta k 
nápravě traumat adolescentů.“

Harry zalapal po dechu: „Cože?“

„Lucius Malfoy si to, cos mu udělal, zasloužil,“ vykřikl Draco frustrovaně. „Byl by mě zabil a 
tebe mučil a předal Pánu zla! Připadá mi to, že máš pocit, že si zasloužíš trest! Ale to je, jako by 
se ministr cítil provinile za to, že nechá popravit viníka! Neudělal jsi nic, za co by ses musel cítit 
provinile, a dobře víš, že když to říkám já, tak to musí být pravda!“

„To není ten problém,“ vztekal se Harry. „Já se z ničeho neobviňuji. Posloucháte mě všichni? Už 
se mi dělá špatně z lidí, kteří si myslí, že vědí, jak se cítím, i když to není pravda. Lucius Malfoy 
byl zasranej kretén a já jsem rád, že je mrtvý. Rád. A jsem rád, že jsem ten, kdo ho zabil. A 
necítím se provinile, ani trošku! Takže, je nám to všem už jasný?“

Draco na něj třeštil oči: „Jasný jako Lubaantum.“

„A když už jsme v tom vyjasňování, když se na tebe dívám, nevidím Luciuse! Vyhýbal jsem se 
ti, protože jsem myslel, že o tom víš,“ ukázal Harry na své předloktí, „a nechtěl jsem o tom 
mluvit.“

„Aha, tak o tomhle jsi nechtěl mluvit,“ řekl Draco potichu a přikývl. Na krátkou chvíli se v jeho 
očích objevil záblesk čehosi, ale hned zmizel, a Draco se dožadoval odpovědi. „Když se necítíš 
provinile, tak proč ses proklel? A prosím tě, neříkej mi, že jsi udělal něco tak pitomého, jako 
magii s hůlkou.“

U Draca se vždycky můžete spolehnout, že bude přemýšlet jako kouzelník. „Já jsem vůbec 
nepoužil kouzlo,“ řekl Harry bezvýrazně. „Bodal jsem se jehlou.“

Když Draco zbledl, Harry si přál, aby byl býval našel jiný způsob, jak mu tuhle novinku sdělit.

Draco ale rychle získal barvu zpátky. Pohledem zalétl ke zkrvavenému vršku od pyžama. „A teď 
tu o Karkulce, Harry. Tohle přece nemohla způsobit jehla.“

„Dost velká ano.“

Tentokrát Draco zbledl doopravdy a jeho kůže získala barvu křídy. „Ale vždyť ty jehly nesnášíš!“

Harry se na něj podíval pohledem, ve kterém bylo napsáno Ano, vzpomínám si, že jsem to 
řekl...

Draco vypadal navztekaně. „Víš, promiň, možná, že dneska nejsem zrovna při smyslech, ale 
myslíš, že bys mi mohl odpovědět? Proč jsi se teda takhle po mudlovsku mučil?“

Podivné. Otci to nebyl schopný říct, ale teď ano, nebo alespoň část ano. Možná, že mu ten 
nitrozpyt doopravdy pomohl. „Cítil jsem se provinile, že se nedokáži cítit provinile.“

Draco překřížil ruce na hrudníku a jeho hlas byl ještě sarkastičtější, než před chvílí. „Jasně, 
Harry, to naprosto dává smysl. Cítíš se smutný, když se nedokážeš cítit smutný? Nebo štastný, 
když se nedokážeš cítit šťastný? Nebo hladový, když se nedokážeš cítit hladový?“

Harry cítil, jak zaťal ruce v pěst. „Dík, vážně mi pomáhá, když si ze mě dokážeš dělat legraci!“

Snape se natočil tak, aby viděl Harrymu do očí. A pak promluvil velice vážným hlasem. „Tvůj 
bratr si z tebe nedělá legraci, jen ti nerozumí. Ale já ano a chci ti říct jednu věc: to, že cítíš 
uspokojení nebo dokonce radost, nad Luciusovou smrtí, z tebe nedělá zrůdu. I tak velký 
kouzelník světla, jako je Albus Brumbál, cítil to samé a myslím, že jeho bys nikdy nenazval 
temným.“

„Temný?“ vydechl Draco. „Přece sis Harry nemyslel, že se přikláníš k temnotě? Jen proto, že ses 
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necítil provinile? Vždyť se přece nemáš za co cítit provinile!“

Harry ignoroval bratra a podíval se otci do očí. „Co víš o tom, jak se cítil ředitel? Copak řekl, že 
je šťastný?“

„Na to má příliš společenského taktu,“ pousmál se Snape. „Nicméně domnívám se, že to 
dokážu vydedukovat z toho, jak se hihňal, když jsme pracovali na Luciusově těle. Smál se, byl 
ve výborné náladě. Budeš ho teď označovat za ďábla?“

Harry polkl: „Ne, ale on přece není ten, kdo to udělal, že ne?“

„Zabil přece Grindewalda, ty pitomečku!“

Tuhle narážku už Harry nedokázal ignorovat a tak ucedil přes zaťaté zuby: „Poslouchej, Draco, 
ty nejsi já. Nevíš, jaké to je být mnou, takže mi nenadávej.“

„Pánové,“ přerušil je Snape, „řekl bych, že další analýza situace počká do rána.“

„To se ti snadno řekne,“ vrčel Draco, „ty jsi byl v jeho hlavě. Takže přesně víš, co se s ním děje. 
Jenže někteří z nás nedokáží se svými mentálními silami dělat takovéhle zázraky. Někteří z nás 
jsou odkázáni na slova...“

„A někteří z nás jsou tak unavení, že tu nehodlají žvanit další hodinu.“ přerušil ho Harry, 
„můžeme si promluvit ráno, když se mi bude chtít. Tak a je to.“

Draco přikývl, ačkoli nedokázal téma úplně opustit. Nicméně, všechna navztekanost z jeho 
hlasu zmizela. „Neuděláš to znovu, že ne?“

Harry otevřel pusu, že odpoví, že ne, ale nevydal ani hlásku. Pravda byla, že si nebyl jistý, že to 
neudělá. Možná, že znovu zatouží po jehlách, a nebylo zas až tak těžké si to představit, ačkoli 
teď ho ruka nesvrběla.

„Ne, neudělá,“ odpověděl za něj Snape. „Ale Harry, když vidím tvé váhání, myslím, že bude 
lepší, když se na zbytek školního roku přestěhuješ zpátky do sklepení.“ Gestem ruky umlčel 
Harryho, který chtěl protestovat. „Je to jen o pár týdnů dřív, než by ses stejně stěhoval zpátky.“

Což byla pravda a tak to Harry nechal být. „Ale copak mi nepojedeme ne léto do Devonu?“

„Ne hned,“ Snape se posunul tak, aby viděl Harrymu do očí. „Zítra se rozhodneme, jak se co 
nejlépe zařídit během posledních týdnů vyučování. Ale chci, abys v jedné věci měl jasno. Pokud 
bys kdykoli měl znovu potřebu do sebe bodat jehly, musíš za mnou hned přijít, Harry. Hned! A i 
kdybych měl schůzku se samotným Salazarem Zmijozelem, tak ji prostě přerušíš, je to jasné?“

Harry přikývl.

„A teď k podrobnostem,“ řekl Snape, „kde je ta jehla, kterou jsi používal?“

Harry zrudl a měl pocit, že je mu pět. „Myslím, žes to viděl. Schovával jsem ji do švu košile, 
kterou jsem měl zrovna na sobě. Teď ji u sebe nemám. A ta pletací jehlice je nahoře ve 
společenské místnosti, myslím, že mi upadla. Možná na stůl, kde mám učebnice, nebo tam 
někam.“

„Půjdu, vyzvednu ti nahoře hůlku a dám do pořádku společenskou místnost.“ řekl Snape. „A 
abychom se vyhnuli ráno povyku, řeknu panu Weasleymu, že ses vrátil na noc domů.“

„Neříkej mu proč,“ prosil Harry. „Já... no, vím, že můžu Ronovi a Hermioně věřit, ale tohle... no, 
prostě to neříkej, ano? Chci to nějak překonat a nechci, aby věděli, co jsem udělal.“

„Potom mu tedy řeknu, že se tvůj zrak zhoršil a že tě budu léčit novým Nočním elixírem, který 
se nanáší na noc a je potřeba, abys byl pod dohledem,“ řekl Snape.

Harry nebyl z té lži nijak nadšený, ale stejně si nemohl pomoct a rozesmál se: „Tobě to vážně 
myslí rychle, že jo?“

Snape na to neodpověděl. „Nicméně myslím, že bys měl zvážit to, jestli o tom budeš se svými 
přáteli mluvit. Mluvili jsme o těchto věcech už dřív dnes večer. Ale teď na to myslet nemusíš, 
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nech to na dobu, kdy budeš silnější, dobře?“

Harry nedokázal ani přikývnout a byl rád, že nemusí.

Snape vstal a trochu mu přitom zapraskalo v kostech. Podal Harrymu ruku. „Jdu se podívat do 
věže.“

„Prosím tě a nevyděs Rona k smrti, až ho budeš budit.“

Draco taky vstal, usmál se, i když v očích měl ještě pořád smutek. „Hrdina z Prasinek? A 
vyděšený?“

Kdyby byl Harry méně unavený, vyplázl by na něj jazyk. Teď ho prostě jen spražil pohledem.

Draco měl alespoň tolik slušnosti, aby zrudl. „Promiň.“ Pak se podíval na Snapea. „Běž, 
Severusi. A najdi tu jehlu, kterou má schovanou v rukávu, nebo kde. Nechceme přece, aby ji 
Harry později našel.“

Harry zívl, příliš unavený na to, aby si něco dělal z Dracova povýšeného chování a navíc věděl, 
že to Draco vlastně myslí dobře. „Dobrou...“

Snape ho chytil za ruku, zalovil v kapse a vyndal poskládaný pergamen. „Zašel jsem ti už pro ni 
dřív. Možná, že když ji budeš mít, budeš se cítit lépe.“ A vtiskl pergamen do Harryho rukou.

Jé, Pobertův plánek. Harry zamrkal a cítil, jak se mu oči plní slzami. Kňoural, že ji chce a tak mu 
pro ni táta došel. „Vždyť jsi říkal, že máš práci v kanceláři!“

„Měl jsem, ale také jsem měl důvod navštívit Albuse.“ Snape ho poplácal po rameni. „Byl bych 
ti to řekl dopředu, ale nebyl jsem si jistý, jestli mi tu mapu bude ochotný hned dát. Ale nesmíš ji 
zneužít, rozumíš mi?“

Harryho zaplavil pocit viny. Nesmíš ji zneužít. Snape měl bezpochyby na mysli jedno z jeho 
nebelvírských dobrodružství. Ale on ji přece chtěl použít k něčemu daleko, daleko horšímu. 
Nechtělo se mu dát mapu znovu z ruky, ale jak by si ji mohl nechat, když ví, že kdyby měl 
znovu potřebu trénovat s jehlami, mohla by mu mapa pomoct, aby ho u toho nikdo nechytil?

„Já...“ Došlo mu, že si mapu tiskne pevně k sobě, a tak vynaložil všechno úsilí, aby ji podal 
Snapeovi zpátky. „Nechte si ji pane, chtěl jsem ji, abych... abych viděl, kdo jde, když...“

Otec zaťal zuby, když pochopil, o čem Harry mluví, ale rychle se uklidnil. „Pak si tedy o ni řekni 
znovu, až se budeš cítit trochu silnější,“ řekl Snape, když si ji bral zpátky a strčil ji do kapsy. 
„Uvidíme se ráno.“

„Jo, dobrou.“ Harry se s povzdechem obrátil a zamířil do svého pokoje. Draco s ním nešel. 
Očividně chtěl chvíli mluvit se Snapem o samotě. Bezpochyby o Harrym. Ale Harry byl příliš 
unavený na to, aby se o to staral. Chtěl jen spát a na všechno zapomenout.

Ale brzy se ukázalo, že to nebude tak jednoduché. Harry už dlouho nevnímal roztavený povrch 
zdí ve svém pokoji, ale když tam tentokrát vešel, zdálo se mu, že na něj křičí. Divoká magie. 
Luciusova děsivá slova mu znovu naplňovala mysl. Jsi skrz na skrz temný, Pottere...

Harry lapal po dechu a zlobil se na to, jak moc jeho nitro s tímhle prohlášením souhlasí. Není to 
pravda, opakoval sám sobě zuřivě. Není, ale jestli to tak je, proč mu to teda tak moc vadí?

Jeho myšlenky přerušil Dracův hlas: „Harry?“

„Potřebuju tě, abys zhasnul světla,“ řekl Harry, aniž by se k němu otočil. „Já nemám hůlku.“

„Máš ruce,“ řekl Draco suše, „ale dobře, vím, že nesmíš kouzlit bez hůlky.“ Odkašlal si. „Chceš 
spát v Severusově svetru? Protože já... já jsem ti vyčistil pyžamo.“

To donutilo Harryho otočit se. „Vážně?“

„Na Lavare ještě můj talent stačí a nemyslím si, že bys chtěl, aby to viděl Dobby a potloukal se 
tady s nabídkou, že bude krvácet za tebe, nebo něco podobného.“ Draco držel kus pyžama v 
natažené ruce.
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Harry se otřásl. Nedokázal se na tu věc ani podívat, natož ji znovu obléct. A navíc neměl chuť 
se převlékat. Tátův svetr mu byl na holé kůži docela příjemný a tak zavrtěl hlavou. „Nech ho 
zmizet.“

„Aha, jo, dobře.“ Draco popadl z nočního stolku hůlku a během chvíle bylo pyžamo pryč.

Harry si právě rozestlával postel, když Draco promluvil znovu: „Harry, bude to v pořádku, 
opravdu bude.“

Harry neodpověděl, nevěděl co říct.

Lehký dotek na rameni ho donutil otočit se a zjistit, že Draco stojí přímo za ním. „Uvidíš Harry, 
bude,“ řekl Draco upřímně.

Tentokrát se Harry pokusil něco říct, ale předtím, než to stihl, si ho Dracovy ruce přitáhly blíž a 
pevně ho objaly. „Severus a já ti tím pomůžeme projít,“ řekl Draco a z těch slov byla slyšet 
opravdovost i láska. Ochrana. „Přísahám. Přísahám při Merlinově hůlce.“

Draco začal poplácávat Harryho záda, jako by ho chtěl konejšit.

Harrymu jako by až teď došlo, jak strašně moc se pokoušel být silný. Jak nechtěl, aby Draco 
viděl, jak je slabý a vyděšený. Ale teď mu věděl, že jeho bratr ho nezavrhne. Stejně tak, jako to 
neudělá jeho otec. A nezáleží na těch hrozných slovech, která si s Dracem po večeři vyměnil. Ta 
teď byla všechna zapomenuta.

Harry objal svého bratra a s důvěrou se o něj opřel. Draco mu pomůže tím vším projít. Teď už to 
věděl. Má koho žádat o pomoc.

Má rodinu.

Harry se pomalu nadechl a tiše u toho zavzlykal.

Draco ho pustil, udělal krok dozadu a ustaraně si ho prohlížel stříbrnýma očima. „Do háje, 
Harry, já tě nechtěl rozbrečet.“

„Já nebrečím, ty pitomče!“

Draco si ho potom prohlížel ještě chvíli. „No dobře a chceš spát, nebo si o tom všem chceš 
povídat?“

„Spát,“ zívl Harry. „A promiň mi ten večer, nemyslel jsem, že jsem lepší než ty a Severus. Jen 
jsem chtěl být sám...“

„Promiň, že jsem ti řekl, že jsi sebestředný a sobecký.“ Dracova bolest byla slyšet v hlase a 
vidět ve tváři. „Neměl jsem tušení, že... no, že bereš věci tak těžce, Harry.“

„Netrap se tím,“ Harry vklouzl pod deku a vzdychl si. Tady je doma. „Jak jsi to mohl tušit? Tajil 
jsem to přede všema.“

Draco se nepohnul. Pořád stál vedle Harryho postele se zvláštním výrazem ve tváři.

„Nemám teď žádné jehly,“ ujistil ho raději Harry.

Draco nepoukázal na to, že když Harry může kouzlit bez hůlky, může si kdykoli nějakou udělat. 
A možná proto tady teď stál jako stráž.

A nebo k tomu možná má jiný důvod, došlo náhle Harrymu.

„No... a na co ty ses mě to chtěl vlastně zeptat?“

Draco se rychle otočil, ale Harry si stejně stačil všimnout, jak zrudl. Pak mávl hůlkou, aby zhasl 
světla, a potom, podle zvuků, které následovaly, vlezl do postele na druhém konci místnosti. 
„Harry, to není důležité. Neměl jsem na to ani myslet, teď, když máš ty takové problémy.“

Harry zívl. „Ale něco tě trápí. A to, že já mám problémy, neznamená, že ty je nemáš taky...“

Draco se zasmál: „Všichni je máme Harry, ale teď už spi. Za pár hodin bude čas vstávat, i když 
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Severus nás možná nechá dospat.“

„Hmm. “ Harry se obrátil tváří ke zdi a jeho mysl pomalu tonula ve vyčerpání, ale ještě že tak. 
Nechtěl by tu ležet bdělý a přemýšlet. Nebo toužit po jehlách.

Řekl si, že ať už Draco chtěl cokoliv, můžou si o tom promluvit zítra. 

***

Když se Harry probudil, byl v místnosti sám. Posadil se, protáhl se a zatímco se oblékal, 
vybavovaly se mu v mysli střípky včerejší konverzace. Ó Bože. Vůbec se mu nechtělo do 
obýváku pro další Dracovy otázky. Vždyť na ně nedokázal odpovědět ani otci!

Díky bohu za nitrozpyt, pomyslel si a pak se téměř rozesmál. Opravdu se Snapem od loňska 
ušli pořádný kus cesty.

To mu dodalo trochu sebedůvěry a tak vyšel z pokoje, aby se připojil ke své rodině.

Snape seděl u stolu sám se šálkem čaje v rukách. Na Harryho tu čekal plný talíř jídla a 
stoupající pára prozrazovala, že ohřívací kouzlo dělá svou práci. Jeho hůlka ležela spořádaně 
položená vedle talíře, tak blízko, jako by byla součástí příboru.

„Díky,“ řekl Harry, a zastrčil ji do kapsy dřív, než si sedl ke stolu a začal se ládovat. Z nějakého 
důvodu byl naprosto vyhladovělý. Možná kvůli tomu všemu stresu z minulé noci. „Kde je 
Draco?“

Snape odložil stranou pergamen, který právě četl. Jejda, podle pohledu se dalo usoudit, že je to 
nějaké oznámení z ministerstva. Aha, o tom, že je potřeba více bystrozorů. Harryho srdce se 
rozbušilo, ale pak se vrátilo zpět ke svému normálnímu rytmu. Kdo by chtěl bystrozora s 
takovými problémy, jako má on?

„Tvůj bratr si šel do Zmijozelu pro věci.“

Harry převaloval v puse sousto ovesné kaše. „Aha, tak to on se sem taky vrátí dřív, že? Je to 
rozumné? Jeho spolužáci by si mohli myslet, že už to s nimi nemůže vydržet.“

„Po tom famfrpálovém zápase je Draco téměř v takovém postavení jako býval dříve,“ rozhodil 
ruce Snape, „ale když už to musíš vědět, měl jsem z toho podobný pocit, ale Draco poukázal na 
to, že do konce roku zbývají jen dva týdny a že jeho nepřítomnost nebude nijak významná. A 
navíc, neodbytně trval na tom, že tu bude kvůli tobě.“

Harry si pomyslel, že je to docela milé.

„Svoje věci najdeš ve svém kufru,“ dodal Snape. „Kufr, který jsem ti půjčil, je zpátky v komoře. 
Pokud si ho budeš chtít příští rok zase půjčit, stačí, když mi řekneš.“

Harry náhle přišel o všechnu chuť k jídlu. „Co to má být? Lekce z pozitivního myšlení, kterou sis 
vyčetl v té knize? K čemu by mi byl příští rok náhradní kufr, když tak jako tak budu žít tady!“

„To určitě ne. Ten tvůj problém do té doby zcela určitě vyřešíme.“

„Jak?“ zeptal se Harry sklíčeně. „Půjdeš si znovu koupit mudlovskou knihu? Protože jsem 
neslyšel o kouzelníkovi, který by měl takovéhle problémy.“

„Tak to se budeš divit,“ řekl Snape potichu smutným hlasem. „Hned ten první rok, co jsem tady 
začal učit, jsem měl studenta, který měl podobné problémy.“

Aha... Harry našpicoval uši. „A už je mu dobře?“

Snape se na něj pozorně zadíval. „Jí, Harry. Tahle reakce na stres není vyhrazena jen mladým 
mužům.“

Teda. Harry sám nevěděl, proč si to do té doby myslel, ale bylo tomu tak. „A co se s ní tedy 
stalo?“

Na tuto otázku Snape odpověděl s povzdechem: „Nevím. Albus i já jsme dělali, co jsme mohli, 
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abychom jí pomohli, a stejně tak i tehdejší ředitel Zmijozelské koleje. Oni byli bezpochyby 
daleko úspěšnější, protože já jsem toho roku nebyl ve své kůži.“

Harry věděl, o čem je řeč. Pokud to byl první Snapeův rok v Bradavicích, bylo to nedlouho po 
tom, co přestal být Smrtijedem se vším, co to pro něj znamenalo. „Ale stejně, jak to, že nevíš, 
co se s ní stalo?“

„Po prázdninách už se nevrátila. Albus po tom trochu pátral, ale rodina opustila Anglii. 
Samozřejmě, že jsme jim řekli, co se stalo. Ale jestli odešli do zahraničí, aby našli nějakého 
odborníka, který by jí pomohl, nebo z nějakého jiného důvodu, to jsem se už nedozvěděl.“

Nebo z jiného důvodu... Harry měl děsivý pocit, že ví co ta slova znamenají. Co když se tomu 
děvčeti stalo to, čeho se i Harry bál, že by se mu mohlo přihodit? Co když se zranila tak zle, že 
vykrvácela dřív, než se jí dostalo pomoci? Polkl a cítil se roztřesený. „Bez urážky, tati, ale když 
jsi nedokázal pomoct jí, proč si myslíš, že dokážeš pomoct mně?“

„Protože mi na tobě daleko víc záleží,“ řekl Snape přesvědčeně. „Nic mě nemůže zastavit. A 
navíc jsem v těchto dnech více schopen pomoci. Ale popravdě, Harry, nepředpokládám, že 
bych tohle měl vyřešit sám. Stejně tak jako ty jsi mě přišel požádat o pomoc, budu ji potřebovat 
i já.“

To sice dávalo smysl, ale stejně... „Jen ať to není ředitel, nechci, aby to věděl.“

Snape vypadal, jako že se s ním bude přít, ale nakonec jen pokrčil rameny. „Jsi už skoro 
plnoletý, předpokládám, že jsi dost starý na to, aby ses rozhodl, komu budeš sdělovat 
soukromé informace. A navíc jsem neměl zrovna na mysli Albuse.“

„Aha, Marša.“ Harry se zakabonil a oči sklopil k pergamenu ležícímu na stole.

„Vyhledat pomoc odborníka není žádná ostuda,“ prohlásil Snape, který špatně pochopil jeho 
výraz. „Věřím, že si nemyslíš nic špatného o Dracovi, kvůli jeho sezením.“

„Ne to ne,“ polkl Harry. Nikdy před tím neuvažoval o tom, jaký by ta terapie mohla mít vliv na 
Dracovu šanci stát se bystrozorem. Teď to vypadalo beznadějně pro ně oba.

Ve Snapeově hlase se ozvala netrpělivost: „Tak co tedy?“

„Tedy, ministerstvo sleduje všechno a každého, kdo chce pracovat pro MSPZ, že ano? Můžeš 
říkat, že není ostuda... to všechno, ale já jsem Harry Potter. Nemám chuť přesvědčovat zase 
někoho, že nejsem blázen. Bylo to dost zlé ve čtvrťáku, když ze mě Rita Holoubková dělala 
cvoka. Ale teď se chci stát bystrozorem. S čím vším si myslíš, že se vyrovnají? Už teď si myslí, 
že co se týče magie, jsem pěkné střevo!“

„Chápu tě,“ mumlal Snape, „bystrozorové, kteří budou rozhodovat, budou informováni o naší 
lsti. Nezbaví tě to možnosti vstoupit do Magického sdružení prosazování zákonů.“

„Aha a Voldemort bude věřit, že ministerstvo bere k bystrozorům neschopné čaroděje?“

„Bude si myslet, že se to stalo kvůli tvému jménu, nebo, abys byl pod ochranou spolku 
bystrozorů po většinu času.“

„Aha.“

„Vraťme se zpět k tvým sezením s doktorkou Milou, co si myslíš, že se ministerstvo o tom 
dozví?“

„Magie,“ upřel Harry oči na otce. „Pravděpodobně monitorují... všechno!“

„Jsem udiven, za jak kompetentní ministerstvo považuješ,“ řekl Snape suše.

„Já ne, ale...“

„Ta doktorka je, jak víš, moták, Harry. Jsem si jistý, že v žádném případě její ordinaci 
ministerstvo nesleduje.“

„Rita Holoubková si zvykla za mnou slídit, takže...“
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„Harry, budu tě doprovázet na každou lekci, stejně jako Draca, v případě nutnosti prohlásím, že 
ta sezení jsou čistě moje záležitost. Tak co? Máš ještě nějaké námitky?“

„Já nemám námitky. Jen bych nerad zahodil všechny svoje plány na kariéru, víš? Co se mě týče, 
chtěl jsem být bystrozorem hned, jak jsem se dozvěděl, že existují.“

Nevypadalo to, že by to Snapea potěšilo. A nebylo divu, vzhledem k jeho mínění o 
bystrozorech. Ale Kingsley Pastorek byl v pořádku a Tonksová taky. A Harry a Draco budou taky. 
Jejich otec bude s tím, co budou dělat, spokojený.

Alespoň v to Harry doufal.

„Takže Marša,“ řekl Harry a přikývl. „Dobře. Jen doufám, že nebude zase tak zírat na moji jizvu.“

Snape se pousmál. „Věřím, že ji Draco seznámil i s méně obdivuhodnými aspekty tvé osobnosti. 
Věřím, že teď už se na tebe nebude dívat jako na hrdinu.“

„Chci být jen Harry. Nesnáším lidi, kteří kolem mě dělají rozruch...“

„Já vím,“ řekl Snape jemně. „A teď k praktické stránce věci. Smím ti domluvit schůzku s paní 
doktorkou na dnešek?“

Harry zavrtěl hlavou a začaly ho svrbět ruce. „Je neděle.“

„Jsem si jistý, že by si na tebe udělala čas...“

„Jo, to jsem si jistý, ale pamatuješ? Já chci být jen Harry. Ne nějaká celebrita, pro kterou je 
potřeba dělat výjimečná opatření.“

„Dracovy večerní schůzky jsou také výjimečné. A on je sotva celebrita.“

Harry se zamyslel. „Dracovy schůzky... Víš co? Tak domluv mojí schůzku tak, aby následovala 
po jeho. Nebo předcházela. Abychom museli do Surrey jen jednou za týden.“

„Harry, nemusíš si dělat starosti s tím, že bys mi přidělával práci...“

„To není kvůli tomu. Prostě by mi to tak vyhovovalo. A navíc si tak můžu zkusit pár dní bez 
jehel. Chci zkusit, jak mi to půjde.“

Snape zdvihl obočí. „Dobře, ale pamatuj si, co jsem ti řekl včera v noci. Kdykoli bys měl pocit, 
že je pokušení silnější než ty, hned přijď za mnou, ano?“

„Ano,“ řekl Harry s úlevou. Bolest v rukou se změnila v jakési nezřetelně svědění. Trochu se bál, 
že čím víc se bude blížit schůzka, tím horší to bude, ale zdálo se mu, že pro teď to dokáže 
zvládnout.

„A teď bych si s tebou chtěl promluvit ještě o jedné věci,“ řekl Snape. „Z toho, co jsem zahlédl 
v tvých myšlenkách, se mi zdá, že jsi ignoroval můj požadavek, abys nikdy nechodil po 
chodbách bez doprovodu.“

„Ne, to ne!“ Ale v momentě, kdy to vyslovil si na něco vzpomněl. „Aha, no jo, když jsem si šel 
promluvit s Remusem.“

„A?“

„Jen tehdy pane, přísahám,“ Harry se podíval otci do očí. „Přiznávám, že jsem se občas proplížil 
sám na záchod a tak, ale po chodbě jsem šel sám opravdu jen jednou.“

„Jsem zklamán tvými přáteli. Draco by nikdy takovou chybu neudělal.“

Harry nad tím nikdy předtím nepřemýšlel. Byl rád, že měl chvilku sám pro sebe a pro své jehly. 
„No, já předpokládám, že si Ron a Hermiona mysleli, že jsem se zapovídal s McGonagallovou a 
že mě potom doprovodila do Velké síně. Nezlobím se na ně. Jsem si jistý, že byli přesvědčení, že 
pokud bych potřeboval, jsem dost zodpovědný, abych si řekl o pomoc.“

„Bez pochyby se šli zase muchlovat do nějaké zapadlé uličky.“
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Jejda. To neznělo jen zklamaně. „Pravděpodobně se šli jen najíst. Podívej, to, co jsem udělal, 
byla jen moje chyba, tak z toho neobviňuj je, prosím.“

Snape se na něj chvíli díval a pak krátce přikývl. „Nicméně v budoucnosti buď opatrnější. Vím, 
že není příjemné předstírat, že potřebuješ tolik ochrany, ale tahle výhoda tě možná v konečně 
bitvě proti Voldemortovi zachová při životě.“

Harry se kousl do rtu. „Hmm. A možná Remus objeví, že Voldemort už ví, že jsem silný a pak s 
tím budu moci přestat.“

„Možná,“ řekl Snape, ale znělo to, jako že tomu sám moc nevěří.

Zvuk otevírajících se dveří vyrušil Harryho z úvah, jestli otec pochybuje o tom, že by to 
Voldemort mohl vědět, nebo o Remusově schopnosti hrát Luciuse.

„Aha, dobře. Už jsi vzhůru,“ řekl Draco, když vešel dovnitř s kufrem, který se vznášel za ním. 
„Dlouhý spánek je příznakem deprese, Harry. A to my...“

Harry si vzdychl: „Jestli se zase budeš chovat, jako bys byl nějaký expert na psychiatrii...“

Draco zdvihl ruce. „Dobře, dobře, dám si na to pozor.“ Podíval se ze Severuse na Harryho a 
zpět. „Takže, nějaké novinky?“

„Poprosil jsem Dr. Milou, aby připravila na středu pro Harryho sezení.“

Draco mávl zlehka hůlkou, aby poslal svůj kufr do ložnice. „Harry může jít místo mě.“

„To, že jsem ti jednou dovolil ji vynechat, neznamená, že si myslím, že už žádné další 
nepotřebuješ.“

Draco pokrčil rameny a měl se k odchodu. „Dobře, tak já si jdu vybalit.“

Harry vstal od stolu. „Počkej. Jak jsi vysvětlil Zmijozelským, že se stěhuješ tak brzo?“

„Tím Očním elixírem, jak řekl Severus. Sdílíme jednu místnost a proto tě pomáhám 
monitorovat,“ zakřenil se Draco. „Já už nejsem tak špatný lhář, ne od té doby, co cvičím 
nitrobranu. I když Severuse bych asi neoklamal. Ale možná, když budu trénovat, co?“

Snape Draca spražil pohledem.

„Copak ty nechceš, abych byl velmi schopný?“ Draco si se smíchem odešel do pokoje vybalit.

„Budu muset Albuse informovat o tom, že jste tady,“ řekl Snape a vydal se ke krbu, „a neboj, 
řeknu jen, že máme nějaké rodinné problémy, které je potřeba vyřešit.“

Snape sáhl pro letax, ztuhl uprostřed pohybu a podíval se zpátky na Harryho. „Myslím si, že 
bude pro tuto chvíli nejlepší, když nebudeš mít přístup k letaxu, Harry. Mohl bys ve chvilce 
slabosti použít letaxovou síť, abys našel soukromí. Doufám, že mě chápeš?“

Harry přikývl. Dobře tomu rozuměl. Ze stejného důvodu nepřijal mapu, i když mu byla 
nabízena. „Jasně, nech ho z dosahu.“ Pak se ale zakabonil. „Ale doufám, že nebudeme mít nic 
naléhavého.“

„Acciem s hůlkou bys určitě přivolal to, oč bys požádal. Ale poškození mých strážných kouzel by 
se nedalo přehlédnout.“

„Jinými slovy, nepodaří se mi skrýt, že jsem někam šel.“ Když to Harry slyšel, cítil se lépe, ale 
na druhou stranu i hůř. Nelíbil se mu ten pocit, že je pod dohledem. Ale věděl, že otec dělá to, 
co je pro něj nejlepší.

Zmínka o krbu ho přivedla k vzpomínce na minulou noc, kdy se po hádce s Dracem přenesl 
pryč. Byla to zbytečná hádka, jak se nakonec ukázalo. Draco si chtěl s Harrym jen promluvit, a 
ne o jehlách. A není divu, že byl trochu naštvaný, když ho Harry ignoroval.

A tak Harry začal přemýšlet, co to vlastně Draco chtěl.
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„Takže tys chtěl se mnou mluvit?“ řekl Harry, když se posadil na postel s nohou pod sebou. 
„Mám pocit, že jsi něco chtěl? Je mi vážně líto, že jsem tě neposlouchal.“

Draco otočil stránku v knize, kterou četl a ani od ní nezvedl oči. „To je v pořádku.“

„Takže, o čem jsi to chtěl mluvit?“

Tentokrát Draco oči zdvihl. „Zapomeň na to, Harry. Nebylo to nic důležitého.“

„Ale bylo, samozřejmě, že bylo,“ prohlásil Harry, „byl jsi opravdu otrávený...“

„Ano, ale řekněme, že teď jsem prodělal změnu paradigmatu,“ řekl Draco vyrovnaně. „Teď je 
nejdůležitější ti pomoct. Neměl jsi nějakou potřebu se... probodávat? Dnes ráno?“

Harryho paže sice trochu svrběly, ale ne víc, než by se dalo vydržet. „Ani ne.“

„Dobře, kéž by to tak zůstalo.“ Draco se vrátil ke čtení své knihy.

Harrymu chvíli trvalo, než mu došlo, jak elegantně Draco změnil téma. „No dobře, ale zpátky k 
tobě,“ řekl rozhodně a tentokrát si sedl na Dracovu postel. „A neříkej mi, že to nebylo důležité, 
evidentně to pro tebe důležité bylo. Takže ven s tím.“ Když ho Draco ignoroval, Harry se natáhl 
a vytrhl mu knihu z rukou. „Tak do toho!“

Draco ji popadl zpátky. „Ty jsi vážně natvrdlý, že jo?“

„Tak co mám dělat? Prosit?“

Draco odložil knihu a překřížil ruce. „Harry. Já jsem o tom vůbec neměl začínat. Máš toho ve 
svém kotlíku dost a dost.“

Harry se zhluboka nadechl. „Dobře, budu prosit. Draco, prosím tě, řekni mi, co jsi to chtěl...“

„Ne.“

Odmítnutí bylo tak důrazné, že se Harry zastavil a přemýšlel. Nebelvírská přímočarost ho nikam 
nedostala a tak je možná čas na zmijozelskou vychytralost. „No dobře. Zdá se mi, že přesto, že 
to popíráš, jsi mnou stejně zklamaný. A proto se ke mně nejsi schopný chovat jako k bratru a 
říct mi, co tě trápí.“

Draco se na něj podíval zpod přivřených víček. „To je podlé.“

Harry pokrčil rameny a dělal, co mohl, aby jeho pohled byl přesvědčivý. „Rád bych si myslel, že 
mi důvěřuješ dost na to, abys mi řekl všechno...“

„To ale není věc důvěry, ty osle! Některé věci jsou prostě jen příliš... příliš... osobní!“

„Neměl bys zapomínat používat nitrobranu, když lžeš,“ řekl Harry kysele. „Jasně, že je to 
osobní. Je to tak osobní, že jsi až do včerejška prakticky prosil, abys mi to směl říct.“

„Tak to nebylo!“

„Bylo!“

„Nebylo!“

Harry si trpce pomyslel, že se jejich rozhovor rychle mění v hádku. „Draco, tak mi to prostě 
řekni!“

Chlapec se posadil a spustil nohy z postele. „Dobře, ale nezapomeň, žes mě prosil. Protože to 
bude znít trochu sebestředně poté, co jsem se včera večer dověděl. A to já nechci. A ty by sis 
měl lépe pamatovat, že...“

„Jsi dokonalost sama, ano? Tak už mi to prosím tě řekni!“

Draco zrudl. „Ne, to nejsem. Ale když to chceš vědět, já jen...“ nervózně propletl prsty rukou v 
klíně, tělo celé napjaté. „Víš, pamatuješ si, jak ses mi před časem pokusil dát ten trezor a dům, 
co jsi zdědil po Siriusovi Blackovi?“
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Aha. Harrymu najednou začaly věci dávat smysl. Ten téměř hodnotící způsob, kterým si Draco 
prohlížel Grimmauldovo náměstí, zmínka o tom, že Harry tu věc ani nechce. Draco, který mu 
vynadal do sobců...

„Řekl jsi, že nestojíš o charitu,“ řekl Harry tiše.

Draco se trochu narovnal. „Nestojím. Ale...“ odkašlal si, jako by nebyl ve své kůži, nebo mu 
docházel dech. „Poslouchej, tehdy jsem si myslel, že je to charita, chci říct, já vím, že ses 
pokoušel být milý, ale měl jsi k tomu špatný důvod.“

„Ne, jen jsem se pokoušel být dobrým bratrem,“ opravil ho Harry. „Nenapadlo mě, že to 
vezmeš takhle. Měl jsem. Severus mě varoval.“

Draco se pousmál. „Zmínil se o tom, když mi říkal, abych se tak nevztekal. Ale důležité je, že 
tenkrát jsem nechápal, jak věci mezi bratry fungují, ale teď, když to cítím stejně, chápu, jaké to 
je. Chci říct, kdybys byl na dně, udělal bych cokoli, abych ti pomohl, a nikdy bych ti nevyčítal 
nic, co by mě to stálo. A když jsem to pochopil, tak mi došlo, že na tom vzít si od tebe něco 
není vlastně vůbec nic špatného. Pokud tedy tvá nabídka ještě stále platí.“

„Samozřejmě. Platí.“ Harry se usmál a zdálo se mu, že ten pocit zaplavilo celé jeho nitro. 
„Podívej, já si myslím, že by ten dům a trezor měl opravdu patřit tobě, Draco. Jsi Black. Siriusův 
pokrevní příbuzný. A vím, že by byl hrdý na to, co jsi v posledním roce dokázal, a chtěl by ti 
pomoct.“ Harry zamrkal, šťastný, i když ho v očích trochu pálilo. Nerad přemýšlel nad tím, že 
Sirius je mrtvý a pryč. „Já... Mám pocit, jako bych vzdával čest jemu tím, že jsem tu pro tebe, 
když on nemůže. To je všechno, nikdy to nebyla charita.“

„Já vím a také vím, že ti nepřipomínám Luciuse. Promiň, že jsem to řekl. A myslím, že už v 
okamžiku, když jsem to říkal věděl jsem, že to není pravda.“

„Ne, není,“ řekl Harry. „Vypadáš jako on a kdyby sis nechal narůst vlasy, ta podobnost by byla 
ještě nápadnější. Ale když se na tebe dívám, nemyslím na něj. Vidím prostě svého bratra.“

Něco uvnitř Harryho se probudilo, protáhlo a chtělo být slyšeno. Chvíli mu trvalo, než mu došlo, 
co ten vnitřní hlas říká.

Och.

Jeho otec to vnímá stejně. Když se dívá na Harryho, nevidí Jamese. Harry to samozřejmě věděl. 
A věděl to už dlouho.

Ale teď, teď tomu už doopravdy uvěřil. Když se Snape dívá na Harryho, vidí prostě jen svého 
syna.

A tohle vědomí uzdravilo něco v jeho nitru. Ránu, o které Harry ani nevěděl, že ji má. Cítil se 
celistvější, než kdy jindy. A paže ho přestala svědět.

Harry nebyl tak naivní, aby si myslel, že je jeho problém vyřešen. Ale pro tuhle chvíli... Cítil se v 
pořádku. Přijatý.

„Jsi v pořádku?“ zeptal se Draco a naklonil se dopředu. „Vypadáš trochu divně. Nepřemýšlíš o 
tom, že by sis vyčaroval nějaké jehly, že ne?“

„Ne,“ vyskočil Harry, „a chci dělat něco zábavného. Pojďme si zahrát kouzelnické scrabble, tak, 
jak chtěl táta včera večer. Předpokládám, že si zahraje s námi.“

Jenže Snape ještě nebyl zpátky ze svého rozhovoru s ředitelem.

Nevadí. Harry a Draco se do hry pustili sami.

***

Když se Snape vrátil z rozhovoru s Albusem, byl ve špatné náladě. Strhl ze sebe hábit a mrštil s 
ním s takovým vztekem, až jeho okraje pleskly o zeď. Jeho výraz byl zlověstný.

„Ředitel řekl, že se nemůžeme přestěhovat zpátky?“ řekl Harry, i když sám nevěřil, že by v tom 
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byl ten problém.

Snape se několikrát zhluboka nadechl a vypadalo to, že se pokouší sám sebe uklidnit. „Jste moji 
synové, takže do záležitosti vašeho přebývání nemá co mluvit. Ale do toho proklatého portrétu 
ano.“

Harrymu to došlo: „Aha, tys byl na Grimmauldově náměstí.“

„Ano,“ přikývl Snape se zaťatými pěstmi.

Draco se podíval ze Snapea na Harryho a v jeho šedivých očích se zračila zvědavost: „Co je s 
tím portrétem?“

Harry se podíval na otce, ale stejně jako uplynulé noci Snape evidentně chtěl, aby Harry mluvil 
sám. Což je pravděpodobně zdravé, pomyslel si Harry a zakřenil se.

„No, já jsem si tak trochu povídal s Luciusem, tedy s tím portrétem, a on řekl, že se propadám 
do temnoty, a tak to celé začalo.“

Draco zavrtěl hlavou. „Proč bys měl věřit jedinému slovu, které řekl Lucius? Vždyť jsi mu 
nevěřil, když ve Francii říkal, že tě nechá na pokoji, když tě zradím.“

„No... já...“ Harry přejel pohledem po Snapeovi, „víš, táta řekl předtím něco podobného...“

„To určitě ne!“

„Byl to jeden z těch proslovů na téma pomsta-je-špatná.“

Draco obrátil oči v sloup. „Jo, tohle. Aha.“

Harry nechtěl, aby to vypadalo, že otce z něčeho obviňuje: „Ale už to začalo i předtím.“

Draco chvíli vypadal nechápavě. Pak přikývl. „Myslíš tu záležitost s hadím jazykem ve druháku? 
Všichni tenkrát říkali, že jsi temný mág.“

„Ještě dřív,“ zamumlal Harry zamyšleně, „chci říct, když mi byli asi tří, tak jsem slyšel, jak jsem 
hrozný. Já vím, že teta a strýc měli své chyby, ale...“ pokrčil rameny.

„Slyšet zraňující věci v dětském věku má dalekosáhlé následky,“ řekl Snape.

Harry přikývl a došlo mu, že jeho otec to musí dobře vědět. „Ale ty jsi také cítil temnou magii, 
který vyšla ze mě v Dursleyovic domě předtím, než jsi mě začal mít rád.“

Snape si začal třít kořen nosu, jako by bojoval s bolestí hlavy. „Což, jak už jsem jednou 
vysvětloval, neznamená, že jsi temný. Ani to, že máš přístup k té nejtemnější magii, 
neznamená, že jsi temný. To, že se těmto silám říká temné, je prostě jenom zvyk.“

„Takže, co se stalo s tím portrétem?“ přerušil je Draco. Evidentně nechtěl, aby Snape 
nasměroval rozhovor jiným směrem a nechal jeho otázku nezodpovězenou. „Myslel jsem, že ho 
Řád uchovává na Grimmauldově náměstí.“

Hněv Mistra lektvarů znovu vzplanul. „Nic se mu nestalo!“ prskal. „Díky tvému nedostatku 
sebekontroly mi bylo zabráněno zničit poslední stopu Luciuse Malfoye tady na zemi!“

„A to má být moje chyba?“ vyskočil Draco na nohy se vzteklým pohledem.

„Věřím, že Albus ten obraz chrání, abys ho nemohl zničit ty,“ vrčel Snape.

„No, aspoň musíš konečně uznat, že jsem měl pravdu, když jsem ho chtěl poslat ke všem 
čertům.“

Snape se zhroutil do křesla. „Měl jsi. Ten portrét je zlo samo. Ale Albus trvá na tom, že získat z 
něj informace je důležitější.“ Koutky Mistra lektvarů se stáhly dolů. „Dost jsme se kvůli tomu 
pohádali.“

Harry s povzdychnutím odstrčil hrací plán a posunul se na roh gauče blíž k otci. „Ale ne, tys ho 
nedokázal přesvědčit, že máš pravdu, protože jsem ti zakázal mluvit o jehlách?“
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„Jako by v tom byl nějaký rozdíl,“ řekl Snape znechuceně. „Harry, ředitel ví o tom, co se ti stalo 
na Samhainu, a byl to on, kdo trval na tom, že Lucius nesmí být obviněn a tohle je to samé. 
Lupinův úžasný, dokonalý, nepřekonatelný úkol!“ Snape napodobil ředitelův žoviální tón, jen se 
mu v něm objevoval temný podtext. „Severusi, portrét zůstane na Grimmauldově náměstí. A 
víc se o tom nebudeme bavit. Citronový bonbon?“

„Ale je to můj dům!“ řekl Harry vztekle. „To já bych měl mít poslední slovo, kdo a co smí 
dovnitř!“

Draco si odkašlal. Ostentativně.

No jasně. Harry se krátce podíval na bratra a pak se vrátil pohledem zpátky ke Snapeovi. 
„Mimochodem. Domluvili jsme se s Dracem na té záležitosti s dědictvím. Vezme si Siriusův dům 
i trezor. Takže, teď už asi záleží na něm, jestli tam ten portrét smí zůstat, nebo ne, a asi 
budeme potřebovat pomoc s legalizací této záležitosti. Mohl bys nám sehnat právníka?“

Snape si je oba prohlédl. „Zdá se, že je mým osudem být nejchudší člen rodiny...“

Harry zalapal po dechu. Takhle se nad tím problémem nikdy nezamyslel. „No, víš, mě by 
nevadilo se s tebou rozdělit, ale asi ti nemůžu dát Siriusovy věci, to by se mu asi nelíbilo...“

„Harry,“ řekl Snape kysele. „Moje poznámka byla chabým pokusem o vtip. Jak se zdá, žel, velmi 
chabým. Nejsem ve finančních potížích.“

„Z toho ubohého kapesného, co dostáváme, se to dá těžko poznat,“ řekl Draco a z jeho výrazu 
bylo znát, že také žertuje.

„Budete mi muset odpustit, že se vás pokouším naučit skromnosti. Zejména tebe,“ zdůraznil 
Snape.

„A je v pořádku, když to všechno přepíši na Draca? Když jsem naposledy chtěl své dědictví dát 
pryč, řekl jsi mi, že mám počkat a že ti za tu radu jednou budu vděčný.“

Snape sklonil hlavu, jako by vzpomínal. „Tehdy jsi ho ale nechtěl ani tak dát, jako se ho zbavit. 
V tom je rozdíl.“

To byl. Harry to chápal. „A já ti doopravdy děkuju. Jsem rád, žes mě nenechal se toho všeho 
zbavit jen proto, že to bylo plné vzpomínek. Takhle je to lepší. Vím, že by byl Sirius na Draca 
hrdý.“

„Ano, věřím, že ano,“ řekl Snape pomalu. Pak se mu v očích jedovatě zablesklo. „Ačkoliv, 
vzhledem k tomu, že byl celý život tvrdohlavý pitomec, asi by ti Draco trvalo dost dlouho, než 
bys Blacka přesvědčil, že jsi doopravdy na Harryho straně.“

Dracova ruka vykreslila nějaký oblouk, ačkoli neměl v ruce hůlku. „Serpensortia! To je můj 
důkaz!“

„Ano, vedl sis skvěle,“ řekl Snape, „a právníka samozřejmě zařídím. Teď zpět k portrétu. 
Vzhledem k tomu, že ho nemůže zničit nikdo jiný než Albus, je pro něj Grimmauldovo náměstí 
to nejlepší místo. Nicméně, Harry, ty už s ním víckrát nesmíš být o samotě.“

„Ha, jako bych o to stál.“ Harry se nad tou vzpomínkou otřásl a začal si třít dlaněmi paže.

Harrymu došlo, že si toho Draco i Snape všimli. Otec strnul a otevřel ústa, jako by chtěl něco 
říct, ale Draco mu nedal příležitost.

„Tak se vraťme na Grimmauldovo náměstí hned teď. A necháme Harryho zakouzlit na ten 
idiotský portrét Lumos,“ řekl Draco a začal přecházet sem a tam po místnosti. „Lumos s hůlkou. 
To bych chtěl vidět, jestli by ředitelovo kouzlo odolalo.“

„Byl bych rád, kdyby hlavní štáb Řádu zůstal stát,“ odsekl Snape, „a předpokládám stejně i ty, 
vzhledem k tomu, že ten dům bude už brzy tvůj. Je nepravděpodobné, že by souboj Harryho a 
Albusovy magie neskončil katastrofou. Myslím, že se pro tuto chvíli musíme smířit s tím, že 
portrét bude existovat dál.“ Upřel temný pohled do Harryho tváře. „A teď mě dobře poslouchej. 
Necítím žádné pochyby, ani lítost při vyhlídce na to, že bych měl zničit to, co z Luciuse ještě 
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zbylo. A ujišťují tě, že kdybych uspěl, necítil bych se provinile proto, že se necítím provinile.“

„Ale v tom je rozdíl,“ řekl Harry.

„Skutečně. Protože jsem Zmijozel?“

Draco se otočil na patě a zíral na Harryho.

„Ne, ale protože je to portrét!“

Snape krátce přikývl: „Ať je to, jak chce, v určitém smyslu je to taky Lucius. Mám tvé slovo, že 
se v budoucnosti budeš tomu portrétu vyhýbat?“

„Bože, no jistě.“

„A tvoje, Draco? Přestože bude viset ve tvém domě?“

Draco bezstarostně pokrčil rameny. „Já se vyrovnám se vším, co by mi Lucius chtěl říct.“

„Přesto se k tomu portrétu nebudeš přibližovat sám!“

Draco se zakabonil. „Dobře víš, že možná Remus Lupin bude potřebovat, aby z něj vytáhl 
nějaké informace. Lucius se daleko snáze prořekne, když zuří. A kdo by v něm dokázal tento 
pocit vyvolat lépe, než-li já?“ pravil Draco s hlubokou úklonou.

Snape začal vypadat vztekle. „Jak už jsem řekl. Nebudeš s tím portrétem sám. Pokud bude 
Lupin potřebovat tvou pomoc, řekne mně a nějak se domluvíme. Bezesporu by šel použít i jistý 
neviditelný plášť.“

Draco se rozzářil. „To by mohlo fungovat.“

Harry už byl řečmi o portrétu unavený. Chtěl zapomenout, že ta věc vůbec existuje. „Scrabble 
už mě nudí. Pojďme se objednat k večeři pro každého něco vhodného.“

Jak se ukázalo, tentokrát byl pro Harryho vhodný šťavnatý steak. Dostal ho s nožem s kostěnou 
vyřezávanou střenkou.

Když to Draco uviděl, položil svou ruku na Harryho. „Možná bude lepší, když použiješ tenhle,“ 
řekl a podal mu normální nůž.

„Pro smilování...“

„Tenhle má ostrou špičku.“

„To má můj brk taky, když je zrovna v kondici!“

Snape si odkašlal. „Draco... tvůj zájem o bratrovo bezpečí je chvályhodný. Ale nemyslím si, že 
by Harryho porucha zašla až tak daleko.“

„Jo, začal jsem používat jehly, abych se jich začal přestat bát. Aby je už proti mně nikdo nemohl 
použít.“

Draco dal svou ruku zpět. „Aha, to jsem nepochopil. Dobře. Tak si užij svůj upražený steak. 
Nechápu, proč si ho nemůžeš objednat středně propečený...“

Což byla idiotská poznámka vzhledem k tomu, že si Harry vlastně vůbec nic neobjednal. Dostal 
to, co pro něj bylo zrovna vhodné. Což bylo tentokrát steak s hranolkami, obojí bohatě přelité 
kečupem. Draco prohlásil, že udělat tohle s dobrým kusem masa je zvěrstvo. Harry mu řekl, 
aby držel hubu a jedl svoje slimáky.

***

Později téhož večera si Harry zívl a odložil knihu.

„Nebaví tě?“ zeptal se Snape, když vešel do místnosti s tácem, který se vznášel za ním. 
Místnost se naplnila vůní horkého kakaa.
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„Pokouším se zůstat vzhůru, než se Draco osprchuje. Ale začínám si myslet, že se chce stát 
rybou.“ Harry se trochu posadil a vzal si hrnek, který pomalu připlouval jeho směrem. „Ačkoli 
kakao zní jako dobrý nápad. Díky.“

Snape si vzal z podnosu svůj vlastní šálek a posadil se na konec Harryho postele. Vypadlo to, že 
se ebenovému podnosu nechce vznášet se prázdný a tak se začal pomalu otáčet na místě.

„Tak,“ řekl Snape, jehož tvář byla mírně zahalená párou, vycházející z hrnečku. „Napadlo mě, že 
je ještě pár věcí, o kterých bychom si měli promluvit.“

Harry upil trochu kakaa, přestože bylo příliš horké. „No, já si nemyslím, že už by to bylo pryč, 
ale dnešek nebyl zas tak špatný, vážně. Párkrát jsem měl chuť použít jehlu, ale dokázal jsem se 
zabavit něčím jiným.“

„To rád slyším. Ale to není to, o čem bych s tebou v tuto chvíli chtěl mluvit.“ Snape se na chvíli 
odmlčel a potom pokračoval: „Zamyslel ses někdy nad tím, jaké následky mohlo mít to, cos 
dělal, na tvé zdraví?“

Harry se posunul na posteli dozadu a byl překvapený, když jediné, čeho tím dosáhl bylo, že se 
otec posunul kupředu. „No?“

„No, trochu,“ řekl Harry pomalu. „Když jsem použil opravdu velkou jehlu, dost jsem krvácel. A 
tak mi došlo, že když v tom budu pokračovat, mohl bych vykrvácet. Já... myslel jsem, že to 
vyřeší léčebná kouzla, ale čím víc jsem je používal, tím méně fungovala. A ne, že by fungovala 
nějak dobře od začátku.“

„Sebeléčba má v takovýchto případech své limity,“ přikývl Snape. „Podstatou těchto kouzel je 
pomáhat. Pokud magie začne mít pocit, že každá pomoc vede jen k dalším zraněním, přestane 
fungovat. Ale Harry, ztráta krve není to jediné nebezpečí, kterému ses vystavil, když jsi 
používal jehly.“

„Jo, infekce mi taky dělala starosti. Snažil jsem se přijít na to, kde bych mohl získat nějaký 
balzám a přitom to vše udržet v tajnosti.“

„Popravdě, ve tvé ruce už byla přítomna infekce, když jsem ji minulou noc léčil. Víš, co se může 
stát, když se infekce rozšíří?“

Harry nevěděl, ale měl pocit, že se to dozví.

„To je o hodně vážnější než ranka, kterou nedokážeš vyléčit sám. Rány se mohou zanítit. Už jsi 
někdy slyšel o gangréně?“

Kakao najednou chutnalo hořce. „Jo.“

„Magie dokáže vyléčit velkou spoustu věcí, jak víš. Ale nedokáže vyléčit všechno. Zamysli se 
nad Moodym a musí ti to být jasné.“

„Jo, ale já bych za tebou přišel, dřív, než bych dostal gangrénu,“ řekl Harry trochu dotčeně. 
„Nezapomeň, že jsem za tebou přišel.“

Snape nespustil z Harryho temné oči. „Máš kvalifikaci na to, abys dokázal posoudit závažnost 
infekce? Víš, že sepse může způsobit to, že oběť se začne chovat iracionálně? Klidně by se 
mohlo stát, že by sis myslel, že pomoc nepotřebuješ přestože bys ji potřeboval.“

„Myslím, že bych si všimnul včas, když by se moje ruka začala rozpadat!“

„A já si myslím, že tehdy už by mohlo být pozdě na to ruku zachránit!“ díval se na něj Snape 
přísně. „Byl sis vědom toho, že už máš v ranách infekci?“

„Bylo to jen trochu. Bylo to pod kontrolou...“

„A tak se dostáváme zpět k tvým rozsáhlým znalostem z lékouzelnictví,“ řekl Snape kysele. 
„Předpokládám, že si to neuvědomuješ, ale včera večer jsi měl zvýšenou teplotu. A to není 
jediné riziko, kterému ses vystavil. Co třeba otrava? To může být další důsledek zavedení cizího 
předmětu do těla.“
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Harrymu se vývoj debaty vůbec nelíbil. Nic tak nebezpečného neudělal. „Podívej, měl jsem 
spoustu daleko horších ran a nikdo si toho ani nevšiml. Chováš se, jako by mě pár kapek krve 
mohlo stát život, a přitom oba víme, že to není pravda. Copak je to divné, že jsem chtěl být 
silnější? Možná, že jsem otrávený a už se mi dělá špatně z toho, jak se ke mně každý chová, 
jako bych byl nějaká křehká květinka. A ještě ke všemu neschopná!“

Snapeův hlas zněl příkře. „Harry, ty rozhodně nejsi neschopný a jednoho dne se to svět 
dozví...“

„Skvěle, jako bych potřeboval ještě nějaké ovace!“

„Teda ty ale dokážeš být protivný,“ povzdychl si Snape. „Harry, ty máš možná pocit, že ses 
stával silnějším. Ale jediné, co se stalo, bylo, žes oslaboval své tělo. A dokonce i kdyby infekce 
nebyla skutečně nebezpečná, nemyslíš, že to mohlo ovlivnit tvou kontrolu nad magií, když 
kouzlíš? Co kdybys náhodou svedl magii do hůlky a skončilo by to něčím zraněním? Nezačal jsi 
právě kvůli tomuhle o sobě pochybovat?“

Zásah. Harry cítil, že zrudl, a zcela ho zaměstnalo pití horké čokolády. Čekal, že otec bude v 
hovoru pokračovat, ale vypadalo to, že Snape očekává, předtím, než bude pokračovat, nějakou 
odpověď. Chvíli to trvalo, než k němu Harry z pod ofiny vzhlédl. „Nenapadlo mě, že by se něco 
takového mohlo stát,“ zamumlal.

„Evidentně.“

„Omlouvám se. To je to, co chceš slyšet?“

Snape si vzdychl. „Harry, já nechci, aby ses cítil provinile. Jen chci, abys pochopil, že dokonce i 
tak nevinné zranění, jako je bodnutí jehlou, může mít následky. A předpokládám, že ani 
nemusím říkat, že ta velká jehla, kterou jsi použil naposledy, byla prostě za hranicí zdravého 
rozumu.“

Harry přikyvoval, ale vypadalo to, že tentokrát Snape na odpověď nečeká.

„Mohl sis tím nástrojem rozdrtit žílu, děcko jedno pitomé. Navíc jsi ji zavedl příliš hluboko na to, 
aby se ke zranění dostal balzám. Nechci ani pomyslet na to, co by mohla způsobit infekce tak 
hluboko ve tvé ruce. A i když pomineme infekci, už to zranění samo mohlo vést k poškození 
toku magie a tvé schopnosti fyzicky se bránit.“

Další faktor, který nezvážil. Harry bleskově dopil kakao.

„Představ si, v jaké situaci bys byl, kdybys sám na chodbě potkal jednoho z tvých měně 
morálních spolužáků a on se rozhodl na tebe zaútočit. Co kdyby tě někdo chytil za ruku? A nebo 
ti ji zkroutil, abys upustil hůlku...“

„Já ani nepotřebuji hůlku.“

Snape se na něj netrpělivě podíval. „Představ si, že toho jsem si všiml. Ale to, že bys kouzlil bez 
ní, by tě zbavilo výhody tajemství. Byli bychom znovu nuceni pozměnit paměť všem svědkům a 
riskovat, že rada školy vyhodí každého, kdo by v tom byl zapletený.“

Harry se zakabonil. Díky otci se cítil čím dál tím hůř z toho, co udělal, ale ještě horší byl fakt, že 
čím hůř se cítil, tím víc ho svrběly paže. Věděl, že použít znovu jehlu je špatný nápad. Ale 
přesto malá část jeho já to chtěla udělat.

Nechtělo se mu přiznat, co se děje, ale otec ho donutil slíbit, že mu o každém takovém 
pokušení řekne. Pevně stiskl v rukách hrnek a doufal, že horko bude stačit k tomu, aby naplnilo 
jeho potřebu bolesti a krve. A taky to zabránilo jeho rukám třást se. „Tati, já se nepokouším 
vyklouznout z tohoto kázání, vážně ne, vím, že máš pravdu, a tak, ale když se cítím provinile, 
tak... to...“

Nemusel větu dokončit, protože otec bleskově odložil hrnek a přitáhl si Harryho do náruče, ve 
které ho pevně sevřel. Svrbění v Harryho pažích trochu polevilo. Kdyby se jen trochu snažil, 
mohl předstírat, že ho jen koušou rukávy. Harry se zhluboka nadechl, uvolnil se a užíval si pocit 
toho, že je milován.
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Snape se nadlouho odmlčel. A pak tichým hlasem dokončil jejich rozhovor.

„Máš nutkání si znovu ublížit.“ Ta jediná věta byla naplněna smutkem.

Harry přitisknutý k otcově hrudníku přikývl. „Řekl jsi, že ti to mám říct.“

„Ano.“ Harry cítil, jak ho otec hladí po zádech. Připadal si díky tomu trochu jako děcko, ale líbilo 
se mu to. Opravdu líbilo. Takže si nestěžoval.

O pár chvilek později sám sobě připomněl, že už je mu šestnáct a trochu se odtáhl. „Děkuju.“

Vypadalo to, že se otci příliš nechce ho pustit. „Myslím si, že tohle je to, proč potřebujeme 
pomoc odborníka. Harry, já pro tebe dělám to nejlepší, co umím, ale zdá se mi, že v tomhle 
jsem selhal.“

Harry nechtěl, aby se otec cítil špatně. „Neselhal, jen je to pro tebe všechno nové. Nikdy jsi 
neplánoval stát se otcem. A i kdybys to měl v plánu, tak naše problémy jsou ve srovnání s těmi, 
co mají normální rodiny, skutečně bizarní. Dokonce i s těmi kouzelnickými. Kolik rodičů musí 
myslet na skrývání, magii bez hůlky, nebo být trvale připraveno na útok? Vím, že děláš 
všechno, co se dá, ale nemůžeš myslet na všechno.“

Snape se ušklíbl. „Pokouším se. Dělat něco jiného by nebylo zmijozeslké. Ale tohle... ne, 
myslím, že mě opravdu nemohlo napadnout, že se začneš sebepoškozovat. Zejména, když jsi 
to předtím nikdy neudělal, přes všechna ta traumata, která tě už potkala.“

Harry přikývl. „Nesnažím se obhájit to, co jsem dělal. Ale nemůžeš se na mě zlobit za to, že 
jsem se tím oslaboval. Když jsme cvičili v Devonu, tak ti to starosti nedělalo, a mně to prostě 
připadalo stejné.“

Mistr lektvarů strnul, zatímco držel svého syna. „Ano, už jsi o tom mluvil včera večer. Nicméně 
to podobenství je mizerné. Ty jsi se zraňoval záměrně. Zatímco tvá zranění v Devonu byla 
nepřímý výsledek naší aktivity. Záměrem bylo zlepšit tvé schopnosti v obraně. Tomu snad 
rozumíš.“

Harry tomu rozuměl. „Samozřejmě, že chápu, že ses mě nepokoušel zranit. Ale ty mé jehly.... v 
tom byl také záměr. Chtěl jsem překonat strach. Myslel jsem si, že když budou mé ruce hodně 
špatné, že... no, že někde štípnu nějaký balzám, protože léčebná kouzla už nefungovala.“

Snape znechuceně zavrčel. „Evidentně jsi tréninku v Devonu rozuměl méně, než jsem myslel. 
Nepochopil jsi vůbec nic.“

„Naučil jsem se, že Úřad pro záležitost kouzelnických rodin rád do všeho strká nos, takže nesmí 
zůstat žádné stopy... a do háje. Vůbec jsem nepomyslel na to, co by se stalo, kdyby tohle 
viděli.“

Při Snapeově zavrčení Harryho zamrazilo v zádech. „Nepochybně. Dovolím si říci, že bychom 
dostali do spisů další úžasný záznam.“

„Omlouvám se...“

Otec nad omluvou mávl rukou. „Ale já jsem v žádném případě nemluvil o úřadech, když jsem 
mluvil o následcích. Vzpomeň si na Devon. Dokážeš si vzpomenout, proč jsem ti nedovolil 
vyléčit po našich soubojích všechna zranění?“

Harry se zamyslel a pomalu přikývl. „Ano, nechtěl jsi, abych se stal závislý na lektvarech.“

„Nebo kouzlech,“ doplnil Snape. „Nikdy jsem nechtěl, aby tvá bolest byla součástí lekce.“

„To jsem si ani nemyslel...“

„Ne?“

„No... předpokládám, že jsem si myslel, že když získám lepší kontrolu nad mou magií, potom 
nebudu zraněn.“

Snape znovu vzdychl. „Ale to jsi pochopil špatně. Alespoň v tomto bodě. Měl jsem to s tebou 
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probrat tehdy jasněji. Neměl jsem být tak sebestředný.“

„Cože?“

Snape se pochmurně usmál. „Bolelo mě, že tě zraňuji, Harry. Zejména ve světle toho, co jsem 
byl donucen ti udělat o Samhainu. Snažil jsem se na to myslet co nejméně. Musel jsem si 
zachovat odstup, protože jinak bych tě nebyl schopen učit. Takže, když jsem s tím začal...“ 
Mistr lektvarů sevřel rty do přísné linie.

„Cože?“ Když Snape mlčel a jen zlehka zavrtěl hlavou, Harry ho šťouchl do ramene. „Hej, to 
není fér, ty chceš, abychom ti říkali všechno, a přitom to sám neděláš.“

Otec nadzvihl obočí: „A život je fér, že?“

Harry se na tuto slepou stezku nenechal svést. „Vysyp to.“

Snapeovy oči potemněly. „Snad nám to pomůže lépe se chápat. Předpokládám, že si 
pamatuješ, jak jsem mluvil o nočních můrách, které mě pronásledovaly po Samhainu. 
Naneštěstí tvůj trénink v obraně mě donutil znovu tě zraňovat, což mi vrátilo nepříjemné 
vzpomínky.“ Muž se odmlčel a třel si kořen nosu. „Což se ukázalo jako problematické, protože 
jsem zjistil, že lektvar pro pravdivé sny začal být méně účinný při tlumení emocí v mých snech. 
Moje snaha upravit ho ve skutečnosti způsobila, že jsem si uvědomil narůstající problém.“

Tentokrát to byl Harry, kdo objal otce: „Tati! To mě nenapadlo. Tys to kvůli mně všechno prožíval 
znovu, že?“ Zhluboka vydechl. „A nemohl sis vzít další Pravdivé sny? Kvůli mně, kvůli tomu, co 
se provalilo minulou noc?“

Snape se zamračil. „Ne. A ty za mě nejsi zodpovědný, kdežto naopak to pravda je. Chci jen, 
abys věděl, že rozumím tomu, jak snadno se člověku situace vymkne zpod kontroly. Ale byl 
bych špatný otec, kdybych dovolil, aby se ti to stalo. A teď jsme odešli od tématu a já skutečně 
chci mluvit o tobě.“

Harry si povzdychl: „Chceš říct ještě něco?“

Otec odhrnul Harrymu vlasy z očí. „Asi ne dnes. Jen si pamatuj tohle. Bez ohledu na emoce, o 
kterých tě ujišťuji, budeme mluvit později, nechci, aby ses někdy vědomě vystavoval 
nebezpečí, bez ohledu na to, jak malé se ti bude zdát.“

Harry si propletl prsty. „A platí tohle vždycky, nebo jen pro mě? Chci říct, já chápu, že to, co 
jsem dělal, bylo nebezpečné, protože se z toho stala posedlost a že jsem se o sebe nestaral 
pořádně, a i kdybych se staral, nešla by všechna zranění pořádně vyléčit, ale co třeba to, cos 
udělal Dracovi?“ hádal se Harry. „Venetimorica ho oslabila. I když to bylo jen jednou. Ale na 
konci byl silnější. Chci říct morálně. Nechceš přece říct, že to bylo k ničemu?“

Sedící Snape se na něj podíval zpod přivřených víček. „Ale na to jsem pečlivě dohlížel, stejně 
tak, jako na tvůj trénink v Devonu. A nikdy bych nedovolil, aby vás to zranění poškodilo na 
zdraví. Utrpením může člověk zesílit, to nepopírám. Ale ohrožovat sám sebe, bez toho, aby ti 
někdo mohl pomoct, mohlo vést k tvému rychlému a ošklivému konci... to je úplně jiný případ.“

„A navíc, Harry,“ dodal Draco, který právě vyšel z koupelny s vlasy zčesanými z čela, 
„Venetimorica byla trest, Harry. A jsi zpátky u toho, co jsem řekl včera večer. Za to, co jsi udělal 
Luciusovi si trest nezasloužíš. Muselo se to stát, ať už si o tom ty myslíš cokoli.“

„Já jsem myslel, že ty jehly taky musely být,“ bručel Harry, „ale jo, byl to špatný nápad.“

„To teda byl.“ Snape se mu znovu zadíval do očí. „Je důvod, proč jsou lektvary podávány ústy 
nebo aplikovány zevně. Kouzelníci se už před dlouhou dobou naučili, že bodnutí jsou od 
podstaty problematická, dokonce i vzhledem k léčebným prostředkům, které jsou k dispozici.“

Harry si v tu chvíli vzpomněl na otcovo zděšení z očkování. Tu hrůzu v jeho očích, když se 
dozvěděl, že Harry, jako dítě dostával injekce. A tohle ti udělali? Vstřikovali do tebe lektvary?

Předpokládal, že tento vztah kouzelníků k jehlám je trochu přehnaný. Svého druhu předsudek. 
Možná založený na špatných zkušenostech s mudlovskou medicínou, které příliš nerozuměli. 
Harry konečně pochopil, co mu to otec říkal. Přestože zná základy zdravovědy a první pomoci, 
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nikdy se nepokusil jehly sterilizovat. Přestože toho o mudlovské medicíně ví málo, věděl, že 
doktoři a sestry to dělají. Možnost, že by dostal gangrénu, mu ještě pořád připadal směšná, 
ale...

Vytáhl si rukáv a podíval se na ranky, které mu zůstaly. Ano, magie nedokáže uzdravit všechno. 
Bylo vidět, že jeho ruka není v pořádku.

„Omlouvám se,“ řekl a svěsil hlavu. „Takže myslíš, že bude potřeba ještě nějaký Hojivý 
balzám?“ Předtím, než otec stihl odpovědět, Harry se zhluboka nadechl. „Slibuji, že už to nikdy 
neudělám. Ale chci od vás totéž. Už žádné hrůzostrašné tresty pro Draca, ano?“ podíval se na 
otce. „A ty nebudeš brát žádné zdraví škodlivé lektvarové přísady.“

Draco si odfrkl: „Jsem si docela jistý, že by Marša stáhla tátu z kůže, kdyby se znovu stalo něco 
takového, jako byla Venetimorica. A já se od té doby chovám téměř jako anděl, takže to není 
vůbec na pořadu dne. A o vrbence nachové vím všechno. Vážně. Myslím, že Severus tu 
záležitost přehání. Měl by ji brát jen tehdy, když se potřebuje cítit lépe, ale jinak jde jen o etický 
problém s přísadami do lektvarů. Věř mi, nechceš s tím začít znovu od začátku.“

Mistr lektvarů otevřel ústa k odpovědi, ale Draco ho zastavil gestem ruky. „Jestli začneš s 
dalším kázáním, budu to já, kdo pošle na úřad oznámení o týrání,“ zakřenil se. „Slovním. 
Myslím, že už to stačilo.“

„To není ani v nejmenším vtipné,“ řekl Snape a spražil ho pohledem.

„Já jen, že si myslím, že na jeden večer už jsme toho slyšeli až až, Sev... chci říct, tati.“

Snapeova zlost zmizela a zatvářil se potěšeně. „To je riziko, když posloucháš za dveřmi, Draco. 
A teď vzhledem k tomu, že vy dva jdete zítra do školy, je čas jít spát.“

Draco se zívnutím padl do postele. „Ještě dva týdny. Budu nadšený, že o prázdninách... hm... 
budu spát do oběda.“

„Rozhodně nemám v plánu podporovat během léta tvé zlozvyky,“ řekl Snape a mávnutím hůlky 
zhasl světla. Harry slyšel, jak se hrnky od kakaa usadily na podnose. „Dobrou noc.“ Dveře se s 
tichým klapnutím zavřely.

Draco počkal s kňouráním až do okamžiku, kdy nebylo slyšet otcovy kroky. „Spím rád do 
oběda!“

Harrymu to nijak nešlo dohromady z historkami o krušném letním studování, které Draco 
vyprávěl. „Lucius tě vážně nechal?“

Draco zavrčel: „Ne, ale matka ano, pokaždé, když byl pryč.“

„Jsem si jistý, že naše prázdniny budou úžasné.“ Harry se obrátil tváří ke zdi. „Dobrou, Draco.“

***

Ty dva týdny, co zbývaly do konce školního roku, utíkaly jako voda. Pro Harryho to byla nová 
zkušenost. Dříve se přibližujícího se léta děsil, tentokrát se nemohl dočkat. Prázdniny před ním 
zářily jako maják, vítající ho. Konečně bude smět trávit čas mimo školu a nebude u toho muset 
dřít jako domácí skřítek. Když se bude chtít učit magii, nebude se muset bát, že ho u toho 
někdo uvidí. Konečně se vrátí do školy a bude mít hotové úkoly.

A nikdo na něj nebude ječet a říkat mu, že je k ničemu.

Zdálo se, že nebelvírští tomu problému s jeho očima porozuměli, nebo tedy té lži o jeho očích. 
Ve skutečnosti žádné problémy s očima neměl. Jeho oči byly čím dál tím lepší. Už zase. Připadal 
si jako na houpačce a přál si, aby se jeho zrak konečně ustálil.

Neville prohlásil, že je dobře, že má Harry otce, který se o něj tak pěkně stará. A s tím musel 
souhlasit dokonce i Seamus. Takže tohle se urovnalo.

Ve většině hodin už to učitelé odpískali. V lektvarech vyráběli zmrzlinu a odměňováni byli ti, 
kteří dokázali udělat tu nejlepší a tu nejzvláštnější. Harrymu trochu dělala starosti ochutnávka, 
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která měla přijít na řadu příští víkend, protože některé z těch nápaditých kombinací mu zněly 
trochu nechutně. Konec konců, kdo by doopravdy chtěl ochutnat mátovo-dýnově-pistáciovou?

Draco trval na tom, že zmrzlina je příliš obyčejná a místo toho dělal gelato. Nic z toho, co Harry 
řekl, ho nedokázalo odradit, a tak Harry pracoval s Ronem na trojnásobně čokoládové kokosové 
příchuti. Pokoušeli se do svého týmu zlanařit Hermionu, ale ta prohlásila, že chce také dělat 
gelato.

Ron se nad tím trochu kabonil a nebylo divu. U Dracovy lavice se evidentně nepracovalo na 
limetkově citronovém gelato, ale vedli o něčem s Hermionou zapálené debaty a vypadalo to, že 
se poměrně dost hádají.

Přestože byly Lektvary s Brumbálem zábavné, musel Harry přiznat, že jeho nejoblíbenější 
hodina je Obrana. Snape mučil Arana, jak jen to šlo, napadal jeho učební metody, předváděl 
své, evidentně, daleko lepší schopnosti a občas dokonce kritizoval jeho hygienické návyky.

Harry myslel, že umře smíchy, když se otec opovážil pokárat Arana, že by si měl umýt vlasy. 
Celá třída reagovala podobně. Dusili se a pokoušeli se to skrýt.

Aran zrudl – po kolikáté už tento den – a otevřel ústa k nějaké jedovaté odpovědi. Ale zbabělost 
mu nedovolila promluvit, a tak pusu znovu zavřel a otočil se.

Vypadal jako pes s ocasem staženým mezi nohama.

Teď už si byl Harry úplně jistý, že Aranův trest nespočívá jen v naprostém ponížení. Snape se ho 
pokouší vyprovokovat. Chce s ním bojovat.

Proč s ním chce bojovat, to byla další otázka. Jedna z těch, na které Mistr lektvarů neodpověděl, 
bez ohledu na to, jak moc Harry naléhal.

***

Ve středu večer měl Harry první schůzku s Maršou. Aby se Harry vešel do jejího časového 
rozvrhu, museli ti tři opustit Bradavice už před večeří, a tak si jen rychle doma snědli sendvič a 
klukům bylo přislíbeno, že pokud se budou slušně chovat, dostanou pudink. Možná by měli čas 
najíst se pořádně, ale Harry chtěl navštívit paní Figgovou a možná se zastavit na chvíli u 
Dudleyho, který se teď přestěhoval zpátky do svého domu v Zobí ulici.

Možná to bylo tím vším zkoumáním vlastní duše, do kterého se Harry v posledních dnech nutil, 
možná, že to bylo návštěvou Surrey právě v tomhle ročním období, ale Harry v posledních 
dnech hodně přemýšlel o svém mudlovském životě. Přestože se ještě pořád trochu zlobil na 
paní Figgovou za to, že si nikdy nestěžovala Brumbálovi na to, jak odporně se k němu 
Dursleyovi chovají, byl jí Harry vděčný za laskavé přestávky v nepřetržité atmosféře nenávisti 
během jeho dětství. A navíc je nechala používat krb, a tak jí Harry přinesl krabičku výborné 
čokolády.

Během krátké návštěvy se Harry zmínil, že se chce stavit za Dudleym, ale paní Figová jim 
sdělila, že dostal práci jako noční hlídač, a tak je pravděpodobně pryč.

Když se blížili k místu jejich schůzky, Harry začal být nervózní. Kupodivu byl daleko nervóznější 
z toho, co doktorce říct nesmí, než z toho, co musí. Pro doktorku Milou byla vytvořena další 
verze nedávného zmizení obou chlapců. Bylo jí řečeno, že během hádky s jejich profesorem 
Obrany, Lucius Malfoy volal Aranovi krbem kvůli soše, která měla být doručena, a on využil 
příležitosti, proklel učitele a uprchl s oběma chlapci. Zbytek té historky už byl stejný, až na to, 
že v této verzi Harry Dracova otce jen těžce zranil, ale nezabil ho. Později na něj bylo použito 
paměťové kouzlo, protože, když chlapce vyslýchal, dozvěděl se o té záležitosti s Venetimoricou 
a oni se obávali, že by mohl tuto informaci zneužít, nechat Draca vyhodit ze školy a zrušit 
Severusovo opatrovnictví.

Neexistovalo žádné rozumné vysvětlení, proč nebylo proti Malfoyovi vzneseno žádné obvinění. 
Ale to se nestalo ani při všech ostatních věcech, které tento rok udělal. Doktorka Milá věděla o 
jeho zločinech z Dracových předcházejících schůzek. Bylo jí řečeno, že je důvod, proč Lucius 
nesmí být zatčen a že je to tajemství.
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Část Harryho duše si přála smět říct terapeutce všechno, ale chápal, jak špatný by to byl 
nápad. Tohle opatření bylo nutné pro případ, že by doktorka Milá byla vyslýchána. Otec byl 
ochoten riskovat kvůli synově terapii Voldemortův vztek a prozradit jí o únosu, ale nemohl 
riskovat život nového špiona tím, že jí prozradí, že Lucius je mrtvý. Harry měl pocit, že díky této 
polopravdě je celá tahle záležitost k ničemu. „Nesmím jí říct o té nejdůležitější věci,“ stěžoval 
si, když dávali jejich historku dohromady. „Co když si bude myslet, že jsem úplný cvok jen 
proto, že nebude mít všechna fakta? Třeba mi pak nebude moci ani pomoct.“

Jeho otec souhlasil s tím, že je to politováníhodné, ale poukázal na to, že pokud se chce 
někomu svěřit, má rodinu, své nejbližší přátele a ředitele. „A jsem dokonce ochoten nechat tě 
mluvit s tím vlkodlakem. Pokud budu mít pocit, že pro jednou tu situaci zlepší a ne zhorší,“ řekl.

Přes celou tu složitou síť polopravd proběhla jejich první schůzka s Maršou velmi dobře. Pro 
začátek alespoň nezírala na jeho jizvu. Harry nevěděl, jestli je to proto, co všechno už o něm 
slyšela od Draca, nebo jestli jí něco řekl Snape. Očekával, že bude chtít mluvit hned o jehlách a 
o tom, co udělal, a proč už to nesmí nikdy udělat, ale ona ho místo toho nechala mluvit o tom, 
o čem chtěl.

Očividně měla pocit, že by se měli navzájem trochu poznat. A to dávalo smysl. Jak by mohl 
probírat Harry věci s někým, koho sotva zná?

A tak mluvil o famfrpálu a řekl jí, jaké to je letět doopravdy rychle. Pak se kvůli tomu cítil trochu 
provinile. Protože na ní bylo vidět, že mu trochu závidí. Nedokázal si představit, jaké to pro ni 
musí být, znát svět magie, ale přitom být donucena stát mimo něj.

A nebo možná mohl, protože většinu tohoto roku trávil jako moták. Ale alespoň měl Draca a 
Snapea, kteří ho neustále přesvědčovali, že se jeho magie jednou vrátí. A ne jako Marsha, která 
s určitostí věděla, že žádnou magií už mít nebude.

Doufal, že jí to Draco neotlouká o hlavu moc často.

Když už Harry nevěděl, o čem jiném mluvit, než o rozdílech mezi Kulovým bleskem a XL, 
doktorka Milá se ho jemně zeptala, jak se mu minulý týden vedlo. Harry věděl, na co se ptá.

„No, když jsem v rozrušený, začnou mě svrbět paže,“ začal. „A... no... myslím, že víte, proč tu 
jsem.“

„A co tě dokáže vyvést z míry?“

Harry se na chvíli odmlčel, aby si předtím, než odpoví, srovnal myšlenky. Řekl jí, že se cítil 
provinile za to, že Lucius víc zranil Draca než jeho. Ke svému vlastnímu překvapení začal Harry 
brzy mluvit o tom, že to vypadá, že si všichni myslí, že je křehký, neschopný a hloupý. Zjistil, že 
mluví a mluví a ona jen naslouchá.

Když byla jejich schůzka u konce a Harry se vrátil do čekárny, kde seděli Snape a Draco, našel 
je zabrané do rozhovoru.

„Říkám ti to jen proto, abys věděl, jak otravná umí ta holka být,“ říkal Draco. „A protože nějak 
potřebuju zabít tuhle nudu. Ty časopisy tady jsou ty největší pitomosti, co jsem kdy viděl. 
Všichni mudlové musí mít postižení mozku...“

Vzhlédl, když si Harry odkašlal a začervenal se a nebylo divu. Hned vedle Harryho stála 
doktorka Milá.

„Myslela jsem, že pracujeme na toleranci,“ řekla mírně.

„Ale ano,“ řekl Draco spolehlivě, pořád červený. „Připustil jsem, že mudlové mají mozek, to je 
tolerantní, ne?“

Doktorka Milá se na něj upřeně zadívala. Byl to dlouhý, zakaboněný pohled.

Draco sklopil oči: „Omlouvám se.“

Doktorka obrátila svou pozornost ke Snapeovi: „Řekla bych, pane profesore, že naše první 
schůzka s Harrym byla velmi produktivní. Myslím, že někdy v budoucnosti sjednáme schůzku, 
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kde budeme všichni tří. Ale pro teď bych se raději setkávala s každým chlapcem zvlášť.“

Snape vstal a poděkoval. Harry očekával, že půjdou, protože jeho i Dracova terapie už byla u 
konce. Ale otec měl v mysli ještě jednu záležitost.

„Dozvěděl jsem se, že jeden z mých studentů by mohl trpět...“ podíval se na Draca. „Jaké bylo 
to slovo, které použila slečna Grangerová?“

Draco vstal a vypadal zarputile: „Dyslexie. Merlin ví, že jsem v posledních pár dnech slyšel 
tohle slovo mockrát. Jako by věděla o Gregovi po jedné hodině víc, než já za celá ta léta!“

„Ano, dyslexie,“ řekl Snape a ignoroval Dracův výbuch. „Chtěl by znát váš profesionální názor 
na to, jaká je pravděpodobnost takového postižení u mladého muže, který je téměř dospělý.“

aDoktorka Milá si uhladila sukni. „Ale pane profesore, dyslexie není nikdy omezena věkem. 
Mohou jí trpět i dospělí.“ Pak se krátce odmlčela, a když pokračovala, zněl její hlas váhavě. 
„Chápu to dobře, že toho mladého muže, o kterém mluvíme, nikdy nikdo nevysvětlil 
kompenzační metody, jak se naučit číst?“

Snape jí nevrle odpověděl: „Všichni jsme si v podstatě mysleli, že je prostě...“

Doktorka Milá neměla problémy to vyslovit: „Hloupý? To je, řekla bych, velice nešťastné.“

„Ale zaměňovat písmena?“ Draco zastrčil ruce hluboko do kapes. „To je směšné. Ani jsem 
Hermioně nevěřil, když mi to řekla!“

„Chemické procesy v mozku – v mudlovském i kouzelnickém,“ dodala kousavě, „jsou velmi 
komplikované.“ Zadívala se na Snapea, Harryho i Draca. „Zaměňuje písmena, když píše?“

Harry pokrčil rameny: „Já nevím.“

Draco zdvihl bradu. „Myslel jsem, že neumí gramatiku.“

„Pane profesore?“

„Já jsem předpokládal, že nevěnuje svým úkolům příliš péče,“ přiznal Snape, „a že je... 
pomalý.“

Doktorka podrážděně vzdychla. „Pro smilování. Copak jste se při svých učitelských studiích 
nedozvěděl ani základní informace o poruchách učení?“

Snape založil ruce na hrudníku. Harry si pomyslel, že kdyby na sobě měl plášť, vypadalo by to 
výhružně. V mudlovské oblečení to vypadalo, že se pokouší sám sebe bránit. „Obávám se, že 
vzdělávání v kouzelnické světě neprobíhá podle stejných norem jako v mudlovském,“ přiznal. 
„Například mé jediné pedagogické vzdělání spočívá v tom, že mi ukázali, kde mám učit. Mám 
tento předmět rád.“

Doktora Milá na něj zírala. „A jak jste se tedy naučil učit?“

„Zkušenostmi.“

Harry si téměř vzdychl. Takže tady se vzala ta Snapeova posedlost učením se ze zkušeností. 
No, alespoň to v poslední době vypadalo, že od téhle své teorie ustoupil. Jako učitel Obrany byl 
úžasný, dokonce i když neponižoval a nepošťuchoval Arana.

„Bradavice by evidentně měly být přivedeny do moderního světa,“ řekla doktorka kousavě. 
„Nicméně, nedělám si iluze, že by mému názoru byl přikládán nějaký zásadní význam.“

Snape měl dost slušnosti v těle, aby se alespoň trochu zčervenal. „Máte knihu o dyslexii? Rád 
bych se o tom něco dozvěděl. Možná, že jsou i jiní studenti v této situaci.“

„To bezpochyby,“ zamručela doktorka, „chviličku.“

Když odešla, Draco málem vrčel nahlas: „Já tomu nevěřím. Ta nesnesitelná mrňavá šprtka měla 
už zase pravdu? Ale jak jsem měl vědět, že Greg není pitomec? Vždyť to není jenom ve čtení! 
Chová se jako blb pořád!“
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„Pokud se k němu ostatní chovají, jako by byl,“ řekl doktorka Milá ledově, když se vrátila zpátky 
do čekárny, „tak je to pochopitelné. Mimo jiné bude jistě také trpět nedostatkem sebedůvěry.“ 
Podávala Snapeovi tlustou bichli. „Možná, že toto vám ve vaší práci s ním pomůže.“

Byl to ale Draco, kdo se po knize natáhl a vzal si ji: „Já ji chci jako první. Já ho učím. Nebo se o 
to alespoň pokouším. Je to můj kamarád.“

Doktorka se usmála. „Pokud máš nějaké další otázky, můžeš se mě zeptat další středu. A teď 
mě prosím vás omluvte, už teď jdu na večeři s Michaelem pozdě.“

Harry s dalším hovorem počkal až do okamžiku, když šli dolů ulicí. „Nevěděl jsem, že je Marša 
vdaná.“

Draco se rozesmál: „Není. Michael je její pes.“

„A to já jsem si myslel, že je příliš moderní na to, aby nosila prsten,“ řekl Snape jedovatě. 
Evidentně se ho její kritika dotkla, přestože byla oprávněna. Ale to nebylo to, co Harryho 
zaujalo.

„Ty jsi se díval na její prsteníček?“

Snape ho rychle přejel pohledem: „Můj život mě naučil pozorovat i ty nejmenší detaily.“

Draco řekl tiše přesvědčivým hlasem: „Jistě Severusi. Tak to bylo. My ti věříme. Každé slovo. Že, 
Harry?“

„Až vy dva dostanete rozum,“ sjel je Snape.

***

Věrný svému slovu, Severus přivedl právníka, vychrtlého muže, který se s nimi setkal ještě 
téhož večera v Brumbálově kanceláři. Harry byl celkem překvapený, že tuto záležitost nevyřeší 
v soukromí, ale ukázalo se, že ke smlouvě je potřeba dvou svědků, kteří nejsou členy rodiny.

Byla tu i Amália Thistlethornová a ne jen jako svědek. Jak vysvětlila, Harry je nezletilý, a 
přestože byl adoptován, byl úřad pověřen dbát na jeho blaho. A tak nemohl podepsat smlouvu, 
ve které se vzdává majetku, pokud se ona nepřesvědčí, že tak činí ze své vůle a bez nátlaku.

Harry pochopil, že se obává, jestli se proti němu Zmijozelové v jeho rodině nespikli.

A tak jí vysvětlit vše o Siriusovi, jak se obrátil zády k dědictví zla v této rodině a rozhodl se 
dělat to, co je dobré a správné. A že Draco udělal to samé a protože jsou oba Blackové, tak 
peníze daleko víc náleží Dracovi než jemu.

Říct, že byla šokována, by bylo nedorozumění. Většina kouzelnického světa ještě pořád na 
Siriuse myslela jako na toho, kdo zmasakroval mudly. Harry měl pocit, že mu nevěří, když jí 
říká, že je za to zodpovědný Červíček. Nebo alespoň ne do té doby, než se ho zastal Brumbál.

Pak se ale zdálo, že konečně pochopila, že Harry Siriuse miloval a cítí, že zachovává jeho odkaz, 
když dědictví předá bratrovi.

Podepsala pečlivě smlouvu a stejně tak i ředitel. Harry se cítil zaskočený. Myslel si, že to bude 
on a Draco, kdo tu smlouvu podepíší jako první. Místo toho byli poslední. Jako první musel svůj 
souhlas podepsat Severus. Pak konečně Harry směl podepsat listinu, týkající se jeho trezoru a 
domu, včetně veškerého vybavení. Díky té poslední větě téměř váhal. Protože v domě ještě 
pořád byly věci, které chtěl. Třeba Siriusovu starou hůlku. A nebo ty knihy dole ve sklepení, 
které nikdy nebyl schopný otevřít. Přemýšlel, jestli to jsou deníky. Staré Siriusovy poznámky.

Přesto to Harry podepsal a dotkl se pergamenu hůlkou tam, kde to ukázali, protože věděl, že 
může Dracovi věřit, že mu ty věci dá. Jediné, co musí udělat on, je požádat ho.

Draco se podepsal jako poslední a byli hotovi.

Tedy alespoň právník byl. Amália Thistlethornová měla v plánu ještě jednu věc. Popravdě měla 
dost drzosti na to, aby vyhnala Brumbála z jeho vlastní kanceláře a stejně tak i Snapea, tak, 

515 Kapitola 94. VYPRÁVĚNÍ



aby si mohla s 'chlapci' promluvit v soukromí a posoudit, jak se jim vede. V tom momentě Harry 
trochu zpanikařil, že se nějak dozvěděla o té záležitosti s jehlami, ale čarodějka jen žvatlala o 
konci školního roku, zkouškách a prázdninových plánech, takže se uvolnil. Harry si pomyslel, že 
celý tento rozhovor je směšný. Než skončí léto, budou oba s Dracem plnoletí. Budou dospělí.

No, alespoň, že už budou mít z krku ty otravy z úřadu.

Nebo v to alespoň doufal. Nikdy nezapomněl na ten jednoznačně výhružný dopis, který Richard 
Steyne poslal Snapeovi.

Oba s Dracem přikyvovali, usmívali se a mluvili, dokud sociální pracovnice nevypadala 
spokojeně. Když je opouštěla krbem, její oranžové šaty na pozadí zelených plamenů vypadaly 
otřesně.

Harry vstal, že půjdou, ale Draco zavrtěl hlavou a řekl, že počkají, dokud se nevrátí Brumbál. 
Prý neodejde, dokud nebude mít klíč ke svému trezoru, a že si chce napsat o výpis.

*** 

Během čtvrteční hodiny Obrany Harry zjistil, že převod majetku pomocí magie nezabere skoro 
žádný čas. Tedy, když se to týká něčeho takového. Draco už dostal svůj výpis. Protože se sova 
od Gringottových objevila kolem oběda, byl teď zabraný do svitku hustě popsaného úhledným 
písmem. Harry se pokoušel nedívat, přestože seděl hned vedle Draca. Měl toho dost, čím se 
zabavit. Snape vpředu odváděl při svém plísnění Arana ještě lepší výkon než obvykle.

Přesto všechno si, ale Harry nemohl nevšimnout, že Draco naškrábal na kousek pergamenu pár 
čísel a že šeptá kouzla, která předtím Harry nikdy neslyšel. Čísla se sčítala nebo občas násobila, 
ale ani zdaleka se nechovala tak slušně, jako nekouzelné číslice. Když si z jednoho sloupečku 
vypůjčil desítku, začalo to vypadat skoro nebezpečně. Harry viděl šestku, jak propukla v pláč, 
když byla příliš tvrdě vystrčena z svého místa.

Draco bleskově nakreslil malý kapesníček tak, aby si šestka mohla otřít oči dřív, než celá tato 
situace skončí v louži inkoustu.

Konečně se opřel dozadu a potěšeně si zamnul ruce.

Tentokrát se Harry nedokázal ovládnout. Natáhl se k němu a tiše se zeptal: „Tak kolik je to 
dohromady?“

„No, to ještě nevím. Jen jsem kontroloval, jestli skřeti nějak nepodváděli. Trezor byl dlouhou 
dobu bez dozoru a člověk nikdy není dost opatrný.“ V Dracově úsměvu probleskly zuby. 
„Konečný součet nebudu znát, dokud nebudu mít všechen majetek řádně ohodnocený. Ale co 
se týče galeonů,“ tiše si hvízdl pro sebe. Snape by to pravděpodobně slyšel, kdyby zrovna 
nebyl zcela zaujatý poučováním Arana o vedení třídy. „Řekněme, že jsem za vodou na hodně, 
hodně dlouhou dobu.“

Harry přikývl a cítil se lépe, než kdy jindy v poslední době. Možná konečně přijal, že je Sirius 
pryč. Že tu nikdy nebude náhrobek, který by mohli navštívit. Žádné tělo, které by mu pomohlo 
pochopit, že pád za závoj je definitivní. Že ta ztráta je navždy a nikdy se na tom už nic 
nezmění.

Ale tím, že se vzdal odkazu, měl pocit, jako by se jedna kapitola v jeho životě uzavřela.

„Myslím, že jsem ti ani nepoděkoval,“ zašeptal Draco, který se naklonil k Harrymu. „Jsi opravdu 
príma bratr.“

Harry se usmál. „To ty taky. Jenom... chovej se tak, aby na tebe Sirius byl vždy hrdý. To mi jako 
poděkování stačí.“

Draco se opřel o židli a se zářícíma očima přikývl.

***

V pátek ráno se Harry cítil vyčerpaný. Celý čtvrtek poslouchal jen o tom, jak by měli celé léto 
strávit opravováním Dracova domu. Mého domu. Dracovi se ta slova líbila. Což bylo, jak Harry 
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předpokládal, v pořádku, i když ho to trochu tahalo za uši. Pro něj bude Grimmauldovo náměstí 
navždy Siriusovým domem.

Možná proto ho to Dracovo štěbetání tak otravovalo. Mělo to přece být jejich první společné 
léto. Člověk by řekl, že si o tom alespoň trochu promluví.

Draco, netečný k Harryho náladě, se na něj otočil ve dveřích Velké síně: „Tak co si o tom 
myslíš?“

Už ses ptal, pomyslel si Harry.

„Nemyslím si, že by vymalovat dům byla kdoví jaká zábava, a víš, že táta říkal, že budeme mít 
důležitější věci na starosti. A navíc, i kdyby neřekl ne, ten dům se přece používá. Nemyslím si, 
že by stará parta ocenila, kdyby všechno v dohledu bylo ve zmijozelské zeleni.“

Draco pozdvihl bradu. „Ale prosím tě. To, že jsem při výběru dekorace ve škole ukázal trochu 
kolejní hrdosti, neznamená, že hodlám být celý život obklopený zelenou a stříbrnou. A ti lidé, 
kteří dům používají, by přeci mohli být docela potěšeni, kdyby se dům trochu dal do pucu. Teď 
to tam vypadá jako v mauzoleu. Vše je tam staré. A...“

Harryho najednou bodlo u srdce. Sirius jednou řekl, o Grimmauldově náměstí něco podobného. 
Harry se zhluboka nadechl. Tohle dejá-vu mu vehnalo slzy do očí. Co se stalo s tím včerejším 
pocitem, že konečně překonal svůj zármutek?

„Jsi v pořádku, Harry?“ Draco ho v podstatě vtáhl do vedlejší chodby. „Přestanu o tom domě 
mluvit, jestli ti to vadí. Toho člověka jsem pořádně neznal, ale chápu, že vy dva jste si byli... 
blízcí.“

„Nikdy jsme k tomu nedostali příležitost,“ řekl Harry a zamrkal, „ne tak, jak bych chtěl. Ale už 
jsem v pořádku. Jdi se s ostatními nasnídat.“

Draco se nepohnul, ale ztišil hlas: „Možná bys mi Harry mohl dát všechna svá pera. Můžeš si 
nějaké půjčit od někoho ve třídě...“

„Cože?“

„Říkal jsi, že jsou dost ostrá na to, aby...“

Harry se odlepil od zdi, o kterou byl opřený. „Jsem v pořádku a brkem to udělat nejde. Věř mi.“

Draco stále nespouštěl oči z Harryho batohu. „Jestli jsi si jistý...“

Místo odpovědi Harry prošel kolem něj a zamířil do Velké síně. Draco ho dohnal a vypadalo to, 
že chce ještě něco říct, ale jakmile vstoupil do dveří, objevila se tu náhle Hermiona a strčila 
Dracovi do rukou knihu a tlustý svazek pergamenu.

„Trochu jsem si pohrála s některými kouzly, aby se měnilo pořadí písmen a slov,“ řekla tak 
rychle, až jí téměř nebylo rozumět. „Myslím, že by to mohlo pomoci Gregovi překonat jeho 
dyslexii, ale nejsem si zcela jistá, jak vlastně věci vidí. Myslíš, že by ses ho na to mohl zeptat, 
aby ti to vysvětlil? A možná, aby mi napsal nějaké příklady, abych to mohla zkusit?“

„Dobré ráno i tobě, Hermiono,“ zavrčel Draco a přehodil si batoh přes rameno tak, aby mohl 
strčit ruce do kapes. „A ne, samozřejmě, že mi nevadí, když přerušíš můj soukromý rozhovor s 
bratrem.“

Hermiona otočila oči v sloup. „Prosím tě, vy dva si můžete promluvit kdekoli. A já mám jen 
týden na to, abych mohla vyřešit Goylův problém!“

„A kdo tě žádal, abys ho řešila?“ dožadoval se Draco hlasem o něco vyšším než obvykle. „Je to 
můj přítel, ne tvůj. Možná, že jsem tě požádal, aby ses s ním učila v momentě, kdy jsem byl 
pryč, ale teď jsem zpátky a jsem to já, kdo mu pomůže.“

Hermiona popotáhla a hodila hlavou: „Dobře a co tedy děláš, abys mu pomohl?“

„Víc, než tušíš,“ zavrčel Draco. „A navíc, tahle mudlovská metoda písmen pobíhajících po 
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pergamenu... to je pitomost! Proč prostě nenajdeme, co je s jeho chemií v mozku špatně, 
neuvaříme lektvar a nespravíme to?“

„A kde chceš vzít ty týdny, měsíce nebo roky na výrobu nového lektvaru?“ odsekla Hermiona. 
„On potřebuje pomoc teď. Vlastně, potřeboval ji už před lety, ale...“ 

Draco se náhle podíval přes Hermionino rameno. „Rone, nemohl by sis své děvče po večerech 
nějak zabavit, aby nestrávila všechen čas tím, že nám všem ostatním komplikuje život?“

Zatímco Ron zcela předvídatelně zrudl a Hermiona vypadala, že se chystá k pořádné scéně, 
Draco pošťouchl Harryho ramenem, zdvořile mu popřál dobrý den, zaculil se a nechal Harryho 
vyřešit problém, který ztropil.

Jako správný Zmijozel.

„Draca si nevšímej,“ řekl Harry, když zamířil k nebelvírskému stolu. „Je jen naštvaný, že jsi to 
ty, kdo rozřešil Goylův problém. On mu pomáhal celé roky a ničeho si nevšiml. Ale jak mohl. O 
dyslexii nikdy neslyšel.“

„Kdyby kouzelnický svět sledoval vývoj mudlovské vědy a podobných věcí, jsem si jistá, že by 
se našlo řešení pro spousty dalších problémů.

V naději, že se vyhne dalšímu kázání, se Harry zeptal Rona na Kudleyské kanonýry hned, jak si 
nandali na talíře svou obvyklou porci jídla. A tak byli zabraní do debaty o famfrpálu i v 
okamžiku kdy se objevily sovy s poštou. Když pak Ron spláchl poslední fazolky douškem 
dýňového džusu, zeptal se: „Hermiono, půjčíš mi Věštce? Chceme se podívat na výsledky.“

Když k ní Harry s očekáváním vzhlédl, uviděl ji, jak zděšeně zírá do novin, ústa zakrytá rukou.

„Co se děje?“ zeptal se a zamrazilo ho v zádech. No alespoň, že se neozvala jizva, ale přesto... 
„Voldemort? Zaútočil?“

Natáhl se po novinách, ale Hermiona si je přitáhla k sobě. Harry zaslechl nějaký šepot, vzhlédl a 
zamrazilo ho. U každého stolu v síni, kde měly studenti výtisk dnešních novin, se vytvořila 
skupinka, kde četli jeden druhému přes rameno a šeptem se o něčem zuřivě dohadovali.

Mezi větami a odstavci se téměř všichni studenti otáčeli k nebelvírskému stolu a jejich oči se 
vždy zastavily u Harryho. Už bych měl být zvyklý na to, že na mě zírá celá škola, pomyslel si 
Harry. Ale nebylo tomu tak. Měl pocit, že se mu snídaně v žaludku proměnila na kámen. Někdo 
se dozvěděl o jehlách! Pro Merlina, co když se tu někde, v okamžiku, kdy jsem si myslel, že 
jsem sám, potloukala Rita Holoubková?

„Hermiono, dej mi ty noviny...“

Nikdy nezjistil, jestli by mu je dala, nebo ne, protože právě v tom okamžiku k němu přišel 
Warren Worthington ze sedmého ročníku, podal mu noviny a poplácal ho po rameni. Harry 
sebou trhl a ani nevěděl, jestli to způsobilo neočekávané postrčení, nebo nadpis, který na něj 
zíral z titulní stránky.

Harry Potter: Temný mág? Chlapec, který přežil, používá v Bradavicích otevřeně temnou magii.

V okamžiku, kdy titulek přečetl, začaly Harryho ruce svrbět jak šílené. Někomu to došlo, 
pomyslel si. Někdo ví, že moje magie je temná a teď se zase všichni obrátí proti mně.

Upustil papír, jako by ho pálil.

Wothington lehce stiskl Harrymu rameno. „Nedělej si s tím starosti, kámo. Tohle už tu bylo, ale 
tentokrát za tebou bude stát celá kolej.“ Rukou ukázal na noviny ležící na Harryho talíři. „A s 
tímhle svinstvem si nelam hlavu. Ten idiot si jen vylévá zlost, protože dostal padáka. To se v 
tom článku taky mělo objevit, nemyslíš? Mám sto chutí to napsat vydavateli.“

„Díky, Warrene,“ poděkoval Harry ochable.

Starší z chlapců přikývl a šel si po svých.
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Harry se zděšeně díval na Věštce, ale věděl, že přečíst si to musí. Aniž si to uvědomil, zastrčil 
ruce pod rukávy hábitu a začal si drásat paže.

Je Harry Potter temný mág? Kouzelnický svět si tuto otázku klade už dlouho. Není třeba se tu 
zmiňovat o jeho podivné nominaci do turnaje tří kouzelníků nebo to, že se nejednou vyvlékl z 
obvinění z nedovoleného používání magie nezletilými kouzelníky. Kolem Pottera se už dlouho 
děje mnoho podezřelých věcí. Věštec vám teď ale přináší důkaz toho, co už bylo dlouho tušeno.

Podle anonymního zdroje ze samotných Bradavic nedokáže Potter po té, co se vzpamatoval z 
listopadového střetnutí s Tím-koho-atd. kouzlit jinak než v hadím jazyce! Ještě více šokující je 
zjištění, že profesoru, který se pokusil tuto praktiku potlačit, bylo vyhrožováno výpovědí.

Harry začal ve všech těch blábolech hledat nějaký opravdový důkaz. Nic moc důležitého v tom 
článku opravdu nebylo; většina operovala s informacemi, které už stejně všichni věděli a 
doprovázela ho stará fotka z turnaje. 

„Ten nevděčný bastard!“ vykřikl Ron, který četl Hermioně přes rameno.

„Ronalde!“ napomenula ho.

„Vždyť je to pravda,“ šeptal Ron vztekle. „Harry mohl toho pitomce za to, co udělal, nechat 
obvinit, a ještě ho znemožnit před celou radou školy tak, aby ho už nikdy nikdo nenechal učit. A 
on se obrátí proti němu a udělá tohle!“

Harry neměl žádný důkaz toho, že za článkem je Aran, ale vypadalo to, že Ron si je jistý a 
Warren to taky naznačoval, takže se rozhodl číst dál a nějaký najít.

Náš zdroj uvnitř Bradavic, který byl ochotný promluvit jen anonymně, protože se bojí pomsty, 
prohlásil, že věří tomu, že se Potter a jeho adoptivní bratr Draco rozený Malfoy, naučili temné 
umění od jejich otce, bývalého smrtijedského zvěda, Severuse Snapea. 

„Jen se podívejte na fakta,“ říká zdroj. „Jsou stejně nepřehlédnutelná jako Snapeův nos. Potter 
a ten Malfoyovic kluk (dnes Draco Snape) s tím člověkem strávili dole ve sklepení dlouhé 
měsíce. Za celou tu dobu se nesetkaly s žádným jiným člověkem. Dokonce ani ředitel za nimi 
nesměl. A co se pak nestalo?! Malfoy (Draco Snape) byl obviněn z vraždy svého děvčete! Já 
proti těm dvěma nemám ani to nejmenší. Oba to před tím, než se dostali do rukou Snapeovi, 
byli příjemní chlapci.“

„Ale místní učitelský sbor si evidentně myslí, že ať je Snape učí co chce, je to v pořádku. Od té 
doby, co se vrátili do vyučování, používá Potter ten proklatý jazyk a nikdo proti tomu nemá 
vůbec žádné námitky. Člověk pak neví, co vlastně kouzlí. Mohl by tu chrlit kletby na všechny 
strany! Ale ti chlapci se chovají, jako by to bylo správné a v pořádku a už popletli hlavy i  
ostatním studentům, takže ti si teď myslí totéž. Je načase, aby se veřejnost dozvěděla, jakým 
způsobem Albus Brumbál tuto školu vede. On by měl být ten, kdo první odsoudí tuto zvrácenou 
praktiku, a místo toho pozval Pottera a Malfoye (Draca Snapea) na zmrzlinový dýchánek! Je to 
ohavnost, absolutní ohavnost!“

Mimo záznam nám také zdroj prozradil, že chlapce nachytal, jak si hrají s artefaktem plným 
temné magie, a že když se jim ho pokusil sebrat, zaútočili na něj. Tento incident byl ututlán 
vedením školy a od té doby je náš zdroj trvale hlídán a zastrašován, aby nemohl promluvit. 

„Myslel jsem, že když se něco řekne mimo záznam, nebude to otištěno,“ konstatoval Harry.

„No Aran je evidentně dost hloupý na to, aby věřil Holoubkové,“ dodala Hermiona. „Ale však 
my jí ukážeme...“

Harry předstíral, že je zahloubaný do článku a přitom přemýšlel o jejím návrhu. „No... to je 
bezva nápad, ale nemyslíš, že už se nechala registrovat?“

Rozhlédl se, jestli na něj ještě pořád ostatní zírají a uviděl Draca, jak k němu míří od 
zmijozelského stolu.

„To musela,“ prohlásil Ron s rukama zaťatýma v pěst. „Jinak by si nedovolila otisknout takovou 
snůšku lží. Vždyť se na to podívej! Fakta jsou překroucená, a ten otřesný titulek, stejně jako 
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předtím u Malfoye, a ten jejich takzvaný zdroj!“

V tu chvíli k nim dorazil Draco, ale Ronova komentáře si nevšímal. Místo toho se protlačil hned 
vedle Harryho, hodil na noviny svitek pergamenu a prohlásil: „Ještěže nám Severus sehnal toho 
právníka. Tohle ti přinesla Hedvika, že ano? Zažalujeme Ritu Holoubkovou a celého Věštce za 
urážku na cti!“

Harry si vzdychl, věděl, že to jeho bratr myslí dobře, ale tohle byl zas jednou jasný důkaz jeho 
nedostatku sebekontroly. Soud by nemohl proběhnout, aniž by se odhalila fakta, která mají 
zůstat v utajení.

„Co tím chceš říct, že máte právníka?“ zeptal se Ron se svraštělým obočím. „K čemu 
potřebujete právníka?“

Jejda. Harryho paže svrběly čím dál tím víc. Neschopný vydržet to se přestal škrabat a začal 
zatínat nehty do jednoho místa na ruce. Byl by v tom okamžiku vyměnil celý svůj trezor za 
jedinou jehlu, ale měl pocit, že jsou na něj upřeny oči snad všech ve Velké síni, takže se 
neodvážil použít hadí jazyk a nějakou si vykouzlit. I když by nevěděli, co přesně dělá, byli by tu 
a dívali by se.

„Vrátilo se ke mně štěstí, víc vědět nepotřebuješ,“ řekl Draco klidně.

To se snadno řekne, ale Harry věděl, že dříve nebo později bude Ron chtít vědět, co se stalo. A 
jak se asi Ron bude cítit, až se dozví, že se Harry zbavil spousty peněz a všechny je dal 
Dracovi?

Po chvíli něčí ruka zastavila ty jeho. Harry poplašeně vzhlédl, ale nikdo jiný si nevšiml, že ho 
bratr pod stolem drží za zápěstí.

„Harry,“ řekl Draco potichu, „myslím, že bychom měli najít Severuse.“

Harry roztřeseně přikývl, a když si bral noviny, aby je mohl vzít s sebou, všiml si, že má za 
nehty krev. Napadlo ho, že Draco to také viděl.

Ale díky Bohu nikdo jiný.

Harry a Draco už byli téměř venku, když všechny zaujal nějaký rozruch u učitelského stolu. 
Snape rázoval k Aranovi s výtiskem Veštce pevně sevřeným v ruce. Vypadal jak anděl smrti z 
Apokalypsy. Hábit za ním vlál, podpatky zlověstně cvakaly po kamenné podlaze, obličej 
zkřivený do masky absolutního vzteku, který u něj Harry viděl naposledy tehdy, když ho Snape 
před rokem nachytal, jak se prohrabuje jeho soukromými vzpomínkami.

Harry přemýšlel, jestli tehdy taky vypadal tak zděšeně a těsně před omdlením, jako Aran teď. 
Ten vyskočil, ale pak mu očividně došlo, že nemá šanci uniknout, a tak zavřel oči, přesně tak 
jako malé dítě, které si myslí, že když ono příšeru nevidí, nevidí ani příšera jeho.

Ale Severus Snape ho viděl dobře a jeho temný, rozzuřený pohled patřil právě Aranovi. Došel až 
k němu, zdvihl hůlku a zamířil mu s ní na krk.

Můj bože. Harry začal lapat po dechu. Táta Arana zabije. Právě teď, právě tady, před stovkou 
svědků. A Draco si očividně myslel to samé, protože vykřikl přiškrceným hlasem.

Snapeovy rysy zůstaly tvrdé a jeho hůlka se ani nezachvěla, zatímco zvolal zvučným hlasem: 
„Árone Alexandře Arane! Veřejně jsi mě zostudil! Pošpinil jsi mé dobré jméno! A před celým 
světem jsi pohaněl mého syna! A tak tady teď před svědky žádám zadostiučinění tak, jak je mé 
právo!“

Aran vytřeštil oči. „Co? Vy-já–já–nic takového jsem neudělal!“

Snape zdvihl noviny, které svíral v druhé ruce, udělal dva rychlé kroky a uhodil s nimi Arana do 
obličeje. „Ty popíráš to, že jsi byl tím prolhaným zdrojem tohoto nechutného plátku?“

Vztek v jeho očích, sliboval Aranovi smrt, bez ohledu na to, co řekne.

„Já–já-“
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„Odpověz mi, ty všiváku!“ křičel Snape. „Nebo přísahám, při Merlinově vousu, že tě teď umlčím 
navždy!“

„Samozřejmě, že jsem nebyl ten zdroj!“ řekl Arana roztřeseným hlasem. „To bych Bradavicím 
nikdy neudělal! Albusi, řekni mu, že jsem to neudělal!“

V okamžiku, kdy Aran popřel Snapeovo obvinění, Harry cítil, jak se vzduch naplnil magií. Jedním 
z vysokých oken Velké síně prolétl závan ledového vzduchu a teplota v místnosti se snížila o 
několik stupňů. Závan větru se zhmotnil v hustou mlhu a několikrát obkroužil Arana a Snapea a 
svázal je dohromady jako mlžný kokon.

„Ne,“ zalapal Aran po dechu a ústa se mu otevřela v němé hrůze. „Ne.“

„Ano,“ řekl Brumbál tiše, když se ledový vichr přestal hýbat. „To promluvily samy živly.“ Jeho 
slova byla doprovázena tichým praskáním a Harry viděl, jak se na pramenech otcových vlasů a 
na Aranově ofině začínají tvořit rampouchy.

„Co se to k sakru děje?“ zeptal se Harry potichu přeskakujícím hlasem.

Byl to Ron, kdo mu odpověděl. Harry si ani nevšiml, že s ním jeho kamarád vyšel ven. „Bude 
souboj!“ řekl a pokyvoval při tom hlavou. „Myslím, že už spoustu let žádný nebyl. Harry, tvůj 
táta s tím kreténem vymete podlahu.“

Harry se zakabonil. Tady v Bradavicích přece pořád byly nějaké souboje. Ale obvykle nebyly 
doprovázeny studeným vichrem. Jeho zmatek byl asi vepsaný v jeho tváři, a proto se 
vysvětlování ujal Draco.

„Tohle je oficiální souboj, Pottere,“ protáhl Draco. „Tohle není hra, sport nebo cvičení. Tohle je 
skutečné. Vidíš tu mlhu? To znamená, že Aran přijal. Nyní musí se Severusem bojovat, ať už 
chce, nebo ne. Protože, kdyby to neudělal...“ Z Dracova obličeje byla čitelná zlomyslná radost, 
„může ho Severus na místě zabít, a ani ministerstvo s tím nic neudělá. Starobylá magie.“

Harrymu poklesla čelist stejně tak, jako před chvíli Aranovi. „Proč pro všechno na světě Aran 
takovouhle výzvu přijal?“

„To magie přijala výzvu místo něj,“ řekl Ron hlasem, ze kterého bylo znát, že Draco není jediný, 
kdo rozumí zvykům čistokrevných kouzelníků. „Protože lhal. Pokud tě nějaký kouzelník vyzve na 
souboj, musí uvést konkrétní důvod. Ty můžeš svou vinu přiznat a tak se souboji vyhnout. Ale 
pokud obvinění popřeš a přitom bylo pravdivé, magie tě donutí vstoupit do souboje. A tak ten, 
kdo tě k souboji vyzval, dojde zadostiučinění, ať už tak, nebo tak.“

„Tak proč byl tak pitomý a lhal?“

„Protože je to Aran?“

„A protože neví o starobylých kouzelnických zákonech víc, než ví o obraně,“ dodal Draco. „Zdá 
se mi, že v tom má stejný zmatek jako Harry. Tedy bez urážky, Harry.“

V té chvíli se ředitel vydal směrem k mužům spojeným kouzlem. Prohlédl si ledový vír, který je 
obklopoval a krátce přikývl. Když promluvil, zněla z jeho hlasu autorita. „Výzva byla přijata.“

„Já jsem nepřijal!“ ječel Aran, který se začal celý třást. Z vlasů mu padaly kousky ledu a tříštily 
se o zem.

Brumbál ho ignoroval. „Výzva byla přijata,“ zopakoval. „Kouzlo vstoupilo v platnost a nemůže 
být odvoláno.“ Zdvihl hůlku, prudkým gestem rozřízl mrazivý vír a síň se rozezněla zvukem 
gongu.

Kouzlo se sesunulo ke Snapeovým a Aranovým nohám a rampouchy zmizely.

„Duelanti mají dvacet čtyři hodin, aby si stanuli v tváří v tvář v kouzelnickém souboji,“ oznámil 
ředitel. „Všichni přítomní jsou zváni, aby tuto událost dosvědčili!“

Pak promluvil už normálnějším tónem a rozhlédl se ze strany na stranu. „Mohu navrhnout 
famfrpálovém hřiště? Při této příležitosti se vždy nadělá spousta nepořádku a skřítkové mají už 
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takhle práce až na hlavu.“

Harry měl co dělat, aby nevybuchl smíchy.

„Ale tohle, tohle je barbarství!“ koktal Aran. „Řediteli, přece nedovolíte, aby se tohle stalo?“

Brumbál zavrtěl hlavou a zdvihl ruce nad hlavu. „Jak jste už zajisté, pane profesore, pochopil, 
tahle záležitost už dávno není pod mou kontrolou. Teď je ve hře mocná magie a ta musí být 
uspokojena.“

Aran vypadal, jako že omdlí. „Ale to bude vražda!“

„Ale to jistě ne,“ řekl ředitel a v jeho laskavých očích se zajiskřilo. „Mám v našeho učitele 
Lektvarů velkou důvěru.“ Pak Brumbálův hlas zvážněl. „A zcela v rozporu s vašimi obviněními, 
on rozhodně není temný mág.“

„Samozřejmě, že ne,“ protáhl Snape. „I když to by tě asi nemělo příliš uklidnit, Arane. Člověk 
nemusí být temný mág, aby dovedl souboj až do konce.“

„Až ke smrti,“ zašeptal Draco. Harry se na bratra podíval podrážděně. Tohle mu došlo i 
samotnému.

Aran viditelně polkl.

Ředitel pak promluvil ještě jednou. „Všechny hodiny Obrany proti temné magii jsou dnes 
odvolány tak, aby se profesoři měli čas připravit. Souboj proběhne zítra před snídaní. A teď se 
prosím všichni vraťte k jídlu.“

Nazelenalý Aran rozhodně nevypadal, že by se hodlal ke své snídani vracet.

Snape se otočil, až za ním zavlál hábit a temným pohledem si prohlížel zástup pod vysokým 
stupínkem, na kterém stál učitelský stůl. Harry si byl jistý, že hledá své syny.

Ale něco mu ještě zabránilo jít k nim dolů.

„A Arane,“ zavrčel Snape, když se otočil zpátky tak, aby byl k druhému učiteli tváří. „Ještě 
jednu věc.“

A v momentě, kdy se na něj učitel Obrany podíval, praštil ho Snape zaťatou pěstí do obličeje.
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Snape za majestátního vlání pláště odrázoval z Velké síně a Harry s Dracem se po sobě 
zděšeně podívali. 

„Tolik k nemsti se, je to špatné,“ zašeptal nakonec obdivně zmijozelský chlapec. 

Harry se krátce podíval do míst, kde ležel v bezvědomí Aran. „Jo, ale pomysli si, co mu táta 
mohl udělat.“ 

„No, spíš si pomysli na to, co mu udělá“ zamnul si ruce Ron.

Draco potichu zavrčel, „No jestli udělá to, čím vyhrožuje, nebudu muset už nikdy poslouchat 
jeho kázání o pomstychtivosti.“ 

Harry si pomyslel, že právě to možná zastaví Snapeovy ruce. I když na druhou stranu, ten 
člověk přece už udělal ve svém životě dost hrozivých věcí. Ale litoval jich. Harry si dobře 
pamatoval na to, jak byl otcův hlas naplněný úzkostí, když s ním před několika měsíci mluvil.

Nemohl jsem je zachránit Harry.

Takže jak moc je pravděpodobné, že Snape Arana chladnokrevně zabije před zraky všech dětí 
ze školy a navíc i svých vlastních synů? Harry si sám pro sebe přikývl. To by vysvětlovalo i tu 
ránu, které byli před chvílí svědky. Snape byl naštvaný a musel něco udělat s tím novinovým 
článkem.

„Jsem rád, že mám konečně někoho, kdo za mnou stojí,“ řekl Harry „Je to příjemná změna.“ 
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„No počkej, já jsem přece za tebou vždycky stál!“ Vyhrkl Ron a zčervenaly mu tváře.

V tu chvíli se na Harryho otočil Draco. „Serpensortia,“ vydechl tiše přes Harryho slova.

Harry se na ně na oba usmál. „Já vím. Myslel jsem někoho dospělého.“ 

„Aha.“ prohlásili Draco s Ronem unisono. A oba vypadali, že je to poněkud popudilo. Nebo lépe 
řečeno Ron vypadal popuzeně a Draco otráveně.

„A hele začínáte spolu souhlasit,“ smál se Harry. „A to je taky příjemná změna.“ 

Osazenstvo učitelského stolu, které až na Brumbála, který souboj stvrdil svou autoritou, mělo 
před chvílí oči na vrch hlavy se začalo uklidňovat. Pomfreyová si pospíšila k Aranovi a po té co 
si učitele v bezvědomí prohlédla, zakouzlila Mobilicorpus aby s ním mohla pohnout. 

Harry měl co dělat, aby se znovu nerozesmál při pohledu na Arana, jehož tělo se jako 
bezvládná loutka vznášelo mezi mrzimorským a nebelvírským stolem ven ze dveří Velké síně. 
Pomfreyová šla za ním s poplašenými zvuky a Harry doufal, že to není předzvěst toho, že má v 
plánu dát Snapeovi kázání o tom, že kolegové z učitelského sboru se nemlátí. 

Ron zamířil zpátky ke svému místu a prohlásil, že si musí před tím než zamíří na hodinu Kouzel, 
ještě do něčeho párkrát kousnout.

„Doženu vás,“ řekl Harry rychle. Najednou to přestala být legrace. Během Kouzel se často 
používá hůlka, mohl by se mu shrnout rukáv a to poslední, co potřebuje po tom otřesném 
článku je, aby lidé začali přemýšlet, kde přišel k těm jizvám na ruce. 

„No, to ani náhodou,“ otočil se na něj zakaboněný Ron. „Nenechám se od tvého otce znovu 
seřvat za to, že jsem tě nechal jít samotného.“ 

„Kdy o tom s tebou mluvil?“ 

„Nemluvil, poslal Huláka. Mně a Hermioně. Krbem do společenské místnosti. Myslím, že by 
učitelé neměli smět dělat takovéhle věci!“ 

Huláka. Harry tušil, že je od něj není pěkné to, že ho to docela pobavilo. Bylo příjemné mít 
dospělého na své straně. Otce, opravdového otce. „Hm. A co v něm bylo?“ 

Ron se zaškaredil. „Že jsme prefekti a že by nám mělo víc záležet na ostatních, než na nás 
samých. Že jsi neměl být na chodbě sám a že to dobře víme. A že jestli tě ještě jednou 
necháme o samotě, abychom se mohli miliskovat, tak že zná kouzlo, která nám nacpe jazyk 
hluboko do krku a přilepí ho tam.“ 

Harry jen zapal po dechu. „To by neudělal!“ 

„Ale jasně, že udělal. Takže, my tě teď s Hermionou doprovodíme do hodiny a konec řečí.“ 

„Draco mě může doprovodit předtím, než půjde na hodinu Přeměňování. Stejně si s ním 
potřebuji o něčem promluvit.“ 

Ron chvíli váhal. „No, dobře.“ zavrčel nakonec.

Draco nadzdvihl obočí, ale neřekl nic, dokud s Harrym nevyšli z Velké síně dolů do chodby. „Co 
je?“ 

„Jen minutku.“ Harry otevřel dveře a podíval se do zaprášeného skladu plného pavučin. U zadní 
stěny stálo osamocené zrcadlo špinavé tak, že Harry téměř neviděl svůj odraz. Chvíli přemýšlel, 
jestli je stejné, nebo podobné, nebo jestli umí podobné věci, jako zrcadlo z Erisedu, ale v tom za 
ním vešel Draco a jeho mysl zaujal naléhavější problém. 

Harry s povzdechem zajistil místnost, a pak si vyhrnul rukáv hábitu. Bylo mu líto, že zrovna 
dnes nemá košili s dlouhým rukávem, pak by bylo daleko těžší dostat se pod látku přímo na 
kůži.

Draco bolestně sykl, když uviděl Harryho předloktí pokrytá rudými šrámy. Dlouhé linky 
rozdrbané kůže vypadly jako fialové šrámy a sem tam na nich byly kapky krve. Jedna ranka 
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ještě pořád krvácela. 

„Nemůžu takhle jít do Kouzel. Hodně tam kouzlíme. Takže... mohl bys?“ 

„Mohl bych co?“ 

„No... uzdravit je? Moje kouzla... no prostě já to sám pro sebe udělat nemůžu.“ 

Harry si povšiml, že Draco má ruce založené na hrudi. „A čím to asi tak bude? Přemýšlel jsi nad 
tím někdy?“ 

O Bože, proč to ten Draco musí takhle komplikovat? „Podívej, já vím, proč to tak je. Dlouho 
jsme o tom s tátou mluvili.“ 

„To je dobře. Protože jestli si myslíš, že já budu tvůj spoluviník, tak to se teda...“ 

„Spoluviník!“ 

Draco zdvihl hlavu. „Marša to slovo používá často a myslí tím lidi, kteří ti pomáhají dělat věci, 
které pro tebe nejsou dobré.“ 

„Já nechci, abys mi pomohl – podívej, já prostě jen nechci, aby to všichni viděli, chápeš?“ 

„Měl bych tě donutit jít za Severusem.“ 

„Draco...“ 

„No dobře,“ zavrčel chlapec. „Pro jednou.“ 

Harry s úlevou zašeptal. „No hurá.“ 

Ale Draco ještě neskončil. „Ale řeknu to Severusovi hned, jakmile budu moct.“ 

Harry cítil, jak se mu zatínají pěsti. Byl by raději, kdyby si otec myslel, že se už se svým 
problémem vyrovnal. Už je to skoro týden, co se za ním přenesl domů, aby si s ním promluvil a 
za tu dobu ani jednou nevykouzlil jehlu. A Snape byl kvůli tomu na něj hrdý. Harry to věděl. A 
Draco to teď chce zničit! „To je od tebe hnusné.“ 

„Není. Musím to udělat. A kdybys letěl na mém koštěti, věděl bys proč.“ 

„Jo, prostě chceš být pro jednou ten hodný syn ty!“ 

„Jako bych měl šanci.“ řekl Draco potichu. A když se podíval na Harryho, leskly se mu oči. 
„Nepokouším se přidělat ti potíže, takže se nechovej jako blbec. Jen nechci, aby sis myslel, že si 
budeš ubližovat a já ti to pomůžu skrýt.“ 

„Tak už se do toho pusť,“ řekl Harry a natáhl ruce a jen doufal, že Draco mezitím nezměnil 
názor.

Draco se velmi jemně dotkl ošklivých červených jizev hůlkou. A pak zakouzlil čistící kouzlo 
kolem Harryho prstů. Krev zachycená pod nehty zmizela. Stejně byl pořád naštvaný, měl chuť 
říct díky za nic, jenže to by nebyla pravda a tak jen práskl dveřmi od skladu a vyrazil do chodby.

Draco ho doběhl, šli bok po boku, ale Harry nepromluvil, dokud nebyli u učebny Kouzel. A i pak 
to bylo jen zašeptané ahoj.

Toho dne v kouzlech dělali to, čemu Kratiknot tak rád říkal otevřené opakování, což znamenalo, 
že se směli dát do dvojice s kým chtěli a kouzlit co chtěli, cokoliv z toho, co se naučili. A nebo si 
jen povídat, pokud u toho alespoň občas mávli hůlkou.

Ale netrvalo to ani deset minut, otevřely se dveře a objevil se Snape. „Mohl bych si promluvit 
se synem?“ zeptal se bez okolků.

Harryho začaly svrbět paže. Takže Draco už si se Snapem promluvil, co? Skvěle!

Havraspárští i nebelvírští se na Snapea, který vešel do třídy, dívali obdivně a s úctou. A 
vzhledem k tomu, čemu byli u snídaně svědky nebylo divu.
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Kratiknot zuřivě přikývl hlavou a zhoupl se na patách. „Skutečný souboj tady v Bradavicích. To 
je doopravdy vzrušující, že? Jsem si jistý, že předvedete skvělou show!“ 

Snape sevřel rty. „Budu se snažit,“ řekl suše, „a mohu si tedy teď promluvit s Harrym?“ 

„Samozřejmě, samozřejmě.“ Kratiknot mávl na Harryho aby šel.

Snape mlčel po celou dobu, co se vraceli do Velké síně, aby se přenesli krbem do jeho 
kanceláře. A Harry byl příliš naštvaný na to, aby jen tak něco rozkládal. Když pak osaměli v 
kabinetě Lektvarů, byl to Snape, kdo zahájil rozhovor.

„Chtěl jsem si s tebou promluvit dřív, než skoční snídaně. Ale pak jsem si říkal, že nejlepší bude 
počkat, až budeme mít trochu soukromí. Ten článek byl skutečně odporný. Nebereš ho příliš 
vážně, že ne?“ 

Ne, samozřejmě, že ne, chtělo se Harrymu říct.

Jenže to přece nemůže tvrdit, že ne? Ne když ví, že Draco řekne Snapeovi o tom, co provedl se 
svýma rukama. A že to Snape ještě neví, už teď bylo jasné. Draco tedy ještě nežaloval.

Ale bude. O tom neměl Harry nejmenší pochybnost. Takže nejlepší bude, když to Snapeovi 
řekne sám, dřív, než to udělá Draco. „No, popravdě, trochu ano.“ 

Snape se k němu naklonil přes stůl. „Harry,“ řekl temně káravým hlasem. „Ty nejsi zlý. Aran je.“ 

Harry zamrkal. „Je malicherný a úzkoprsý, ale neřekl bych, že je zlý.“ 

„Je přízemní a zajímá se jen sám o sebe. A to ho činí zlým.“ Snape rozpřáhl ruce. „Urazil jsem 
ho a on mi to vrátil tím, že zaútočil na mé děti. Bezpochyby neočekával, že ho kvůli tomu vyzvu 
na souboj.“ 

Harry se nedokázal ovládnout a odfrkl si. Přemýšlel, jestli Snape v celé téhle situaci nevidí jeho 
pokání zato, jak se celé ty roky k Harrymu choval. Téměř to řekl nahlas, ale vzhledem k tomu, 
že se v Devonu víceméně domluvili, že už tuhle záležitost nechají být, udržel jazyk na uzdě a 
věnoval se svému dalšímu zjištění. „Ty jsi ten souboj s Aranem celou dobu plánovat!“ Řekl a 
samotného ho překvapilo, že v jeho hlase bylo slyšet obvinění. „To proto jsi byl tak 
nesnesitelný, když jsi dohlížel na jeho hodiny!“ 

„Proč si myslíš, že jsem asi tak navrhl, že budu dohlížet na jeho hodiny,“ zajiskřilo Snapeovi v 
očích. „Albus ho chtěl prostě vyhodit, ale já jsem chtěl dostat zadostiučinění. Chtěl jsem, aby 
mě Aran vyzval.“ 

„Vždyť se tě k smrti bojí!“ 

„Jo, toho jsem si všiml,“ zavrčel Snape. „A tak se mi pomstil jako zbabělec a svou zášť 
ventiloval před Holoubkovou. Ale dost už o Aranovi Harry. O něj se postarám zítra. To co mě teď 
zajímá jsi ty. Jak moc tě ten článek rozrušil?“ 

Harry přesně věděl, kam tahle otázka míří. „No, jehly jsem nevyčaroval, ale...“ hlasitě a 
zhluboka si vzdychl. „Bojím se, aby si teď všichni nemysleli, že jsem opravdu temný. O hadím 
jazyku si málokdo myslí něco dobrého. Nepokoušel jsem se zranit, ale... no docela dost jsem si 
rozdrásal ruce.“ 

„Čím?“ 

„Co? No nehty.“ 

„Ukaž mi ruce.“ 

„No když chceš. Ale Draco už mi je před vyučováním uzdravil, takže na nich není nic moc 
vidět...“ 

Snape se zatvářil zlověstně. „To udělal? Opravdu?“ 

Harry se zamračil, jen když si na to vzpomněl. „Jo.“ 
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Snape si ho chvíli prohlížel. „Ty se na bratra zlobíš. Proč?“ 

„Protože mi slíbil, že hned jak bude moct, za tebou půjde a řekne ti všechno o tom, jak jsem si 
ty ruce rozdrbal i že mi je uzdravil!“ 

„A ty jsi neměl v pláne se mi o tom zmínit?“ 

„Já...“ Harry polkl, nechtělo se mu otci lhát. „Nejsem si jistý, pane.“ 

„Pak to bylo od Draca chvályhodné,“ řekl Snape klidně. „Nemá příliš mnoho zkušeností s tím, 
jak být přítelem a už vůbec ne bratrem, ale to, že mi to chtěl říct, byla správná věc. Doufám, že 
tomu rozumíš.“ 

„Já...“ Harry se znovu zamračil, ale tentokrát už ne vzteky. Chápal, jak to otec myslí. „No, 
předpokládám, že se budu muset Dracovi omluvit.“ 

„Jsem si jistý, že vy dva to nějak vyřešíte.“ Řekl Snape po chvíli ticha. „To co mě zajímá je, proč 
si nejsi jistý, jestli bys mi řekl o tom, že jsi se opět zranil. Myslel jsem, že máme dohodu.“ 

„Máme dohodu, že přijdu dřív, než se mi vymkne z rukou potřeba vykouzlit si jehlu. Ale tohle 
tak nebylo. Prostě mě jen rozhodil ten článek. Myslel jsem, že se ke mně zase všichni otočí 
zády.“ 

„To se nestane,“ řekl Snape přesvědčeně. „Dneska ráno ve Velké síni se všichni postavili na 
tvou stranu.“ 

„No, asi pomohlo, že jsem tentokrát měl na své straně vítěze.“

Snape se zakabonil. „Harry ty bys tuhle bouři přečkal i sám. To je jeden z tvých velkých 
talentů.“

„Já vím.“ Harry se natáhl, aby se dotkl otcovy ruky. „Jen se ti pokouším poděkovat bez toho, 
abych to řekl.“ 

„Aha. Zmijozel.“ 

„Tak nějak.“ 

„A teď k tomu škrábání,“ Harry měl pocit, že se Snapeovy oči do něj zaryly. „Máš pocit, že se 
tvé nutkání zhoršuje?“ 

Nutkání. Harrymu se tohle slovo nelíbilo. A tak pustil otcovu ruku. „No, občas mě ruce svrbí, ale 
nemám chuť je drápat. Není to stejné, jako když jsem toužil po jehlách. Tohle byla výjimečná 
situace. Protože ten článek byl tak zlý a já jsem neměl žádnou jehlu.“ Harry polkl. Chtěl si ten 
článek přečíst, aby se dozvěděl to nejhorší. ale když se na to teď zpětně podíval, byla tohle ta 
situace, kdy měl jít za otcem. Hned.

„Už se to nestane, pane.“ Řekl potichu. „Slibuju. Přijdu za tebou dřív, než se něco stane. A to co 
se stalo dnes... Lituji toho.“ 

„Nechci, aby ti něco bylo líto,“ řekl Snape a naklonil se dopředu. „To, co chci je, aby ti bylo líp.“ 

„Ale to mně je!“ Harry si rukou prohrábl vlasy a došlo mu, že zrovna před chvílí to samé gesto 
viděl u Snapea. Zvláštní. „Podívej, bylo to jen tím článkem. Prostě mě dostal.“ 

„Bohužel se budeš muset naučit od Věštce tyhle události očekávat.“ 

„Já vím.“ 

Snape najednou zněl trpce. „Doufám, že chápeš, co to udělá s Dracovými přehnaně 
ochranitelskými tendencemi.“ 

Harry se zakřenil. „Jo, bude chtít, abych si okamžitě ostříhal nehty.“ 

„Bez pochyby, bez použití něčeho ostrého.“ 

„Možná by mě mohl naučit některé z těch manikúrních kouzel, které má tak rád,“ žertoval 
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Harry.

„Můj syn, který má rád manikúrní kouzlo,“ Snape obrátil oči v sloup.

Harry se rozesmál. „Hele, slyšel jsem, že v září při praktikách Bylinkářství, pořád otravoval, že 
ho rukavice z dračí kůže dřou do rukou!“ 

„A chtěl poslat domácího skřítka, aby mu koupil nové. Hned, během hodiny.“ Snape se ušklíbl. 
„A pokud si pamatuji, byl dost bez sebe, když mu profesorka Prýtová půjčila jiný, použitý pár.“ 

„Tak to se asi Dracovi nelíbilo.“ 

„No, samozřejmě, že ne. Ale když se vrátíme k tobě. Měl bych ti říct, že se mě dnes ráno tvůj 
bratr pokoušel přesvědčit, abych kouzlem zamkl šuplík ve tvém stole, na kterém připravuješ 
lektvary.“ 

„Cože?“ 

„Má pocit, že je tam, jak řekl, prostě příliš mnoho snadno dostupných ostrých věcí.“ 

„No skvěle, nebudu moct pracovat.“ 

„No, říkal, že na výrobu zmrzliny ty nástroje nepotřebuješ.“ 

Harry podrážděně zahučel, ale pak se rychle uklidnil při myšlence na ochutnávku, která je čeká 
v úterý. „Jsem si jistý, že to nerad uslyšíš, ale Lektvary jsou teď doopravdy zábavné, bez 
urážky.“ 

„Předpokládám, že výroba sladkostí může být zábavná,“ zavrčel Snape. A jeho hlas zněl dost 
zlověstně na to, že před nedávnem nevypadal tímto tématem nijak znepokojeně. 
„Předpokládám, že ministerstvo, to sídlo vší moudrosti, by s tím souhlasilo z celého srdce. Bez 
ohledu na to, že byste potom všichni potřebovali inzulín...“ 

Harry zamrkal. „Tati, je něco špatně?“ 

Snape mávl rukou. „Možná jsem jen nervózní z toho souboje.“ 

„Ne ze souboje, s Aranem.“ řekl Harry pobaveně. „Ale stejně. Mám otázku. Kdo bude tvůj 
sekundant? Ředitel?“ 

„Nepotřebuji sekundanta.“ 

„Myslel jsem, že je to tradice.“ 

„Ale není to nutné, a v tomto případě tu mimo Abuse není nikdo, komu bych tuto úlohu svěřil. A 
ten se jí, díky svému postavení tady, zhostit nemůže.“ Snape vstal. lehce se dotkl Harryho 
ramene a zamířil ke dveřím. „Domnívám se, že by ses měl vrátit do třídy. A kdyby se někdo 
ptal, co jsem chtěl, řekni, že jsme probírali, co uděláme se slečnou Holoubkovou. No, víš co? 
Nezapomeň to říct.“ V očích se mu zablesklo povědomým způsobem.

„Co s ní uděláš?“ 

„Zatím nemám žádný plán.“ 

„Tak proč...“ Harrymu to došlo dřív, než dokončil otázku. „Aha, ty jí chceš vyděsit. A budeš 
trousit narážky, abys ji přivedl k šílenství a chceš, abych ti pomohl.“ 

Snapeovy oči jen zářily. „Výborně Harry, a teď jdi, zpátky do Kouzel, abys mohl začít.“ 

***

Na obědě se Harry posadil vedle Draca, aby se mu mohl omluvit. Ne, že by se mu do toho 
úplně chtělo. Ne, před ostatními Zmijozely. Ale věděl, že to takhle bude nejlepší. Draco se 
musel vykašlat na Zmijozel, aby mohl Harrymu pomoct, Takže teď potřeboval dostat šanci 
upevnit svou pozici v koleji, a jestli zmijozelští zaslechnout, jak se mu Harry za něco omlouvá, 
možná to pomůže Dracovi zachovat si tvář. 
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Když si sedal, Draco se na něj ani nepodíval. Harry věděl, že je to špatné Znamení, přestože byl 
Draco zabraný do rozhovoru s Crabem. O pár míst dál Zabini pracoval na svém trestu a 
sledoval přitom, jak si Draco s Crabbem povídají a nevypadal, že by ho to příliš těšilo. Harry by 
si býval přál sedět tak blízko, aby viděl, u kterého čísla Zabini je.

„Draco,“ řekl Harry trochu hlasitěji, když se v hovoru objevila pauza.

„Hmm?“ Jeho oči vypadaly chladné a bez zájmu, ale hned sklouzly k Harryho prstům, jako by se 
chtěl přesvědčit, zda si Harry znovu neubližoval.

„Choval jsem se předtím jako pitomec, je mi to líto.“ řekl Harry. „Přijmeš mou omluvu?“ 

Draco zdvihl obočí. „Pitomec, říkáš?“ 

Harry měl pocit, že je v tom nějaký záměr a tak přikývl. „Jo, úplný pitomec. Přesně, jak jsi řekl. 
Měl jsem ti radši za to všechno poděkovat.“ 

„Dobře,“ protáhl Draco. „Z mých zkušeností vyplývá, že nebelvírští jsou často úplní pitomci. Je 
dobře, žes na to přišel.“ 

Harry si pomyslel, že je to Dracův způsob, jak přijmout omluvu, aniž by před ostatními Zmijozeli 
připustil, že se dopustil něčeho tak laskavého, jako je odpuštění.

„No a konec konců, ty jsi zčásti Zmijozel,“ pokračoval Draco, jako by byl pán, udělující milost. 
„A to tě činí docela snesitelným.“ 

Ale zakřenil se u toho tak, že ho Harry nemohl brát vážně.

„Co si myslíte, že Snape při souboji Aranovi udělá?“ Zeptal se Goyle s plnou pusou.

„Netuším,“ řekl Draco.

„A co ty, Harry?“ 

Harry se téměř udusil na svém vajíčkovém salátu, když slyšel, jak ho Goyle oslovuje křestním 
jménem. Hm, pravděpodobně do něj Hermiona ryla, když ho doučovala.

„Taky nevím,“ a na dotvrzení svých slov pokrčil rameny.

Goyle ztišil hlas. „Měl ten článek pravdu? Učil vás váš otec nějaké temné umění?“ 

Draco se pokusil odpovědět tak, aby nemusel říct ani ano, ani ne, ale to vypustil džina z lahve. 
Díky Holoubkové. Ta možnost, že by Snape učil Harryho a Draca temnému umění Zmijozel 
zřejmě fascinovala. Draco se je pokoušel utišit, ale bezúspěšně.

Harrymu se podařilo zůstat s Dracem o samotě teprve kdy zamířili do sklepení na Lektvary. Šli 
před Ronem s Hermionou a tak se zmínil, že už se se Snapem viděl a všechno mu řekl.

„Dobře.“ řekl Draco a přikývl. „Ale já mu to stejně musím říct. A ne proto, že bych si myslel, že 
lžeš. Prostě z principu.“ 

No, asi je dobře, když Draco lpí na svých principech. Nebo alespoň na tomhle. Má na mysli 
Harryho dobro.

„Tak co? jak se vám daří ta zmrzlina?“ 

„Hermiona tam chce dát moc cukru,“ stěžoval si Draco mrzutě. „Jako by nevěděla, že správná 
citronová zmrzlina musí být kyselá. To snad musí být nějaký mudlovský zvyk, chtít všechno tak 
sladké je otravné.“ 

„Musíš vyvážit sladkou a kyselou, aby ta chuť byla příjemná,“ ozvala se zezadu Hermiona a 
Harry přemýšlel, jak dlouho naslouchá jejich rozhovoru. „A není to vůbec žádná mudlovská 
záležitost!“ 

Draco se pootočil dozadu. „Harryho vychovávaly mudlové. Tak ať to rozhodne on...“ 

„Ani náhodou,“ řekl Harry a zůstal trochu pozadu, aby srovnal krok s Ronem. „To si vy dva 
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vyřiďte sami.“ 

***

Sobotní ráno se vylouplo jasné a zářivé, alespoň podle toho co Harry viděl v kouzelném rámu. 
Ještě pořád ukazoval jen vrbu mlátičku, ale teď alespoň i skutečné počasí.

„Hezký den,“ řekl, když se posadil, aby se s bratrem a otcem rychle nasnídal. „Tak co, jsi 
připravený?“ 

Snape se na něj podíval pohledem, ve kterém bylo vepsané. A co bys tak řekl?

„No, jen se ptám,“ řekl Harry a zasmál se. Pak si vzpomněl na něco, na co se chtěl zeptat už 
včera. Chtěl si s otcem promluvit už večer, ale Snape byl zabraný do nějakého papírování. 
Harry netušil, čeho se to týká, ale vzhledem k tomu, jak zuřivě psal se svraštělým obočím, 
neměl odvahu ptát se ho na cokoli. 

„Takže k souboji. Předpokládám, že už to máš naplánované. Nějakou strategii. Tedy ne, že by 
ses musel nějak snažit být lepší než Aran. Ale co máš v plánu mu udělat?“ 

Snapeův hlas potemněl. „Donutím ho litovat toho, jak s tebou zacházel.“ 

„Jak?“ 

„Proč nepřijdeš a nepodíváš se?“ 

Harry se zarazil a protestoval. „Chceš říct, že mi neřekneš, co máš v plánu?“ 

„Mluvit o tom dopředu přináší smůlu,“ vykřikl Draco a mazal si chleba dýňovou marmeládu.

„I s vlastními syny?“ Harry si povzdychl. „No dobře, správné kouzelnické chování.“ 

„Myslím, že nebudeš zklamán,“ protáhl Snape.

Pořád ten zlověstný tón. „Tak mi prostě slib, že ho nezabiješ.“ 

„Nic takového ti neslíbím,“ prohlásil Snape. „Ačkoli do záznamu bych rád uvedl, že jsou horší 
věci, než smrt.“ 

Když to Harry slyšel, otřásl se. Skutečně věřil otci, že udělá správnou věc, jenže tenhle člověk 
býval smrtijed. Zná hrozná kouzla a kletby. Tím si byl Harry jistý.

Cesta k famfrpálovému hřišti proběhla v tichosti. Harrymu to nebylo příjemné a tak se 
několikrát pokoušel začít hovor, ale Draco mu pošeptal, že by měli nechat Snapea, aby se 
soustředil.

Všechno školní osazenstvo už bylo shromážděno pod brankami. Studenti postávali v 
neuspořádaných řadách seřazení podle kolejí. Když se Harry, Snape a Draco objevili před 
studenty, zvládlo ticho, ale jakmile prošli, dav se znovu rozšuměl.

O pár metrů dál, čelem ke studentům, se nacházela druhá řada složená z profesorů a ostatního 
personálu. Na rozdíl od studentů byly posazeni v křeslech. Pomfreyová se dívala na Snapea 
nevlídně, jako by tím chtěla říct, že ona už se o Arana starat nechce. Harry si povšiml, že v 
očích jeho otce se také zablesklo. Ale většina učitelů vypadala uvolněně. McGonagallová 
rozkládala s Hoochovou o sukni, kterou viděla v Prasinkách. Obě ženy ale zmlkly, když kolem 
prošel Snape.

A když už tak mluvíme o uvolnění - Harry by byl přísahal, že profesorka Vectorová na ně mrkla, 
když procházeli mezi řadami.

„Co to má znamenat?“ zašeptal Harry.

Draco promluvil koutkem úst. „To ti řeknu potom.“ 

Harry si všiml, že Snape se podíval na Draca poněkud popuzeně.

Celé to Harrymu připadalo podivné, ale neměl čas nad tím dumat. Právě v tu chvíli došli na 
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vzdálený konec soubojového prostoru. Snape se postavil na místo, otočil se a prohlédl si 
nedávno ostříhaný trávník. Očima pozdravil nejprve své studenty, potom učitele, zůstal klidně 
stát a lehký vítr mu nadzdvihával hábit. Vlál méně, než jeho obvyklé oblečení, takže byl 
očividně vytvořen právě kvůli soubojům.

„Co to má znamenat?“ Zeptal se zachmuřeně Draco, když došel ke zmijozelským studentům, 
kteří stály shluknutí po Snapeovi levici. „Stojíte stejně, jako mrzimorští. Čí to byl nápad? 
Ukažte, že máte trochu respektu k hlavě své koleje. Sedmáci dozadu. První ročníky dopředu a 
druháci za ně. Tak, bude to? Přesně takhle. Dobře...“ 

„Kdo tě pověřil velením?“ Zeptal se Zabini a zůstal stát na svém místě v přední řadě. Vypadal 
směšně mezi prvňáky.

„Já sám,“ klidně odpověděl Draco. „Mohl jsi to udělat ty, ale neudělal, takže teď jdi na své 
místo.“ 

Chlapec udělal opovržlivé gesto, ale musel uznat, že teď není čas, diskutovat tu o Dracově 
autoritě. Harryho ohromilo, že nikdo další Dracovým příkazům nevzdoroval. Dokonce ani 
sedmáci. Připadalo mu, že jeho bratr získal zpátky většinu ze svého bývalého postavení. A to je 
dobře, že. Možná, že spolu dokáží zachránit většinu zmijozelských, aby neudělali tu samou 
chybu, jako udělal Snape, když byl v jejich věku. 

Harry se necítil moc dobře, když beze slova prošel kolem Nebelvírských, ale nemohl se k nim 
postavit. Možná, že je Nebelvír a zároveň Zmijozel, ale ze všeho nejvíc je Severusův syn. Takže 
jeho místo je jasné. Protlačil se dozadu mezi Zmijozely.

„Ne, my budeme vepředu,“ řekl Draco, vzal ho za loket a dokormidloval ho vedle zmijozelských 
prváků jen kousek od místa, kde stál Snape. „Jako poškození. Ten článek nepoškodil jen 
Severuse.“ 

Tentokrát byl Harry rád, že bratr toho ví tolik o tradicích čistokrevných kouzelníků.

Harryho pohled sklouzl dolů a do strany a uviděl povědomou zrzavou holčičku, nicméně 
předtím, než se stačil s Larissou přivítat, vstoupil mezi ně Draco. „Jdi tam, kde jsi byla,“ řekl jí, 
když se k ní sklonil. Pak vzhlédl a promluvil ke všem prvákům. „Harry nemá rád, když kolem něj 
lidé poskakují jen proto, že je Chlapec, který přežil, takže ukažte trochu zmijozelského dekora.“ 

Larissa nakrabatila bradu. Nevypadalo to, že se rozpláče, ale taky nevypadala nijak šťastná. 
„Ale Drakouši...“ 

„Řekl jsem ti, abys mi tak neříkala!“ 

„Draco, já nepotřebuji, abys mě chránil před prváky,“ řekl Harry. Alespoň teď věděl, proč za ním 
Larissa už nikdy nepřišla. Byl kvůli tomu na bratra trochu naštvaný, jenže je těžké být naštvaný 
na Drakouše... „Larisso, pojď si stoupnout ke mně.“ 

Když Larissa prošla kolem Draca, podívala se na něj povýšeně, ale dlouho jí to nevydrželo. Když 
se podívala do míst, kde se měl odehrát souboj a prohlédla si nejprve Snapea a potom prázdný 
prostor, kde měl stát Aran, její obličejík začal vypadat ustaraně. Zakabonila se a pevně stiskla 
rty.

A nebylo divu. Snape přece dal všem jasně najevo, že má v plánu Arana zabít. A ať je Larissa 
Zmijozel, nebo ne, pořád je to jen prvačka. Její jedenáct, nebo dvanáct. V tomhle věku dokonce 
ani Harry ještě neviděl nikoho zemřít. Teda až na matku. Ale tuhle vzpomínku měl velmi 
zamlženou. A většinu svého dětství si na to nedokázal vzpomenout. Larissa byla dost stará na 
to, aby chápala co možná dnes uvidí.

Harry se k ní sklonil. „To bude v pořádku, uvidíš...“ 

Larisse se třásl hlas, když schovávala ručky do kapes a šeptala. „Proč mě Drakouš nenechá stát 
vzadu? Nechci, aby na mě cákala krev.“ 

„Hlava tvé koleje nepochybně umí lepší věci.“ Pokáral jí Draco.

„Draco!“ otočil se na něj Harry. „Je vyděšená!“ 
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Larissa zatahala Harryho za hábit. „Nejsem vyděšená!“ namítala třesoucím se hlasem. 

„To je ten správný zmijozelský duch,“ přikývl Draco.

„Nejsem vyděšená,“ zopakovala. „Já jen že dneska ráno všichni mluvili o všech možných 
hrozných kletbách...“ 

„Hele, řekl bych, že by sis ráda pochovala Salsu,“ řekl Harry a vylovil z kapsy hádka.

Draco strnul. „Harry, nemůžeš si během souboje hrát s mazlíčkem,“ řekl potichu.

„Dám ji pryč, než to začne. Chci jí jen zabavit.“ 

Draco děvčátko zpražil pohledem, ale potom pokrčil rameny.

Larissa, která držela hada, se rozzářila. „Řekni mi ještě jednou, jak zní moje jméno v hadí řeči.“ 
Když ho Harry na ní zasyčel, pokoušela se ho zopakovat. Harry neměl pocit, že by jí Salsa 
rozuměla, ale i přesto hádek vypadal šťastný a otáčel se děvčeti kolem zápěstí. Larissa se 
začala Harryho vyptávat: co Salsa ráda jí, o čem Harry se Salsou mluví, jestli Harry chce ještě 
nějaké hady... 

A tak dál, a dál, a dál.

„Aran má zpoždění,“ vstoupil po chvíli Draco do jejich klábosení.

Harry pokrčil rameny. „Možná, že ten idiot raději utekl, než by tátovi čelil.“ 

„Severus ho, ale v tom případě může zabít!“ 

„Tišeji,“ řekl Harry, když pomyslel na Larissu. Ta naštěstí vypadala, že je ještě zabraná do hry se 
Salsou. Harry jí trochu záviděl. Nevzpomínal si, že by kdy ve svém životě byl schopný 
zapomenout na své starosti. Dokonce ani, když byl v jejím věku. A tak se šeptem zeptal Draca. 
„A nemůže ho Severus zabít zrovna tak během souboje?“ 

„Jo, jenže jestli ten souboj nezačne do 24 hodin, Aran přijde o všechnu magii. Ale chápu, kam 
míříš. Možná, že si myslí, že se před Severusem schová a nevadí mu, že přijde o magii, což je 
podle mě dost hloupé.“ 

„No, mluvíme o Aranovi...“ 

Harryho přerušil zvučný hlas.

„Profesore Brumbále,“ zvolal Hagrid, který se objevil a za sebou vlekl vzpírajícího se Arana. 
Obrovská ruka držela učitele Obrany vzadu za límec a Hagrid se nezastavil, dokud ho neupustil 
přímo před ředitele, který vstal ze svého křesla a došel do středu prostoru vyhrazeného pro 
souboje. 

Brumbál se rychle dotkl hůlkou svého krku. „Dobré ráno, Arane,“ řekl mile a v jeho očích se 
lesklo tak, že to Harry viděl i na tuhle vzdálenost. „No tedy, vy vypadáte, copak se vám stalo?“ 

„Chyt sem ho v Zapovězeným lese,“ řekl Hagrid, jehož hlas lehce překonal celou vzdálenost 
soubojového prostoru. „Pokoušel se zdrhnout, tenhle darebák a nejni divu, potom, co tady řek 
vo mladym pánu Harrym! Jakoby k tomu tady táta toho kluka neměl co říct nebo třeba já. Japa 
se ti to líbí, Arane? Čestnej souboj, chlap proti chlapovi? Já bych tě vzal...?“ 

„Děkuji ti, Hagride, ale řekl bych, že to stačí,“ řekl Brumbál vlídně a pak se obrátil k Aranovi. 
„Tedy, pane profesore, vždyť učíte děti, které jsou tak snadno ovlivnitelné. Nemyslíte si, že tím, 
že se pokoušíte vyhnout oficiálně ustanovenému souboji jim dáváte špatný příklad?“ 

„Tak to vy jste všechno zajistil,“ ječel Aran. „Krby, přenášecí hranice, a já myslel, že to byl ten 
ďábel Snape...“ 

„To je velmi rozumné,“ zavrčel Snape nahlas. „Urážet mě těsně předtím, než začneme bojovat. 
Výborně, Árone.“ 

Aran se otočil na patě. „Pro vás jsem vždycky je Aran!“ 
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Snape výmluvně pokrčil rameny, jako by chtěl říct, Áron, Aran, jaký je v tom vlastně rozdíl?

„Ano, já jsem vše zajistil,“ přikývl Brumbál a pohladil se po vousech. „Tedy všechno až na 
Zapovězený les. Takže jste se jím pokusil prchnout a chytil vás... podle toho jak vypadáte, 
pravděpodobně rozzuřený jilm. Ale teď jste tady, takže je vše v pořádku. Můžeme začít?“ 

„Já s ním bojovat nebudu!“ zakřičel Aran. „A vy mě nemůžete donutit!“ 

„Ale můžu,“ řekl ředitel, který se usmíval, jako bezelstný stařec. „Jste zaměstnán v Bradavické 
škole čar a kouzel a podle § 19065, odst. D, mám plnou moc...“ 

„Dávám výpověď!“ 

„Pak to ale potřebuji písemně,“ řekl Brumbál o poznání tišeji, i když díky kouzlu Sonorus se jeho 
hlas nesl široko a daleko. „Jsem si jistý, že to chápete. To je škoda, že teď nemáte čas něco 
napsat, že pane profesore?“ 

„Ale stejně mě nemůžete donutit bojovat,“ řekl Aran, i když teď už to znělo spíš vzdorovitě, než 
přesvědčeně.

„Profesore Arane, opravdu chcete přijít o všechny své magické schopnosti? Pokud vás má 
Severus zabít, udělá to, ať už budete bojovat, nebo ne. A troufám si říct, že jedna z mála věcí, 
kterou jste mohl zvýšit svou šanci na rychlou smrt je útěk. Nic nenaštve Severuse tolik, jako 
čiročirá zbabělost.“ 

„No,“ řekl Harry potichoučku. „Řekl bych, že Severuse nenaštve nic víc, než čiročirá nebelvírská 
statečnost.“ 

Dracovi zacukalo v koutcích úst.

Aran zíral na Snapea, který stál opodál v naprostém klidu. „To je přece zmijozelské, vybrat si 
bitvu, ve které chceme bojovat. Zrovna vy byste to Snape měl chápat.“

„Nemít volbu není zmijozelské,“ opáčil Snape medovým hlasem. „A přestaneš už fňukat, Árone? 
mám dnes na práce ještě i jiné věci.“ 

„Dobře!“ Aran zamířil na své místo. 

Snape opovržlivě ohrnul spodní ret. „No konečně.“ 

„Tak a teď mi vrať Salsu,“ řekl Harry Larisse. tedy, popravdě by byl radši, kdyby si hrála s 
hadem, když jí to těší, ale Draco měl pravděpodobně pravdu, co se týče dekora a věděl, jak 
moc si ho Snape cení. 

Larissa zamračeně podala Harrymu Salsu a dívala se, jak ji strká do kapsy. 

Aran vypadal připravený k boji. „Jen abys nebyl překvapený!“ Zvolal. „Nevíš, jaké triky mám 
schované v rukávu!“ 

„Za to vím,“ zavrčel Snape, „že máš ty rukávy pořádně roztrhané. Škoda, že jsi neměl čas 
pořádně se obléct, Árone. Nechceš si před soubojem sundat tu trosku svého hábitu?“ 

Harry si pomyslel, že nikdy předtím neviděl Arana tak naštvaného, jako teď, když si sundával 
svůj plášť. V tom se objevil domácí skřítek, popadl roztrhaný plášť a zmizel.

S hůlkou před sebou se Aran strnule a vzdorovitě poklonil. Snape mu odpověděl poklonou, 
která vypadala spíš jen jako trhnutí hlavy, což vypovídalo o tom, že k tomu muži nemá vůbec 
žádný respekt, stejně jako k Lockhartovi.

„Hůlky připravit,“ řekl Brumbál hlasem, který byl víc, než cokoli jiného radostný. Za ním Harry 
viděl McGonagallovou, jak se natahuje, aby viděla Snapea s Aranem, kteří drželi své hůlky jako 
meče. „Začnete, až napočítám do tří. Jedna – dvě...“ 

„Expeliarmus!“ zaječel Aran a divoce mávl hůlkou.

„Podvodník!“ zakřičela většina studentů.
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„No, to bych nikdy,“ řekl Draco podrážděným hlasem.

Harry zpražil bratra pohledem. „Ale udělal.“ 

„Sklapni Pottere, bylo mi dvanáct.“ 

Mezi tím z Aranovi hůlky vylétl záblesk fialového světla, Snape jen stál a přihlížel, jak s tichým 
syčením zcela neškodně sjel do země celý metr vedle jeho pravice.

Aran vyjekl a mávl hůlkou, jakoby chtěl zakouzlit něco dalšího, jenže byl tak rozrušený, že se 
mu to nepodařilo.

Snape protočil svou hůlkou téměř líně. „Rictusempra!“ 

„To je divné,“ řekl Draco potichu. „Proč kouzlí zrovna tohle?“ 

Harry přemýšlel nad tím samým, když sledoval proužek stříbrného světla, jak narazil do 
Aranova žaludku. Muž vyskočil, zasmál se jako hyena a pokoušel se zastavit neviditelné ruce, 
které ho lechtaly.

„Možná má táta hravou náladu,“ řekl Harry, i když si to nemyslel.

„Vypadá vražedně,“ řekl Draco.

Larissa vypískla a přitiskla se k Harrymu. „Slyšela jsem, že můžeš někoho Rictusemprou klidně 
zabít, když se směje tak, že se nedokáže nadechnout.“ 

Harry pochyboval, že by tohle měl Snape v plánu. I když by to byla jistě ponižující smrt. 
„Nemusíš se dívat,“ zašeptal. „chceš se mě držet za ruku?“ 

„Nejsem dítě!“ 

Ale přesto, když Snape znovu zdvihl hůlku, podívala se Larissa na Harryho prosebně.

Tentokrát už jí neznemožnil tím, že by se jí zeptal nahlas. Popadl ji za ruku, přitiskl ji k sobě a 
hábit nastavil tak, aby si když bude chtít, mohla schovat obličej.

Ale jediné, co Snape udělal bylo, že ukončil kouzlo.

Aran se přetočil na všechny čtyři, nejistě vstal, v obličeji celý rudý. Harry si nemyslel, že je to 
jen z toho všeho lechtání. Nepochybně se cítil i ponížený tím, že ho skolilo takovéhle naprosto 
hloupé kouzlo. Možná, že právě o tohle Snapeovi jde. Pokořit ho.

Ale ať už Aran cítil cokoli, byl zároveň tak vzteklý, jak ho Harry ještě nikdy neviděl. „Blasphemo 
Totalus!“ zařval vztekle, když konečně popadl dech a popoběhl pár kroků s hůlkou ve vzduchu.

Draco stojící vedle Harryho zalapal po dechu. „Dobrý Merline. On svolává pekelný oheň!“ 

Larissa vykřikla a celá se přitiskla k Harrymu, který s hrůzou sledoval, jak plamen, který vylétl z 
Aranovi hůlky, míří ke Snapovi.

Ten zvolal: „Helare“ a máchl rukou ve velkém oblouku.

Aranův plamen uprostřed cesty zmrznul, spadl a roztříštil se na několik kousků.

„Povětrnostní kouzlo,“ řekl Draco moudře, jako by to celou dobu věděl. „No, Blasphemo byla 
velká chyba. To už teď Aran taky ví.“ 

No otázka, jestli si to stihl uvědomit. Po tomhle nenechal Snape svého protivníka popadnut 
dech. Několik omračujících kouzel a klopýtavých kleteb posadilo Arana na zadek. Ale přestože 
byla kouzlená bleskově, pořád to všechno byla jen dětská kouzla. Taková, která na Harryho 
někdo kouzlil celé týdny při hodinách Obrany.

„To je směšné,“ stěžoval si Draco.

Harry s ním musel souhlasit. Co má otec za lubem?
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Právě v tu chvíli vylétl ze Snapeovy hůlky modrý obláček, omotal se kolem Arana, který si kecl 
na trávník a začal se kývat ze strany na stranu.

„Mozek jako ze želé,“ řekl Draco a evidentně to neschvaloval. „Co tím ten Severus myslí?“ 

Ale Harrymu to náhle došlo, a málem začal poskakovat. „On myslí na mě! Táta dělá Aranovi 
všechny ty věci, které ten idiot nechal dělat ostatní studenty mně, když jsem se nemohl bránit, 
protože mě nenechal používat hadí jazyk! Hned první den, když jsme se učili blokovat, na mě 
Ron zakouzlil Rictusempra, a pak všechny ty kletby dokud mi nebylo špatně! A pak ten den, 
kdy jsme nacvičovali Canniae, mě Zabini zasáhl kouzlem Mozek jako ze želé...“ 

Draco se zakřenil. „No jasně, vzpomínám si. Takže teď by mělo přijít na řadu Difindo. To by mě 
zajímalo, jak se bude Aranovi líbit, až bude mít roztrhané šaty.“ 

Larissa zalapala po dechu. Harry ji objal a přitáhl k sobě, ale viděl, jak Draco zavrtěl hlavou. 
„Harry, je ze Zmijozelu. Nepotřebuje konejšit.“ 

„Je to malá holka. Rozhodně nepotřebuje vidět Arana bez oblečení.“ 

„Chápu.“ 

Aran seděl na trávníku, kolébal se a mumlal si něco pro sebe. Harry neslyšel přesně o čem 
mluví, ale z toho, co zaslechl, to bylo něco o kachničkách. 

Snape kouzlo zrušil a pak se s opovržením díval, jak se Aran vzpamatovává. Byla to nejméně 
minuta. Harry si nebyl jistý, jestli to bylo kvůli dekoru, nebo jestli se chtěl otec jenom 
vytáhnout, ale v každém případě Snape čekal, dokud na něj Aran znovu nezaútočil. Tentokrát to 
bylo kouzlo, které Harry nikdy předtím neslyšel. Zaříkávání znělo příliš komplikovaně. Popravdě 
tak komplikovaně, že ho Aran nebyl momentálně schopný zakouzlit. S tichým zasyčením se z 
konce jeho hůlky vynořil obláček kouře a zmizel. 

Všichni studenti kolem Harryho vybuchli smíchy. Dokonce i učitelé se chechtali.

„Diffindo!“ zvolal Snape a jeho hlas prořízl vzduch.

Aranova košile se rozpůlila ve dví, od límečku až tam, kde byla zastrčená do kalhot.

„Diffindo!“ vykřikl Snape znovu a Aranovi odpadly rukávy. Zjevil se tu náhle ten samý skřítek, 
jako předtím, popadl kusy oblečení, které dopadly na zem a zmizel. 

Když se na jeho kalhotách objevili velké díry, Aran s údivem otevřel pusu. Snapeova hůlka 
kmitala vzduchem a stříhala látku. Nepřestal, dokud na sobě Aran neměl jen kraťasy, sotva 
zakrývající spodky. 

Harry vybuchl smíchy. Znovu ho zaplavil ten pocit, který měl včera. Má někoho, kdo stojí za 
ním. Někoho, kdo ho nikdy nenechá upadnout. S úsměvem k sobě přitiskl Larissu ještě o něco 
víc. 

Aran teď vypadal, že neví, kam by utekl, aby se schoval před rychlou palbou Snapeových 
kouzel.

„Furnunculus!” zaječel Snape nemilosrdně.

Když se na Aranově těle objevili boláky, řekl Draco znechuceně. „No fuj. To jsem si předtím 
myslel, že vypadá hnusně.“ 

Harry musel připustit, že na skoro nahého Arana byl hrozný pohled, ale když byl teď pokrytý 
boláky, bylo to příšerné.

Larissa vykoukla, vyjekla a zabořila obličej zpátky do Harryho pláště.

Skřítek objal rukama hromadu roztrhaného oblečení a s poněkud mučednickým výrazem opět 
zmizel. 

Hned jak uzdravil Furnuculus, vrhl Snape na Arana vybuchující kletbu.
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„Hele, ale tohle Zabini udělal mě, a ne tobě!“ namítal Draco.

„Možná se táta mstí za tebe, stejně jako za mě,“ namítl Harry. Ačkoli to vyvolávalo otázky. 
Naklonil se blíž k Dracovi a ztišil hlas. „Hele, jak to, že ví o všech těch detailech? Ty jsi tátovi 
řekl o všech těch věcech, kterého se toho dne děly?“ 

Draco zavrtěl hlavou. „Předpokládám, že se to dozvěděl od Brumbála, během jednoho z těch 
jejich čajů. Ten chlap ví všechno. Pamatuješ, jak to vypadalo, že ví, o...“ neřekl Venetimorice, 
ale Harry věděl, o čem mluvit. „Je to děsivé.“ Draco se otřásl.

„Škoda, že se Aran nikdy nedozví, proč se stal obětí zrovna těchto kouzel,“ řekl Harry a kousal 
se do rtu.

„No, já jsem si jistý, že mu to Brumbál řekne,“ zakřenil se Draco. „Chtěl bych ho teď slyšet. 
Vsadím se, že používá ten svůj dědečkovský tón.“ 

„Citronový šerbet?“ posmíval se Harry.

Jakmile Snape odstranil bolákové kouzlo, pokusil se Aran vstát z trávy, ve které ležel. Ale 
nedařilo se mu to. Harry viděl, jak se Aranovi svaly napínají. No fuj, Aran by měl opravdu začít 
cvičit.

„Lepící kouzlo!“ jásal Draco. „Ha ha! Tak, a máš to, ty budižkničemu!“ 

Ale Harry už myslel dopředu. „Bocalavare,“ řekl a otočil se na Draca se širokým úsměvem. „to 
je úžasné.“ 

A opravdu to bylo další kouzlo, které vylétlo z Snapeovi hůlky. Z Aranovi pusy se vyvalila 
spousta mýdlové pěny. Prskal a plival, třásl hlavou, jako mokrý pes, který se pokouší usušit. 
Stále přilepený k zemi, nemohl, zatím co mu šli od pusy i od nosu bubliny, dělat nic jiného. 

„O bože,“ řekl Harry, jehož smích náhle odumřel. „Možná to není zas tak skvělé. Jestli táta ví o 
tom, jak mi Aran umyl pusu mýdlem, tak asi taky ví proč.“ 

„Jestli o tom s tebou zatím nemluvil, tak už to neudělá.“ Draco se otočil na Harryho. „Když 
zvážíme, co všechno se stalo, jsem si jistý, že Severus pokládá všechno, co jsi řekl, za 
ospraveditelné.“ 

Harry s úlevou přikývl.

Když Snape zakouzlil ještě jednou Finite, ukončil hned dvě kouzla najednou. Aran roztřeseně 
vstal na nohy. Poražený, ani nezdvihl hůlku.

„Tak a teď,“ zašeptal Draco. „Velké finále.“ 

Harry věděl, co to znamená. Jedna kletba přece schází. Petrificus, které Aran seslal na Harryho 
a zanechal ho bezmocného právě během souboje s Luciusem Malfoyem.

Petrifikus je příšerné. Harry to věděl z první ruky. Ale přesto to vypadalo docela mírné ve 
srovnání s tím, čím ho Aran nechal projít. To kouzlo nebyl jeho nejhorší zločin. Nejhorší bylo, že 
ho použil tak, že zanechala Harryho zranitelného, před jeho nejhorším nepřítelem. Ale co 
dalšího může Snape udělat? Teď už Harry věděl, že otec Arana nezabije.

„Petrificus Totalus!“ zakřičel Snape.

Pro Harryho docela těžké i se na to jenom dívat. Když Aran strnul, zešednul, zavrávoral a s 
žuchnutím dopadl na záda, nemohl nemyslet na to, co se stalo ve Francii. Nelitoval toho, že je 
Malfoy mrtvý. Samozřejmě, že ne, A necítil se provinile, dokonce ani za to, že se necítí provinile. 
Nebo alespoň ne tak, jako předtím.

Ale připomínka toho, jakou sílu má doslovně ve svých rukách, byla děsivá.

Draco změnu jeho nálady postřehl. „Nemáš po kapsách nic ostrého?“ zašeptal téměř neslyšně.

Harry slyšel v té otázce starostlivost, ale stejně bratra zpražil pohledem.
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Snape došel k Aranovu tělu, díval se na něj se zlověstným výrazem. Mezi učiteli zavládlo 
napětí, jako by očekávali, že Snape má v plánu udělat něco neočekávaného. Nikdo nevydal ani 
hlásku. 

Tedy až do chvíle, kdy Draco zašeptal. „Jejda,“ zastrčil ruce do kapes. „Mám pocit, že jsem se 
mýlil, co se týče velkého finále.“ 

„On ho prostě osvobodí a bude po všem,“ odvětil Harry, ale hlas se mu nejistě zatřásl.

Larissa vykoukla a začala se třást. 

„Finite incantatem,“ řekl Snape a jeho hůlka zůstala namířená na muže, který začal rychle 
mrkat a posadil se. „Takže hadí jazyk je ďábelský, co, Árone?“ 

Aran se evidentně pokoušel odpovědět způsobem, který by ho nestál život. „Já... podívejte, 
Snape. Já vím, že máte toho kluka rád, ale já nejsem jediný, kdo si myslí, že je to trochu 
nepřirozené...“ 

Snape se zatvářil zlověstně a hlubokým hrdelním tónem pronesl inkantaci.

„Sladký Merline,“ řekl Draco šokovaně. Udělal krok dozadu a otřásl se. „Myslel jsem, že je to jen 
legenda.“ 

Harry nerozuměl, ale pohled na Arana, který se začal měnit, mu poskytl nezbytné vysvětlení. 
Mužovo tělo se protáhlo a zúžilo, jeho ruce a nohy se scvrkly a pak zmizely úplně. Hlava 
změnila tvar a tam, kde měly být nohy se objevil ocas.

„Je z něj... je z něj had.“ vydechl Harry fascinovaně a zaskočeně.

Larissa začala poskakovat, to jak se pokoušela o překot vymotat z Harryho pláště. „Nech mě 
dívat, nech mě dívat. „Jéé ten je hezký.“ 

A měla pravdu. Z Arana byl pěkný had. Dlouhý a štíhlý, mléčně bílý pruh v trávě, ale Harryho 
pozornost neupoutalo to, jak vypadá, ale co říká.

„Vrať mě zpátky,“ prosil plačtivě Aranův hlas, který ale vycházel z hada.

Harry se podíval na Draca a na Larissu a pochopil, že ani jeden z nich žádný hlas neslyší. No 
samozřejmě, oni slyší jen syčení.

„Mluví hadím jazykem,“ řekl Harry. Cítil, jak se Salsa začala v jeho kapse vrtět, tak jí trochu 
pohladil, a ona se přestala hýbat. Asi si myslela, že jí Harry varuje před jiným hadem. 

„Je odsouzený mluvit hadím jazykem,“ řekl Draco třesoucím se hlasem.

Harry se na něj podíval. „Je daleko. A navíc jsem měl pocit, že už jsi svůj strach z hadů 
překonal. Salsa už ti přece tolik nevadí.“

„No, na ni už jsem si trochu zvykl.“

V tu chvíli Harrymu něco došlo. To, že dostanete šanci čelit svému strachu, ještě neznamená, 
že se ho úplně zbavíte. A tohle už mu mělo dojít dávno. Ron s ním přece tehdy také šel za 
Aragogem, ale přesto se ještě pořád bojí pavouků! Stejně tak, jako se Harry bojí jehel, přesto, 
že jim v tomhle roce čelil už dvakrát.

„Přeměň mě,“ prosil Aran znovu a znovu. Začal se plazit dopředu, ale protože byl hadem jen 
krátkou chvíli, moc mu to nešlo. Točil se do kolečka v trávě, kmital jazykem a ze všeho toho 
syčení byl už ochraptělý. Znělo to, jako že se pokouší plakat, ale neví jak.

Harrymu ho v té chvíli přišlo téměř líto. Věděl, jaké to je chtít plakat a nebýt toho schopen.

„Domnívám se, že se nám ten had pokouší něco říct,“ protáhl Snape nahlas. „Škoda, že mu 
nerozumím ani slovo. Pravděpodobně se mu jeho nové tělo líbí a říká mi, jak moc by se mu 
líbilo takhle zůstat. Takže ho tak nechám.“

„Patří mu to, potom, jak se choval k Harrymu!“ slyšel Harry vykřiknout Seamuse.
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„Jo, to by patřilo. Ale přeměna přece za chvíli vyprchá...“ ozval se nějaký jiný Nebelvír.

Draco posupně zasyčel. „Teda co vy jste to za ignorantskou kolej? Tohle přece nebylo 
přeměňování. Tohle je úplně jiná třída. A to teda nevyprchá.“

Snape se pomalu rozhlédl okolo sebe a prohlížel si studenty i učitele. „Zajímalo by mě, jestli 
pak je tu někdo, kdo umí mluvit s hady?“

Harry si nebyl jistý, co má otec v plánu, ale měl pocit, že Snape chce, aby šel blíž a tak to 
udělal. Nejistým krokem vyrazil na místo souboje, kde se Aran točil stále do kolečka a jeho 
syčení se změnilo téměř v naříkání. „Já nechci být had, přeměň mě, přeměň mě...“

„Ano, Harry?“ zeptal se Snape s pozdviženým obočím, „potřebuješ něco?“

Harry na něj vytřeštil oči. „Chtěl jsi, abych přišel!“

„Skutečně?“ Když se Harry nezmohl na odpověď, Snape pokračoval. „Aha a nejsi náhodou ten, 
kdo umí mluvit s hady?“

V tom to Harrymu došlo. V tom hnusném článku se psalo, že hadí řeč je temné umění. Ale 
Snape chtěl, aby Harry řekl pravdu. Veřejně. Sebejistě. A možná že kvůli sobě úplně stejně, jako 
kvůli ostatním. Harry věděl, že hadí jazyk není špatný, a že nemá se zlem vůbec nic 
společného. Ale nikdy to neřekl nahlas. Prostě ho používal a doufal, že ho spolužáci pochopí. A 
měl pocit, že u většiny z nich to tak bylo. Ale teď bylo na čase ukázat, že se nestydí, protože se 
nemá za co stydět.

„Ano,“ řekl Harry nahlas a pootočil se tak, aby jeho slova slyšeli jak studenti, tak učitelé. „Ano, 
já umím mluvit s hady!“

„To je, ale pro profesora Arana velké štěstí,“ prohlásil Snape, „troufám si říct, že bude 
nekonečně šťastný, že tu má po ruce kamaráda, se kterým si může promluvit v hadí řeči.“

„On teď anglicky nerozumí,“ zašeptal potichu Harry.

„Ale oni ano,“ řekl potichu Snape a ukázal rukou k obecenstvu, „a co se týče jeho, on bude 
rozumět jen tobě. Pamatuj si to.“

Harry přikývl a klek si do trávy na jedno koleno. „Ahoj, vy tam dole.“

Než na něj Harry promluvil, ležel had bez hnutí. Ale když na něj Harry zasyčel, zdvihl hlavu a 
začal s ní kývat ze strany na stranu. „Ty.“

„Nikdo jiný vám nerozumí,“ řekl Harry a protože měl pocit, že ten hovor bude možná nějakou 
chvíli trvat, sedl si na zem s překříženýma nohama, „právě teď mluvíte hadím jazykem.“

Aran se zatvářil zděšeně a kmital dlouhým jazykem, jako by se pokoušel něco vyplivnout. 
Blbec, pomyslel si Harry. Tohle mu přece mělo dojít samotnému. „Ano, hadím jazykem. Řekněte 
mi, cítíte ssse teď jako ssstvoření temnoty?“

Hmm, chtěl říct zlý, ale hadi pravděpodobně tohle slovo vůbec neznají.

„Ale já za to nemůžu,“ syčel Aran a jeho tělo se stáčelo do vzteklých smyček.

Harry si všiml, že Snape začíná být napjatý a tak se ho pokusil gestem uklidnit. Pak obrátil svou 
pozornost zpátky k Aranovi. „Chápu, že sss vámi pravděpodobně teď cloumají inssstinkty, ale 
když mě teď kousssnete, už nikdy nebudete člověkem. Popřemýšlejte o tom.“

Aran zkrotl a začal znovu plačtivě prosit. „Řekni mu, ať mě přemění...“

„Vy za to sssice nemůžete,“ přerušil ho Harry, „ale já jsem k hadí řeči taky přišel bez vlassstního 
přičinění.“ Samozřejmě, že to možná není úplně pravda. Harry věděl, že Snape si není úplně 
jistý, jestli Harry nezískal hadí jazyk před lety od Voldemorta. Ale možná, že je to pravda, 
takže... „Činí mě to temným ssstvořením? Trval jssste na tom, že ano.“

„Ssstalo ssse to náhodou?“ Aran získal vládu nad svými svaly a plazil se dokola.
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„Ano,“ syčel Harry a jeho vztek rostl tak, jako Aranův uhasínal. „Nežádal jsssem o to dokonce 
jsem ani nevěděl, že to umím! A nebylo potřeba, abyssste mě kvůli tomu zahanboval, nebo mi 
znemožňoval učit ssse!“

Had několikrát za sebou zamrkal. „Já...“

„Choval jssste ssse příšerně,“ obviňoval ho Harry, „a zasssloužil byssste si, aby vás můj otec 
nikdy nepřeměnil zpátky. Jak by ssse vám to líbilo? Být hadem po všechny další dny a noci?“

Hmm, zvláštní, jak se dá vyjádřit na vždy.

„Ne, prosssím,“ prosil Aran potichu a lítostivě, „musssí mě přeměnit zpátky. Já nechci být had, 
Přece mě takhle nemůže nechat?“

„A proč by ne?“ naklonil se Harry dopředu. Všichni se na něj dívali, ale jemu to kupodivu 
nevadilo. „Řekl jssste o něm, že je ssstvoření temnoty. A teď čekáte, že vásss nekousssne 
zpátky?“

Žádné slovo pro milosrdenství, pomyslel si Harry.

„Neeee.“ Aran se v trávě přikrčil. „To neeee!“

„Netuším, co má v plánu, ale jessstli chcete, můžu se ho zeptat.“ Harry počkal, dokud had 
nepřikývl, „ale musssíte mě poprosssit.“

„Prosssím.“

„Je hadí jazyk temný?“

Aran potichoučku syčel a váhal. Pak ale připustil. „Ne, mýlil jsssem ssse. Neměl jsssem to nikdy 
říct.“

Harry vstal a podíval se na otce.

„No to je tedy upovídaný had,“ prohlásil Snape. Tichý šepot v obecenstvu náhle utichl. „Chtěl 
něco konkrétního?“

„Z nějakého důvodu,“ oznámil Harry, „si už nemyslí, že je hadí jazyk ďábelský!“

„To samozřejmě není.“

„Přesně tak, přesně tak,“ ozvala se ze svého místa profesorka McGonagallová. Harry se podíval 
tím směrem a uviděl, že i několik dalších učitelů přikyvuje. A viděl, že i studenti jsou stejného 
názoru.

„A taky chce být přeměněn zpátky,“ přikývl Harry.

„Kdo by to byl řekl,“ Snape si poklepával hůlkou o stehna. „Co si o tom myslíš, Harry?“

„To je očividně na tobě.“

„Ne, to není,“ řekl Snape. „V tom všem, co se stalo, není to, co Aran řekl o mně, nijak důležité. 
Ty jsi ten, komu týden za týdnem ubližoval.“ Ty jsi ten, na koho zaútočil. Ty jsi ten, koho vydal 
Luciusovi Malfoyovi, i když nezáměrně. Dodávaly Snapeovy oči.

„Aha,“ Harry se obrátil zpátky na třesoucího se hada v trávě. Tentokrát se k němu nesklonil. 
„Mám rozhodnout, co sss vámi bude.“

Aran nadzdvihl hlavu. „Prosssssím...“

Harry věděl, že je možná příliš měkkosrdcatý, ale poslední, co chtěl bylo, aby se tenhle had 
potloukal po Bradavicích. Znal Arana jako člověka a věděl, že jako had bude příliš zbabělý na 
to, aby čelil divoké skotské vrchovině. Bál by se, že ho něco sežere, stejně tak jako se Salsa 
pořád bála Hedviky. I když, to už se od doby, kdy Harry zakouzlil její pelíšek, stávalo čím dál tím 
méně.

A co kdyby Arana nakonec něco doopravdy sežralo? Harry nechtěl mít na svědomí další smrt.
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„Dělám to kvůli sssobě, ne kvůli vám,“ zasyčel. „A vy už nikdy nebudete mluvit o mém hnízdě. 
Jessstli ano, tak ssse vám ssstanou daleko horší věci, než to, co ssse ssstalo dnesss.“

„Nikdy...“

„A už vásss nikdy nechci vidět,“ pokračoval Harry, „hned teď odjedete.“

Had dychtivě přikyvoval a Harry měl pocit, že se Aran nemůže dočkat, až bude pryč z Bradavic.

„Tak ho tedy přeměň zpátky,“ řekl Harry a podíval se otci do očí

Snape se ušklíbl. „Teď už víš, proč jsem nechal rozhodnutí na tobě. Já bych ho asi neušetřil, ale 
věděl jsem, že se mohu spolehnout na to, že budeš spravedlivý i k tomu, kdo si spravedlnost 
nezaslouží,“ pak začal mávat hůlkou v komplikovaném obrazci a tiše pronášet latinské 
zaklínadlo.

Změna zpátky nabyla postupná. Aran se objevil v okamžiku kratším, než mžiknutí oka. Stál 
tam, s rukama rozhořčeně překříženýma. Což se ukázalo, jako špatná pozice. Harry si nebyl 
jistý, kam zmizelo Aranovo poničené oblečení, ale někde v té přeměně na hada a zpátky se 
prostě ztratilo.

Harry zaslechl vysoké zaječení a poznal Larissu. Když se tím směrem podíval, uviděl Draca, jak 
jí přitáhl k sobě a zakryl jí oči. Když zachytil Harryho pohled, zmijozelský chlapec pokrčil 
rameny, jako by chtěl říct, no co, konec konců je to jenom malá holka.

Studenti se v tu chvíli rozchechtali. To, že tu Aran stojí nahý, bylo samo o sobě dost legrační, 
ale to, že si to evidentně neuvědomil, činilo tu situaci ještě směšnější.

„No tak, předveď se!“ ječel Seamus

Zdálo se, že to probralo Arana ze zasnění. V panice se podíval dolů a zrudl. Jednou rukou si 
zakryl své soukromí a druhou zuřivě mával a zakoktával se na nějakém zaklínadle. Jenže neměl 
hůlku, ta zmizela spolu s jeho šaty.

„Severusi,“ ozval se Brumbál z místa, kde seděl učitelský sbor.

„Ano, řediteli?“

Harry se celou dobu snažil nesmát, protože mu připadalo příliš kruté si z Arana v tuto chvíli 
dělat legraci. Zejména proto, že si sám dobře pamatoval, jaké to bylo, když byl o Samhainu 
nedobrovolně vystaven nahý. Věděl, že to není legrační. Ale otcův nevinný tón ho udolal. A tak 
se rozesmál.

„Obávám se, že by se profesor Aran mohl nachladit,“ řekl Brumbál, „mohl bys?“

Harry měl pocit, že už nemusí být centrem pozornosti a tak se vrátil k Dracovi. Potěšilo ho, že 
bratr ještě pořád drží Larissu, takže si vůbec nevšimla, že už se Harry vrátil.

„Nech mě koukat! Nech mě koukat!“

„Ještě ne, broučku.“

Broučku? Vyslovil Harry neslyšně, když se vrátil na své místo.

Draco pokrčil rameny.

„Samozřejmě pane řediteli,“ odpověděl Snape. Pravděpodobně měl pocit, že už tu Aran stál ve 
větru dost dlouho. Jedno komplikované zavíření hůlkou a na trávníku se objevila Aranova. Aran 
se sklonil, aby si ji sebral, čímž vystavil na obdiv své pozadí a vyvolal další záchvat 
hysterického smíchu.

„Domnívám se, že mé cti bylo učiněno za dost,“ oznámil Snape, zatím co se Aran pokoušel 
vykouzlit si nějaké oblečení. Aranovi se Snape předtím neuklonil. Teď se ovšem elegantně 
poklonil nejdříve studentům a potom učitelům. „Děkuji vám všem, že jste se stali svědky 
očistění mého dobrého jména.“

539 Kapitola 95. KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ



Zdálo se, že Draco pochopil, že tenhle krátký proslov je svým způsobem narážka. Pustil Larissu 
a ustoupil tak, aby mohl i s Harrym zamířit na místo, kde se odehrál souboj a připojit se k otci. 
Těsně minuli zarudlého Arana, který poskakoval na jedné noze a pokoušel se navléct do kalhot. 
Harryho napadlo, že je pravděpodobně nějaká tradice, že vítěz odchází jako první.

Když míjeli řadu učitelů, postřehl Harry, že některé galeony mění své majitele.

Bylo jich celkem dost, ale on to nekomentoval, dokud nebyli pryč z famfrpálového hřiště. „Mám 
pocit, že učitelé na souboj sázeli!“

Snape jen pokrčil rameny.

„No, já tedy nechápu, jak někdo mohl vsadit na Arana? Nebo... o Bože. Že oni sázeli na to, jestli 
ho zabiješ nebo ne?“

„Já doufám, že sázky se týkaly množství kleteb, které by stačily na moji satisfakci. A jestli si 
myslíš, že učitelé jsou jediní kdo se vsázeli... opravdu jsi tak naivní, Harry?“

„Na něco takového bych nikdy nevsadil.“

„Já také ne!“ řekl Draco přehnaně nahlas.

„Vážně?“ zavrčel Snape, „takže tebe se to vůbec netýká, že ne?“

Draco se začal trochu loudat. „No a co jsem měl dělat, když ze mě profesorka Vectorová tahala 
informace?“

„Vždyť jsi vůbec nic nevěděl!“ vykřikl Harry.

„Jo, jenže to ona nevěděla, ne?“

„A na oplátku, Draco,“ řekl Snape přísně.

„Ty sis od ní něco vzal? Tys podvodně vytáhl peníze z učitele?“

Draco se ušklíbl. „Prosím tě, jediné, co jsem po ní chtěl, byl aritmetický teorém náhodného 
vzniku geneticky podmíněných poruch způsobených chemickou nerovnováhou v mozku.“

Harry se otočil a zíral na něj.

„No dobře, tak to řekla ona,“ připustil Draco a zaculil se. „Řekl jsem jí o Gregově dyslexii a 
zeptal se, jestli mu Věštění z čísel může nějakým způsobem pomoct. Nepošlu ho na tu 
mudlovskou terapii, co mi o ní říkala Hermiona, pokud se mi podaří najít nějaký magický způsob 
léčby.“

Řekl to, jako by slovo magický bylo synonymem pro slovo lepší.

Snape překvapeně zdvihl obočí. „A má nějaký nápad?“

„Jo, trochu. Ukáži ti, co mi dala.“ Draco se otočil k Harrymu. „Měls toho zatraceného kreténa 
nechat, aby zůstal po zbytek svého zoufalého života jako had. Zasloužil by si to.“

„Myslím, Draco,“ zavrčel Snape, „že už jsme mnohokrát mluvili o tom, jak šťastní jsme, že ne 
vždycky dostaneme to, co bychom si zasloužili.“

Zmijozelský chlapec zčervenal a sklopil oči ke svým botám.

Harrymu bylo bratra trochu líto a tak se pokusil změnit téma hovoru. „Ono to ale popravdě 
nebylo milosrdenství,“ přiznal. „Docela jsem se bál, aby se tu Aran potloukal jako had. Ne že 
bych ho musel tady potkávat nějak často, ale přeci jen...“

Draco se uvolnil, zajiskřilo mu v očích a řekl. „Padesát k jedné, že by si ho Larissa adoptovala. 
Byl by to její vlastní had. Jako bych tu potřeboval ještě jednoho a přímo ve Zmijozelu.“

„No, ty bys ho nevídal, ale mně by ho přinesla pokaždé, kdyby chtěla vědět, co říkal!“

Draco vybuchl smíchy. „To máš pravdu.“
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„Bez pochyby by to byla pokaždé variace na to samé téma,“ řekl Snape.

„Jo. Přeměň mě,“ řekl Harry. „Teď jsem teda ještě stokrát radši, že jsem se rozhodl tak, jak jsem 
se rozhodl.“

„Dobrá práce,“ řekl Snape, poplácal Harryho po zádech, vstoupili do hradu a zamířili domů.

***

„Ty jo, poslední týden školního roku,“ řekl Ron v pondělí ráno při snídani, zatím co napíchl párek 
z talíře plujícího okolo. „Harry, myslíš, že tě táta pustí o prázdninách na chvíli do Doupěte?“

Harry přikývl. „Myslím, že jo. A i kdyby ne, tak už teď vím, že budete moct přijet za mnou. Ty a 
Hermiona. To by mohlo být prima.“

„Jen ji nezvi beze mě,“ řekl Ron a díval se ke dveřím do Velké síně.

Harry sledoval jeho pohled a uviděl Hermionu, jak si povídá s Dracem. Zastavila ho před deseti 
minutami, když s Harrym vcházeli dovnitř. „Klídek, probírají jen ten Goylův problém se čtením.“

„No jasně.“

Před povinností odpovědět Harryho zachránilo zacinkání lžičky o sklenici, které bylo tak 
zesílené, že ho nebylo možné pominout. McGonagallová překřikla hluk studentského klábosení. 
„Pozor prosím.“

Síň umlkla a Brumbál vstal. „Jak už pravděpodobně mnozí z vás pochopili, Áron Aran v sobotu 
odpoledne rezignoval ze svého místa učitele Obrany proti černé magii. Vzhledem k tomu, že už 
zbývá jen týden školního roku, není možné najmout nového učitele a proto všechny hodiny 
Obrany odpadají až do začátku nového školního roku v září.“

Chvíli bylo ticho a byl slyšet jen tlumený hovor. Pak se ozvalo několik výkřiků a nad tím vším 
bylo slyšet Nevillův hlas.

„A co profesor Snape, pane řediteli. Nemohl by nás učit on?“

Jakmile to bylo jednou vysloveno, začali se přidávat i ostatní studenti, volali, že Snape byl 
skvělý učitel Obrany, naučil je mnoho a klidně by mohl Arana nahradit.

Hermiona, která seděla naproti Harrymu zuřivě přikyvovala.

Učitelský stůl byl příliš daleko, aby Harry mohl říct, jestli se za ten povyk Snape stydí, ale měl 
pocit, že vypadá trochu zaskočeně.

Brumbál nechal ještě chvíli studenty protestovat, pak ale zdvihl ruku. „Ale profesor Snape má 
jiné povinnosti, na které musí dohlédnout.“

„Hm... a tím končí naše zmrzlinové období,“ řekl Ron zachmuřeně. „Tvůj táta se vrátí a donutí 
nás vařit něco hnusného, aby se tím vyrovnali ty sladkosti. To bych teda radši, aby mě učil 
každý den v týdnu Obranu.“

Harry se usmál. „Jo. Já taky. Ale vždyť víš, ředitel to nebude riskovat. Co kdyby ten týden, kdy 
by byl oficiálním učitelem, na něj uvalil tu kletbu?“

Ron se zakřenil, ale přikývl.

Zdálo se, že Brumbál chce říct ještě něco, ale umlčel ho další zvuk. Tleskání. Harry nedokázal 
přesně říct, odkud vychází. Někde od Mrzimoru, nebo Havraspáru. Harry si řekl, že je to dobrý 
nápad a tak začal zuřivě tleskat a někteří nebelvírští ho následovali.

Pak se celá Velká síň naplnila potleskem.

„Nejlepší souboj, co jsem kdy viděl!“ zvolal někdo vzadu.

„Nejlepší hodiny Obrany od té doby, co tu neučí profesor Lupin!“ zvolal nějaký sedmák z konce 
stolu.
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Snape vypadal trochu samolibě, opravdu jen trochu, ale po tomto komentáři odměřeně pokynul 
směrem k řediteli.

Nicméně Brumbál nechal potlesk i komentáře ještě chvíli plynout, pak znovu zdvihl ruku. „Ano, 
ano. Profesor Snape odvedl skvělou práci. Ale já vám chci oznámit ještě něco.“ Počkal, dokud se 
studenti neuklidnili. „Ve středu odpoledne odpadá poslední vyučovací hodina, abyste vy všichni, 
pokud si to budete přát, mohli být přítomni předání posledního díla do Bradavické sbírky umění. 
Jako poděkování za mnoho let služby v Radě školy a za štědré dary Bradavické nadaci, 
přivítáme Luciusem Malfoye, aby byl svědkem toho, jak bude na pozemku školy vztyčena jeho 
socha.“

Ron a Hermiona se podívali Harrymu do očí a z jejich výrazu bylo jasné, že vědí i to, co nebylo 
vyřčeno. Znali pravdu o tom, co se stalo ve Francii a co je ve skutečnosti ta socha. A věděli i 
všechno o Remusovi.

Harry cítil mrazení v pažích. Mrazení, které pronikalo až do kostí. Kdyby tak měl jehlu, mohl by 
ten pocit zahnat... 

Jenže žádnou nemá a nemůže si ani žádnou udělat. No samozřejmě, že si může nějakou 
vykouzlit. Kdyby tak mohl být chvilku o samotě. Třeba cestou na hodinu Kouzelných formulí...

Harry se rozhodně nadechl. Ne. Jak to říkala Marša? Vyhýbat se situacím, které by mu dovolily 
vrátit se ke špatným návykům. Musí zůstat s přáteli tak, aby neměl šanci přeměnit si jehlu. A 
navíc, kdyby jim vyklouzl a Snape na to přišel, přivedl by je do maléru.

Nemluvě o tom, že by přivedl do maléru i sebe, kdyby Snape přišel na to, že podlehl pokušení. 
Nechce znovu zklamat otce. Nejlépe zahnat ten nápad hned, rozhodl se Harry.

O chvíli později mu došlo, že jeho pocity se musely odrazit i v jeho tváři. Ne, že by Hermiona 
věděla, jak ho uklidnit. „Ředitel říkal, že studenti mohou jít na odhalení sochy, pokud si to 
přejí,“ řekla tiše, „nikdo se na tebe nebude zlobit, když se toho nezúčastníš.“

To byla sice asi pravda, ale Harry nechtěl, aby si o něm někdo myslel, že je zbabělec. Jestli má 
být jednoho dne vůdcem v nadcházející válce, nesmí nikdo mít pocit, že se bojí čelit Luciusovi 
Malfoyovi. A navíc, to přece nebude Lucius Malfoy, bude to Remus. A Harry chtěl vidět, jak si ve 
své roli špiona vede.

„Draco tam půjde a já tam chci být s ním,“ vysvětloval.

Na konci stolu se Dean naklonil dopředu. „A proč tam tvůj bratr půjde?“

Aby uviděl matku, pomyslel si Harry. „Aby ukázal Luciusovi, že se ho nebojí.“

Dean přikývl a vrátil se k loupání svého banánu.

Hermiona stiskla rty. „Já si ale vážně myslím, že by bylo lepší, kdyby tam Draco nechodil, jak se 
asi bude cítit, až uvidí... po všech těch věcech, co ten chlap minulý rok udělal?“

Jak se bude cítit, až uvidí Remuse, který předstírá, že je Lucius? To bylo to, co měla na mysli. A 
to Hermiona netušila tu druhou polovinu problému. Jak se Draco vyrovná, až uvidí stát Remuse 
po boku své matky?

„Bude trvat na tom, že půjde,“ Harry vstal a popadl z podlahy batoh, „pojďte a někdo mě 
doprovoďte. Nebo odpadla i hodina Formulí?“

***

V úterý proběhla ochutnávka zmrzlin. Brumbál ještě pořád učil Lektvary, což bylo divné. Harry 
by býval byl očekával, že se o tom otec zmíní. Teď, když s ním Harry znovu bydlel, měli dost 
příležitostí si spolu promluvit.

Na druhou stranu Snape vypadal hrozně zaměstnaně. Většinu minulého večera trávil zalezlý v 
kanceláři a psal nějaký dlouhý dokument. Vypadalo to, že je to ten samý, na kterém pracoval 
před soubojem. Harry netušil, co to je a napadlo ho, že Brumbál by to mohl vědět.
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V půlce ochutnávání všech zmrzlin, co byly vytvořeny Harry došel až k místu, kde ředitel 
ochutnával kopeček růžové zmrzliny s mangovou oplatkou, kterou vytvořil Seamus. „Pane? 
Myslel jsem si, že tento týden už bude učit táta? Vždyť jste to tak řekl?“

„Vážně jsem to řekl, chlapče?“ rozesmál se, až se mu třásly vousy, „pokud si dobře pamatuji, 
řekl jsem jen, že má povinnost.“

„Vždyť víte, že jsme si mysleli, že to znamená Lektvary.“

Brumbálovi zajiskřilo v očích. „A znamená Harry. Znamená. Ministerstvo požádalo Severuse o 
radu při předpokládaných změnách ve zkouškách OVCE z Lektvarů... Zdá se, že by si přáli mít 
více studentů, kteří by chtěli být zařazeni do bystrozorského výcviku.“

Harry přimhouřil oči. „Takže jim konečně došlo, že je válka?“

„Ano a vzhledem k tomu, že výroba lektvarů není pro bystrozory nejdůležitější...“ Ředitel pokrčil 
rameny. „Tak si ministerstvo myslí, že pravděpodobně není zas až tak nutné, mít tolik znalostí. 
Samozřejmě by to nemělo dělat nepřekonatelné potíže.“

„Vždyť by mohl MLE zaměstnat kouzelníky, kteří jsou opravdu dobří v lektvarech. A 
bystrozorové by se s nimi vždy mohli poradit, bude-li něco speciálního, nebo důležitého.“

„Výjimku tvoří bitevní pole.“

„To ano, ale...“ Harry se na chvíli zamyslel, „bude Severus ochoten zjednodušit své osnovy, aby 
odpovídaly novým OVCE? Nedokáži si představit, že by to udělal.“

„No, zatím zuby nehty bojuje proti zjednodušování předmětu,“ přikývl Brumbál.

„A co si myslíte vy, pane?“

„No, já chápu obě strany. Bylo by ku prospěchu věci mít více bystrozorů, a pokud budou přijata 
nová pravidla, podá si žádost několik skvělých mladých kouzelnic a čarodějů. Ale stejně je 
potřeba, aby byli dostatečně schopni, aby mohli uspět, takže...“ Brumbál pokrčil rameny. 
„Bojím se pomyslet, co tvůj otec řekne na žádost, aby zjednodušil učební osnovy pro sedmý 
ročník.“

Harry se zakřenil. „No, řekne ne. Tedy buď tak, nebo to změní, jak je žádán a pak to hodí za 
hlavu a bude učit to, co vždycky.“

„Jo, dokud nám sem ministerstvo nepošle nějakou další Dolores Umbridgeovou.“

Harry si na něco vzpomněl. „Už jste přemýšlel nad tím, kdo bude příští rok učit Obranu? Proč 
někoho nevyberete už teď? Aby nám sem ministerstvo nemohlo nacpat další Dolores 
Umbridgeovou?“

Brumbál přikývl. „No, mám už někoho v hlavě. Napíšu jí hned, jak to bude možné. Hned, jak 
bude odchod profesora Arana oficiální.“

Jí. Harry věděl, že je to od něj špatné. A věděl, že by Hermionu ranila mrtvice, kdyby teď mohla 
číst jeho myšlenky. Jenže. Jediná čarodějka, která je za celé ty roky kdy učila Obranu, byla 
Umbridgeová. Harry si nemohl pomoci, ale byl po tomhle zážitku podezíravý. „A je schopná? 
Bez urážky pane, ale vy opravdu máte talent... no...“

Jiskřičky v Brumbálových očích pohasly. „Jak už ti jistě došlo, to místo je prokleté. A Harry, 
pokud tohle dojde i studentům, nemyslíš, že to ví celý kouzelnický svět? A je neobvyklé, aby 
dobří učitelé přijali místo, ve kterém nemají naději pokračovat.“

Harry si vzdychl. „Takže není schopná.“

„Ale ano, je,“ řekl Brumbál mírně. „To ostatní jsem ti řekl, abych se ti omluvil, Harry. Vždycky 
jsem chtěl pro tebe jen to nejlepší, a jestli se mi to občas nepovedlo...“ Brumbál zavrtěl hlavou 
a pokračoval o něco rozhodnějším hlasem. „V každém případě předpokládám, že se ti Maura 
Morrighanová bude líbit. Je pastýřka...“
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„Pastýřka!“

„Svým způsobem. Má skutečně neuvěřitelnou možnost pracovat s magickými tvory. V loňském 
roce pečovala o Klofana. Když Sirius zemřel, poslal jsem Klofana, aby žil s ní a s jejím stádem 
hypogryfů.“

„Aha.“ Na samém kraji Harryho vědomí se vynořila nějaká myšlenka. Příběh. Něco, co už 
jednou slyšel... „Aha. Myslím, že mi Severus něco vyprávěl o nějaké stádu hypogryfů v Irsku. 
Jméno dokonce zvoní jako zvon, myslím. Tedy, možná.“

„Severus Mauru zná. Její schopnost vycházet s magickými tvory jí umožňuje získávat neobvyklé 
ingredience do lektvarů.“

„A proč jí teda nevadí, že je to místo prokleté? A proč si myslíte, že toho ví z Obrany dost na to, 
aby nás mohla učit?“

„Myslím, že už jsem ti toho pro teď prozradil dost,“ řekl Brumbál rázně. „A já mám ještě 
ochutnat několik chutí. A jsem si jistý, že ty také.“

Harry by se raději dozvěděl pár odpovědí na své otázky, ale bylo mu jasné, že to už se nestane.

No, aspoň se dozvěděl něco. Teď se může na Mauru Morrighanovou zeptat otce. Bože, pastýřka. 
Copak byl Remus jediný slušný učitel Obrany, kterého kdy Bradavice viděly? Harry si víc, než 
kdy jindy přál, aby to místo mohl přijmout otec.

Když se Harry vrátil ke svému stolu, našel tam Rona, jak se drží za břicho a úpí. „Snědl jsem 
moc zmrzliny,“ vyhrkl, když se podíval na Harryho. „Příliš mnoho divných chutí.“

Hermiona, která právě procházela okolo s dvěma malými pohárky citronové zmrzliny, ho 
zaslechla. Rone, já jsem ti říkala, abys od každého ochutnal jen trošku! Není divu, že tě bolí 
žaludek, když jsi do sebe u každého stolu nacpal půl misky!“

„Hermiono, tomu asi moc nepomůže,“ zavrčel jí za zády Draco.

Ron souhlasně zaúpěl.

„Ochutnej naši,“ řekla Hermiona a našpulila pusu.

Ukázalo se, že citrónově limetková zmrzlina je opravdu dobrá. Ta správná kombinace je 
opravdu dobrá. Později, když třída vybírala, vyhrála tahle zmrzlina cenu za nejlepší chuť. 
Nicméně cenu za kreativitu vyhráli Dean s Nevillem za své želatinové slimáky. Harry si 
pomyslel, že je trochu nechutné je jíst a měl pocit, že poté, co ho polkl mu slimák ještě dlouho 
lezl po žaludku sem a tam. I když na druhou stranu, posypat je rozdrcenýma čokoládovými 
sušenkami, aby vypadaly jako zaprášení, byl dobrý nápad.

I když Harry by býval byl dal přednost tomu, dostat je bez kousku lékořice, která předstírala, že 
je kamínek.

***

Ve středu odpoledne doprovodili Ron a Hermiona Harryho do sklepení, aby mohl jít na odhalení 
sochy s otcem a bratrem. Když vešel do dveří, cítil se trochu zaskočen. Draco stál v obýváku a 
zápasil s límečkem nového společenského hábitu. Nebo tedy alespoň společenského hábitu, 
který předtím Harry nikdy neviděl.

„Potěšení z přímého přístupu ke galleonům,“ řekl Draco ležérně.

„A kdy sis ho koupil?“

Dracův úsměv ohladil ostří jeho slov. „Objednal po sově. Opravdu tě budeme muset naučit 
přemýšlet jako kouzelníka.“

„Ale...“ Harry chvíli přemýšlel, jako to zformulovat. „Jsi si jistý, že je to vhodné? Je teda o něco 
jednodušší než ten s kožešinou, co jsi nosil dřív, ale stejně...“

Přerušil ho Snapeův hlas. „Harry, převlékneš se nebo půjdeš tak jak jsi?“
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Harry se otočil a uviděl, že i jeho otec je oblečený poněkud formálněji než normálně. Ne ve 
společenském hábitu, ale ve svém nejlepším učitelském hábitu, který vypadal čerstvě 
vyžehlený.

Harry bojoval sám se sebou, jestli jít, nebo ne. Vidět Remuse by bylo prima, jenže vidět ho jako 
Luciuse už bude o něco horší. Už jen když o tom přemýšlel, měl pocit, že potřebuje jehly. A ještě 
ke všemu se má kvůli tomu obléknout do společenského hábitu?“

„A není to trochu divné?“ Harry si odkašlal, „když se budu chovat, jako bych oslavoval to, že do 
Bradavic přijede Lucius Malfoy.“

„Tak jdi, tak jak jsi,“ řekl Snape klidně.

Harry se cítil čím dál tím hůř. „Já... já možná vůbec nepůjdu.“

„Rozhodně tu nezůstaneš během toho obřadu sám,“ odpověděl Snape, „myslím, že vím, jak by 
to dopadlo.“

Copak je tak průhledný? „Je mi jedno jestli je to ve skutečnosti Remus. Je mi na zvracení z toho, 
že tomu chlapovi se dostane té cti, a bude mít sochu na Bradavickém pozemku, jako by byl 
stejně důležitý jako zakladatelé! Zabil studenta a to nemluvím o tom, že si přál smrt svého 
vlastního syna!“

„Ano je to odporné,“ souhlasil s ním otec, „a nikdy bych s tím nesouhlasil, kdyby nebylo třeba 
přesvědčit domácí skřítky, že to, co viděli, byla Luciusova socha, a ne on sám přeměněný na 
kámen. Nepotřebujeme, aby se začalo šeptat o Luciusově smrti.“

Harry se rychle posadil na gauč, žaludek se mu stáhl úzkostí. „Já vím, ale pomyšlení na to, že 
sem budu chodit celý příští rok a ta věc bude stát na pozemku...“

„Hm... to jo,“ řekl Draco a přešel k Harrymu, „ještě před nedávnem bych byl hrdý na to, že tu 
stojí Luciusova socha, ale teď už ne.“

„Ani jeden z vás ji neuvidí, když se o to nebudete doopravdy snažit,“ ujistil syny Severus.

Harry k němu uslzeně vzhlédl. „A kde teda bude stát?“

Snape mu podal ruku. „Pojď a uvidíš.“

„No jo.“ zaúpěl Harry a vstal, „jen si odskočím na záchod...“

„A převleč se také do společenského hábitu,“ volal za ním Draco, „musíme před kouzelnickou 
veřejností nějak vypadat.“

Přesně to Harry potřeboval slyšet. Bude tam tisk. Snad aspoň Holoubková nebude mít tu drzost 
přijít, zejména poté, co Snape všude trousil poznámky o tom, co jí čeká. Ale stejně...

S povzdechem si Harry uhladil vlasy trochou vody a začal se přehrabovat ve svém kufru. 
Společenský hábit našel zmuchlaný a pomačkaný ležet na dně. S dalším povzdechnutím ho 
vrátil zpátky a rukou zavadil o neviditelný plášť.

Paže ho najednou začaly svrbět tak, že to téměř nemohl vydržet. Snape ho nenechá o samotě, 
ale plášť by mu mohl poskytnou alespoň chvilku samoty. Jediné, co musí udělat je strčit ho do 
kapsy a pak kdykoli bude potřebovat chvilku s jehlami, stoupne si za strom, nebo ke zdi a 
zmizí... 

Harry sevřel třpytivou, měňavou látku v rukách. Byla tak jemná, že svůdně protékala jeho prsty 
jako voda.

Ze všeho nejvíc si plášť chtěl přehodit přes sebe a zmizet. Jen na chvilku.

Ale pak si vzpomněl na to, jak mu Marša říkala, že kdykoli se pokoušela držet dietu, musela 
vyhodit ze spíže všechna nezdravá jídla. Protože pokud je měla v dosahu, dříve nebo později 
něco z nich snědla.

Harrymu nejdřív připadalo, že je to podivná historka. A nejen proto, že mu Marša nepřipadala 
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jako někdo, kdo by si měl dělat starosti s váhou. Co to má co společného s ním? A tak mu 
vysvětlila, že i on si musí vyklidit spíž, a odstranit ze svého dosahu všechny jehly a všechno, co 
je nějak svázané s jeho špatným návykem.

A tohle je přeci stejné jako mapa...

Sevřel prsty kolem látky a vyrazil do pokoje, kde ho čekal otec. Beze slova hodil neviditelný 
plášť směrem ke Snapeovi.

Ten se na něj upřeně podíval. „To je asi rozumný nápad,“ řekl po chvilce. „Děkuji Harry.“

Draco si prohlížel chvíli jednoho, pak druhého. „Aha... tys ho chtěl... hm.“

Harryho samotného překvapilo, že je schopný s tak staženým krkem promluvit. „Ale budu ho 
chtít zpátky hned, jak začnu mít pocit, že to mám trochu víc... pod kontrolou.“

„Samozřejmě.“

Draco se podíval na nové hodinky, které měl na zápěstí. „Už nemáš moc času na to, aby ses 
převlékl...“

„Půjdu ve školním hábitu.“

„Budou tam fotografové!“

Snape zdvihl ruku. „To už stačí, Draco. Už takhle toho chceme po Harrym hodně.“

„Snad to není tak zlé, ne?“ Prohlížel se Harry. „Většina studentů půjde v normální hábitu.“ 
Podíval se na Draca. „A navíc, proč bych měl chtít, aby si Věštec myslel, že mám k Luciusovi 
nějaký respekt?“

„Ukázal bys respekt k Bradavicím,“ řekl Draco upjatě, „a navíc, aby má matka věděla, že se mi 
daří dobře. To snad není špatné, ne?“

„Ne.“ Harryho mělo napadnout, že Draco bude myslet na matku. „No... jen prosím tě neudělej 
scénu, pokud ji Remus bude držet za ruku, nebo něco podobného.“

„To by asi radši neměl dělat,“ řekl Draco pochmurně, „a ne jen proto, že je to pohled, který by 
se mi nelíbil. Zemřel by rychle ošklivou smrtí, pokud si myslí, že skutečný Lucius by se takhle 
předváděl na veřejnosti.“

Což je asi pravda, protože pokud mohl Harry říct, je Narcissa Malfoyová opravdu ledová 
královna.

„Lupin se bude snažit,“ řekl Snape a postrčil je oba ven. Harry měl pocit, že se mu otec pokouší 
dodat odvahy, ale tím, co řekl se mu podařilo dosáhnout pravého opaku. Harry věděl, co si o 
Remusově snaze Snape myslí.

V tichosti kráčeli po nahoru stoupající chodbě. Ještě že tak, protože Harry byl zcela zabraný do 
rozhovoru sám se sebou. Nebude to doopravdy Lucius, opakoval si, když zahnuli za roh a šli do 
schodů. Ať už bude znít jakkoli nenávistně, pořád to bude Remus. Remus v Luciusových šatech. 
Protože Lucius je mrtvý. A je v pořádku mít z toho radost. I Brumbál má.

Po všech těchto myšlenkách ho začaly ruce svědět tak zuřivě, že si začal přát, aby si ten 
neviditelný plášť byl nechal.

Ale přece ho neztratil. Byla to docela ironie, že si ty otcovy věci vyvzdoroval jen proto, aby je 
nakonec dal Severusovi. Ale věděl, že je to tak v pořádku. James by přece taky nechtěl, aby měl 
Harry plášť nebo mapu, ne proto, aby si s nimi mohl ubližovat.

Vyšli dveřmi na pozemky a Snape je vedl po zarostlé cestičce, které si Harry nikdy předtím 
nevšiml. Vůbec netušil kam vede. Dokonce i když došli až na malou louku na konci a Harry 
spatřil sochu, postavenou na jednoduchém podstavci, ničemu nerozuměl.

Ale Draco očividně ano. A hvízdl.
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Nejprve si Harry myslel, že Draco spatřil v zástupu matku. Ale ne. Draco se díval téměř přímo 
vzhůru. Harry zaklonil krk a v tu chvíli mu to všechno došlo.

Sovinec.

Ta socha – nebo tedy ještě spíš Lucius sám – bude stát přímo pod Sovincem.

„Přišlo nám s Albusem, že je to docela vhodné místo,“ zašeptal mu Snape do ucha.

Harry trhaně přikývl. To co otec předtím říkal, byla úplná pravda. Pokud nebude chtít, tu sochu 
už nikdy neuvidí. Po téhle části pozemku studenti obvykle nechodí. A z dobrého důvodu. Přitom 
množství sov, které vylétává a zalétává v každém okamžiku, má všechno dole skvělou šanci 
být zasaženo přebytky sovího zažívání.

Harry si pomyslel, že na dobu obřadu museli být ptáci nějak zahnáni kouzlem. V dohledu nebyl 
ani jeden. Ale hned, jak bude po něm, Albus – a nebo možná Severus – to kouzlo odstraní.

Pak už Lucius nezůstane dlouho krásně mramorově lesklý.

„Velmi vhodné,“ řekl Harry tak tiše, jak jen dokázal, „ale nenapadne nějakého skřítka tu sochu 
čistit?“

„Dobby trval na tom, že se jako bývalý Malfoyův skřítek bude o sochu starat sám,“ řekl Snape 
téměř s úsměvem. „A doufám, že si dokážeš představit, jak často se takového úkolu zhostí.“

Harry se usmál. To by mohlo fungovat.

Draco očividně hovor nesledoval. Šedýma očima pročesával zástup. Dokonce si stoupl na 
špičky, aby lépe viděl.

„Tamhle,“ řekl Snape a mírně přitom do Draca šťouchl, „právě míjí ten starý dub.“

Harry se také podíval a uviděl Narcissu Malfoyovou, jak vážně kráčí dopředu kroky drobnými 
tak, že to vypadalo, jako by se vznášela. Nebo to tak možná vypadalo proto, že její 
tmavozelený hábit byl tak lehký a průsvitný, že klouzal po zemi. Po jejím boku kráčela dokonalá 
kopie jejího manžela. Naprosto věrný byl i ten povýšený arogantní výraz na Luciusově tváři. 
Platinové vlasy měl stažené z čela a v ruce držel hůl s hadí hlavou.

Řád musel znovu stvořit Luciusovu hůlku, pomyslel si Harry. I když s jiným jádrem, takovým, 
které bude Remusovi lépe sedět.

„Je nádherná,“ vydechl Draco obdivně. „Pro Merlina, podívej se na ni. Vždyť úplně září! Nikdy 
předtím nevypadala tak skvěle!“

„To je tím, žes ji dlouho neviděl,“ řekl Harry suše, „byls sice tento rok statečný, ale přesto ti 
scházela. To je samozřejmé.“

„Možná, že jí ty nedávné události také prospěly,“ dodal Severus.

To by dávalo smysl. Draco sice o svých rodičích často nemluvil, takže Harry netušil, jestli 
Narcissa svého manžela skutečně miluje, ale jestli ne, tak Lucius asi není kouzelník, se kterým 
by bylo snadné žít. I když tahle myšlenka byla poněkud alarmující. Jestli Remus předvádí v roli 
Luciuse dobrou práci, neměla by si Narcissa všimnout žádného rozdílu.

Náhle se před zástupem objevil Brumbál. Na rozdíl od většiny učitelského sboru, která stejně, 
jako Snape, na sobě měla učitelský hábit, ředitelovo oblečení bylo nejpestřejší, které Harry kdy 
viděl. Hořčičně žlutá a stříbrná, na klobouku karmínově rudé střapce, které mu sahaly až do 
půlky klobouku.

Hůlkou se dotkl svého krku a potom promluvil zvučným hlasem. „Vítám vás, dámy a pánové. 
Náš čestný host už je tady, takže buďte tak laskaví a udělejte mu cestu.“ Brumbál pokynul 
rukou, obecenstvo se rozestoupilo a udělalo uličku přímo k řediteli, který stál před sochou.

Lucius a Narcissa tou uličkou prošli, kývali na pozdrav profesorům, které míjeli. Jako král s 
královnou, pomyslel si Harry. Až na to, že jejich veličenstva by byla příliš povznesena na to, aby 
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se zle dívala po lidech, které nenávidí. Alespoň Harry si to tak představoval. Pro Severuse 
Lucius neměl schované zdvořilé pokývnutí. Ani náhodou.

Narcissa měla oči jen pro Draca. Harry měl pocit, že jeho a Severuse si vůbec nevšimla. Její 
zářivě modré oči byly upřené na syna a obličej měla naplněný něčím, co vypadalo jako láska.

Škoda, že jsi neměla dost lásky, abys bránila svého syna proti svému manželovi, pomyslel si 
Harry. Zavrhla jsi ho stejně jako Lucius. Nechala si ho odejít od rodiny a nikdy na jeho obranu 
neřekla ani slovo...

Jenže namítat něco na Dracovo zplnoletnění by znamenalo jen udržet ho déle v Luciusově sféře 
vlivu, došlo Harrymu. Možná, že Narcissa dělala to, co jí připadalo nejlepší. A nepochybně se 
pokusila postarat o Dracovu finanční budoucnost, i když poněkud zvráceným způsobem. 
Vraždou jednoho ze svých vlastních příbuzných...

Když je Malfoyovi minuli, Harry se otočil, aby se podíval, jak si vede bratr, a ke svému zděšení 
uviděl, jak Draco rychle mrká, celý obličej napjatý úsilím ovládnout se. Snape ho držel kolem 
ramen a lehce tiskl.

Draco se přerývaně nadechl s očima upřenýma na to, co se odehrávalo vepředu.

Narcissa a její manžel se postavili každý z jedné strany ředitele, oba tak blízko soše, že by se jí, 
pokud by natáhli ruku, mohli dotknout. Harryho zamrazilo. Musel sám sobě připomínat, že 
socha je opravdu mrtvé tělo přeměněné na mramor. Protože jinak by si myslel, že ten živý muž 
z masa a kostí, který před ním stojí, je doopravdy Lucius.

A vidět, jak se skutečnému Luciusovi Malfoyovi dostává takové cti, to by nezvládl. Opravdu 
nezvládl.

Brumbál mluvil z připravených poznámek, které se před ním vznášely, jak proslov pokračoval, 
listy se samy otáčely. Harry se pokoušel neposlouchat, za to Draco byl naprosto fascinovaný. 
Harry nedokázal říct, jestli tak zaujatě poslouchá, nebo jestli tak upřeně pozoruje matku. Přesto 
do Harryho vědomí občas pronikla nějaká věta. Dlouhá léta služby, jako školní radní, přestavba 
famfrpálového hřiště, nákup košťat pro zmijozelský tým, a pak jedna, která donutila Harryho 
skřípat zubama. Úzkostlivá pozornost k detailům, když nebezpečný Hypogriff ohrožoval život 
studentů školy...

Konečně bylo po proslovu, ředitel pokynul rukou k zelené stuze, která byla ovázaná okolo 
mramorového podstavce sochy.

Remus přistoupil blíž, vytáhl z hole hůlku, jako by to dělal už po celé roky. Harry byl ohromen 
tím, jak moc díky tomu, vypadal jako Lucius. „Cortus,“ řekl Remus a jeho hlas měl přesně ten 
povýšený a namyšlený tón.

Jeden dotek hůlkou, stuha se rozdělila ve dví a snesla se na trávník.

Harry si myslel, že už je po obřadu, a tak se otočil, že půjde pryč, ale to by býval byl přišel o 
poslední Brumbálovo gesto. A nebo to možná byl otcův nápad.

Když se stuha dotkla země, vyrašily z ní v okruhu několika metrů rostlinky, které začaly hned 
rozkvétat. Fialové, žluté, bílé vytvořily koberec, uprostřed kterého stáli Lucius, Narcissa a 
Brumbál.

Když Severus zachytil Harryho tázavý pohled, zašeptal. „Macešky, Pansyiny jmenovkyně.“

Pansy.

Harry chápavě přikývl. Bylo to obvinění. Takové, kterému bude rozumět jen málo lidí. Protože 
jen málo lidí zná pravdu. Ale i ta trocha si to bude pamatovat navždy. Lucius Malfoy bude 
navždy stát dole pod Sovincem, na hlavu mu budou padat soví pelety a kolem něj budou květy, 
jako připomínka na dívku, kterou zabil. Nezáleží na tom, že Pansy nebyla nevinná. Lucius nebyl 
tím, kdo ji měl soudit.

Harry si vzpomněl na lekci, kterou dostal o Vánocích od otce. O tom, že on není ten, kdo má 
odsoudit Luciuse. Ale on se mu přece nestal soudcem, porotou, a katem. On se přece jen bránil.
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Svrbění v jeho pažích ustávalo.

Když doznělo všechno to och, a ach, začal se zástup rozcházet. Draco ale vypadal, že vrostl do 
země. A nebylo divu. Lucius a ředitel mluvili s tiskem. Harryho potěšilo, když viděl, že Rita 
Holoubková se jim vyhýbá velkým obloukem a vypadá skutečně vyděšeně, kdykoli její pohled 
zabloudí směrem k bradavickému učiteli Lektvarů.

Právě, když chtěl něco říct otci, všiml si, že k nim zamířila Narcissa Malfoyová, rty zkroucené do 
něčeho, co měl pravděpodobně být upřímný úsměv.

Buď byla ta nejlepší herečka, kterou kdy svět viděl, nebo byla opravdu šťastná, že vidí syna.

Harry chtěl jít pryč, ale Snape lehce zavrtěl hlavou. V jeho očích bylo jasně napsané zůstaň 
tady.

„Draku, můj poklade,“ řekla Narcissa vřele. „Můj nejdražší Draku. Tolik jsi mi letos scházel.“ 
Přistoupila tak blízko, aby se ho mohla dotknout a vzala obě jeho ruce do svých, široce se 
usmívala. Ten úsměv rozzářil celý její obličej, bylo to, jako by zpoza mraku vyšlo slunce. Harry 
teď viděl to, o čem před tím mluvil Draco. Narcissa Malfoyová je možná uvnitř temná a 
odporná, ale je to opravdu nádherná žena.

„Matko,“ řekl Draco a v jeho hlase byla slyšet bolest. Harry si nedokázal představit, jaké to pro 
něj musí být. Miluje svou matku. Ale ona stojí po boku Luciusovi, který ho nenávidí. A tak Draco 
svou matku pravděpodobně miluje i nenávidí zároveň.

„Daří se ti dobře?“ zeptala se a celého si ho prohlédla. „Jsi šťastný?“

Draco se uvolnil, i když jen trochu. „Ano, velmi.“

Narcissa se podívala zpět, tam, kde její manžel ještě pořád mluvil s Brumbálem. Když se 
otočila, zachytila Snapeův pohled. Velmi tiše, téměř neslyšitelně zašeptala. „Děkuji ti, Severusi. 
Vím, že mohu věřit, že se o můj poklad postaráš dobře.“

„Narcisso,“ řekl Severus hluboce. Harry očekával, že řekne ještě něco, ale Severus už dál nic 
nevysvětloval.

„Je mi líto toho, co se stalo s tvým dědictvím po Walpurgisu Blackovi,“ řekla Narcissa, rukama 
laskala Dracovi dlaně a její šepot byl tak tichý, že se zdálo, že by ho mohl odvát vítr. „Dráčku, 
pokoušela jsem se dělat, co jsem mohla. Byla bych ti dala můj sejf, kdyby to bylo možné. Ale 
tvůj otec je podezíravý a učinil opatření...“

„Můj otec je Severus,“ řekl Draco potichu a stiskl jí ruce, jako by ji o tom chtěl ujistit. „A jsem v 
pořádku matko, doopravdy. Mám teď přístup k trezoru Siriuse Blacka. A rodinu, která za mnou 
bude stát, i když jí zklamu.“

Narcissa zalapal po dechu a údivem otevřela ústa. Harry netušil, jestli ji tak překvapilo 
bratrancovo jméno a nebo jestli postřehla z Dracově poznámce kritiku. Neměl se to nikdy 
dozvědět. V tu chvíli k nim zamířil Remus, který spatřil Dracovy ruce v Narcissiných a zatvářil 
se nesmlouvavě.

Tentokrát to byla Narcissa, kdo vypadal, že zkamení. Očividně zděšená očekávajíc manželovou 
reakcí na to, že ji našel s Dracem, ustoupila o několik kroků dozadu. Harry si pomyslel, že by ji 
Remus měl odvést pryč. Místo toho se mužovy stříbrné oči zabodly do Dracových, který mu 
vzdoroval se zdviženou bradou.

„Ano, pane Malfoy? Přejete si něco?“

Remus se zakabonil. „Hodláš se mnou mluvit takhle?“

„Pokud ti to vadí, nemusím s tebou mluvit vůbec.“

Remus přimhouřil oči. „Ale ale, Draco. Tolik vzteku. Tvá matka se mě pokoušela přesvědčit, že 
jsem na tebe byl příliš tvrdý. Pravděpodobně si myslí, že mírnější přístup by tě tolik neodcizil.“

„To, že se mě pokoušíš zabít, nás opravdu nesblíží,“ zavrčel Draco. „Nebo si myslíš, že by 
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mohlo?“

Několik studentů, kteří už byli na odchodu se začalo přibližovat, ale vzteklý Snapeův pohled je 
donutil odpelášit po pěšině vedoucí k hradu.

„Já jsem se tě nepokoušel zabít, ty zatracený pitomče,“ řekl Lucius a spražil přitom Snapea a 
Harryho pohledem. „Měl bys přestat naslouchat nečistokrevným a zrádcům. Chtěl bych jen, aby 
ses zastavil a zamyslel se nad nebezpečím, do kterého jsi se uvedl.“

„Já o něm přemýšlím,“ zdvihl Draco bradu ještě o něco výš, „a ty bys měl udělat to samé.“

Remusův hlas zněl, jak když ukrajuje másla. „Když se budeš chovat takhle, odpuštění 
nedosáhneš. Ale vzhledem k tomu, že tvrdost tě vždycky zatvrdila až k nepříčetnosti...“ očima 
chvíli spočinul na Harrym, „přál bych si, aby mezi námi byl mír.“

„To je od tebe velkodušné,“ vrčel Draco, „ale všiml jsem si, že tvá hůlka je ještě pořád 
schovaná. Takže, jakou dohodu máš na mysli? Ty se mě přestaneš pokoušet zabít a já... já mám 
udělat co?“

Remus se naklonil dopředu a zasyčel do Dracova obličeje. „Zamysli se nad svou budoucností 
dřív, než bude pozdě!“

„Já přemýšlím o své budoucnosti,“ řekl Draco chladně, „a ty v ní nejsi.“

Narcissa jemným, téměř dětským hlasem zabránila manželovi odpovědět. „Ale Draco. Tvůj otec 
se snaží. Copak to nevidíš?“

„Severus je můj otec.“

Remus se zatvářil znechuceně.

„A Harry Potter je můj bratr,“ pokračoval Draco. Do té chvíli Harry nevěděl, jestli Draco 
zapomněl, kdo před ním doopravdy stojí, nebo jestli tato zuřivost má nějaký důvod. Ale měl 
vědět, že jeho bratr je Zmijozel. „My se asi hned tak neuvidíme, ale jestli myslíš vážně to, co 
říkáš, o tom, žes mě neměl tak okázale opustit, pak je způsob, jak to můžeš dokázat.“

„No to mi tedy řekni jak,“ protáhl Remus.

„Greg za mnou tenhle rok stál v dobrém i ve zlém,“ řekl Draco. „Pokud ho za to jeho otec 
zabije, budu vědět, kdo ho k tomu navedl. Proč tomu člověku neřekneš, že výhrůžky a násilí 
odvedou jeho syna jen dál od záležitostí Pána zla? Řekni mu, že by sis byl přál tu situaci vyřešit 
jinak, otče. Udělej to, pokud chceš smír.“

Remus sevřel rty do úzké linky. „Kdo si myslíš, že jsi? Ty nevděčný spratku?“

„Ale drahoušku,“ řekla Narcissa mírně. „Vždyť přece tys sám říkal, že by bylo smutné, kdyby 
více mladých kouzelníku následovalo Dracova příkladu. Možná by to doopravdy byla chyba 
dovolit Gregovu otci, aby ho zapudil.“

„Protože tvrdá opatření na mne příliš nefungovala,“ doplnil Draco.

„Zvážím to,“ vyštěkl Remus a otočil se na patě.

Narcissa se na Draca ještě jednou soucitně podívala a pak si pospíšila za manželem.

Když osaměli na trávníku plném macešek, Snape vytáhl hůlku, ochránil je kouzlem a pak se 
prostě na Draca jen díval.

„Co?“ zeptal se chlapec vzdorovitě, „co je?“

„Ty víš naprosto přesně co,“ řekl Snape hlasem, který nevěstil nic dobrého. „Myslel jsem, že 
chceš jít na odhalení, abys mohl vidět matku. Netušil jsem, že máš v rukávu nějaký komplot.“

Harry tak trochu nevěděl, o čem je řeč, dokud Draco nezaložil ruce a nevybuchl. „No tak nechci, 
aby Grega o prázdninách někdo nabodl na rožeň a opekl si ho! Vždyť znáš jeho otce! Bude 
Luciusovi naslouchat!“
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„No to bez pochyby bude. Ale rád bych věděl, proč se tu Lucius zastavil s nabídkou smíru! 
Nemáš pocit, že to bylo tak trochu mimo roli?“

Draco vytáhl svou vlastní hůlku a zakouzlil přes Snapeovo kouzlo ještě jedno. Pak se postavil 
zpříma, přesto, že se nad ním Snape tyčil jak mozkomor nad kořistí. „Požádal jsem ho o to.“

„Tys ho o to požádal?“

„Ano!“

„A on byl samozřejmě příliš laskavý na to, aby tvou žádost odmítl!“ zuřil Snape. „Celý ten plán 
je idiotský! Ten člověk má inteligenci žížaly! Goyle bude přemýšlet, co se to pro Merlina děje!“

„Ale nebude,“ stál si na svém Draco. „Celé jsme to promysleli. R-Lucius utrousí před Narcissou 
pár narážek a ona pak půjde a promluví si s Gregovou matkou, jaká je to ostuda, že se ke mně 
otec zachoval tak tvrdě, a že doufá, že oni neudělají tu samou chybu, jako ona s Luciusem. To 
bude v pohodě, Severusi.“

„To je jen důkaz toho, že celý tenhle plán je ukvapený,“ řekl Snape a z očí mu ještě pořád sršely 
blesky. „Neměl by dělat nic, co by mohlo ohrozit jeho přestrojení!“

Tohle dělalo starosti i Harrymu. „No, mluví se o tom jeho zranění hlavy, že? Stačí to na to, aby 
to vysvětlilo všechny... odchylky?“

Snape zahučel. „Narcissa není tak hloupá, aby tomu věřila dlouho. Troufám si říct, že její 
manžel ještě ani nenakopl domácího skřítka. A při tom, jestli chce, aby někdo věřil tuhle té 
šarádě, měl by to dělat.

„Ať si kope domácí skřítky, jak chce, ale ať nesahá na mou matku,“ mrmlal Draco. „Chce se mi 
zvracet, jen když na to pomyslím. Jsi si jistý, že bychom neměli matku varovat, jaká že to... 
bytost, s ní žije?“

„Jestli chceš, aby byla mrtvá,“ zavrčel Snape. „Málo lidí z Řádu by jí věřilo, že si tu informaci 
nechá pro sebe.“

Draco zastrčil ruce hlouběji do kapes svého společenského hábitu. „Aha, no jo.“

Snape ještě pořád vypadal rozzlobeně. „Už nikdy se nemotej do takovýchto intrik. Ne bez toho, 
aby ses se mnou poradil a poslechl si mé rady. Když nebudeš opatrnější, můžeš ohrozit i svou 
matku.“

Draco krátce přikývl.

„Tak a jestli jsme tu skončili, navrhuji, abychom si našli před schůzkou s paní doktorkou nějakou 
restauraci v Surrey,“ pokračoval Snape, teď už klidnějším hlasem. „Myslím, že všichni si 
potřebujeme na chvíli odpočinout od hradu.“

Harry si pomyslel, že vzhledem k tomu, že hrad se teď stal domovem zkamenělého Luciuse 
Malfoye, by mu vůbec nevadilo na chvíli vypadnout. Byl rád, že je léto za dveřmi, ačkoli věděl, 
že Snape má v plánu zůstat v Bradavicích ještě pár týdnů po skončení školního roku.

„Proč nepozveš paní doktorku, aby šla na večeři s námi?“ povytáhl obočí Draco, „když už jsi 
věnoval minulý týden takové úsilí tomu, abys vypátral, že nemá prstýnek. Ale vážně, Severusi, 
když už nejsi špion, mohl by sis vybudovat nějaký vztah...“

Snape vzal jedou rukou kolem ramen Harryho a druhou Draca. „To právě dělám, ty pitomé 
děcko.“

„Pitomá děcka,“ opravil ho Harry.

„Ano.“ Snapeův výraz byl nejlaskavější, co kdy Harry viděl. „Přesně tak.“

***

 „Já nevím proč se s tím rok co rok otravuju,“ hudral v pátek večer Draco. „Stejně to bude zase 
Waterloo.”
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„Prosím tě, nefňukej jen proto, že Zmijozel nemá dost bodů. Potom posledním zápasu získáte 
famfrpálový pohár. A to, že školní pohár vyhráli havraspárští asi přežiješ.“ Harry ještě jednou 
projel hřebenem vlasy a pak to vzdal jako ztracený případ.

„Jo, teď jsou to havraspárští, ale jsem si jistý, že ředitel, jako vždycky, předá vítězství na 
stříbrném podnosu Nebelvíru!“

„Draco, tak to přece není!“

„Říká Nebelvír.“

Harry si vzdychl. „Jsem i Zmijozel, ty pitomče.“

Draco trochu ožil. „Sedneš si s námi?“

„Ne. Hrozně mi schází věž a tak si sednu se svými kamarády,“ řekl Harry odhodlaně. „Pojďme, 
nebo vůbec nezjistíme co je k večeři.“

„Hrneček od peří,“ zavrčel Draco, ale vyrazil za Harrym z ložnice a pak dál do chodby.

Dorazili do Velké síně, která byla ozářena stovkami svící zavěšenými pod stropem. Harry se 
rychle rozloučil s bratrem a zamířil k nebelvírskému stolu, kde se Ron držel za žaludek a 
stěžoval si, jak strašný má hlad. „Proč nemůžeme mít i poslední den ve školním roce večeři v 
normálním čase?“

„Bože, Ronalde.“ Hermionina tvář se rozjasnila, když se na lavici vedle ní posadil Harry. „Budeš 
nám zítra ve vlaku scházet.“

Harrymu bylo trochu líto, že přijde o cestu vlakem se svými přáteli, ale nic dalšího mu líto 
nebylo. „Jo, taky mi budete scházet. Ale jsem teď vážně šťastný.“

„Já vím,“ přikývla Hermiona se zářícím pohledem. „Vážně Harry, teď už to vím.“

„Jo, já taky,“ připustil Ron. „Myslím, že to byl pro tebe vážně dobrý rok. Teda, až na některé 
věci.“

„Jsem rád, že mám bratra,“ řekl Harry chladně.

„Ale já myslím Samhain! A sebe... tehdy, však víš...“

„Aha.“ Harry se cítil jako hlupák. „Promiň.“

Začalo se objevovat jídlo. Plné talíře pečeného masa, obrovské mísy bramborové kaše plovoucí 
v másle. Olivy skákaly jedna po druhé, jak se snažily dostat do talířů.

A před Harrym stála sklenice plná pomerančového džusu s okrajem zasněženým cukrem.

„Dobby,“ řekl Harry když ji vypil.

Netrvalo dlouho a všechno jídlo, včetně dezertů, bylo pryč. Když Brumbál vstal, Ron se zakřenil. 
„Zatracení havraspáři.“

„Jsi skoro stejně strašný, jako Draco. Taky kňourá, že nevyhráli školní pohár,“ řekl Harry.

Ron vypadal, že ho to přirovnání zděsilo a Harry se rozesmál. Pak ho napadlo něco, čím by mohl 
svého kamaráda rozveselit. „Ale no tak, ty jsi přece hrdina z Prasinek. Zachránil jsi Harryho 
Pottera! Jsem si jistý, že za to dostaneš nějakou odměnu!“

„Nestalo se to na školních pozemcích,“ zavrčel Ron. A pravděpodobně tím chtěl říct, že Brumbál 
sotva přidělí body za něco, co se nikdy nestalo.

„No, už o tobě přece napsali hezký článek,“ řekl Harry.

„Pššt,“ okřikla je Hermiona.

„Takže ještě jednou zhodnotíme minulý rok,“ řekl Brumbál, který si ve svitu svící, které se kolem 
něj vznášely, hladil vousy. „Tento rok nám přinesl radosti i strasti, úspěch byl střídán 
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zármutkem.“ Pozdvihl sklenici k přípitku. „Připijme si na život přervaný hned na začátku. Na 
Pansy Pankinsonovou.“

„Na Pansy Pankinsonovou,“ odpověděli studenti sborem. Harryho zamrazilo, protože věděl, 
jakou příšernost měla Pansy v plánu. Ale aby zachoval dekorum, také zdvihl sklenici, i když si 
málem vykroutil krk, aby viděl, jak si vede Draco.

Draco připíjel na smrt dívky, kterou miloval s naprosto neproniknutelným výrazem.

„Ale musíme oslavit i naše vítězství,“ pokračoval Brumbál, který odložil svou sklenici na stůl. „A 
to nás přivádí ke kolejnímu poháru. Vede Havraspár o sto bodů před Zmijozelem, za ním pak 
Nebelvír, který je pozadu o devadesát bodů a Mrzimor s chybějícími pěti body. Ale jak se tak 
často stává, proběhnou na počítadlech ještě nějaké poslední změny.“

Harry stále pozoroval bratra, který očividně říkal Zmijozelským, něco jako: A je to tady.

Snape u učitelského stolu vypadal touhle ředitelovou hláškou stejně znechucený. Harry si 
povzdychl. Měl pocit, že otec by raději viděl vyhrát Havraspár, než Nebelvír. A docela ho to 
mrzelo.

„Takže zaprvé, panu Erniemu Macmillanovi, uděluji za jeho neúnavnou snahu zkatalogizovat 
méně známé bradavické duchy padesát bodů!“

Mrzimorští vybuchli radostí, Ernie zrudl a rozhlížel se dokola.

„Za druhé, slečně Lauře Madleyové, za její rychlý úsudek, když se její kamarádce udělalo u 
jezera špatně, uděluji dvacet bodů!“

Mrzimorští se radovali a jásali tak nahlas, jako by nevěděli, že pořád zůstávají na třetím místě.

Harry nebyl jediný, kdo měl postřeh. „Nebelvír je teď poslední,“ řekl Ron zarmouceně.

„Ještě není u konce, ne?“

„Panu Euanu Abercrombiemu, za jeho vyšinuté marshmallow pastilky, tu nejúžasnější věc, 
kterou jsem v posledních letech jedl, pět bodů!“

„Vidíš, ten je přece z Nebelvíru,“ řekl Harry ve snaze povzbudit Rona, zatím, co jeho spolužáci 
oslavovali.

Tedy všichni, až na Rona, který úpěl. „Pět mizerných bodů!“

„Nevěděl jsem, že nižší ročníky dělali karamel,“ řekl Neville s pohledem upřeným na mladšího 
chlapce. „To by mě zajímalo, jestli ještě nějaké má. Zní to dobře.“

„Slečně Hermioně Grangerové...“

Hermiona vzrušeně zalapala po dechu.

„Za její výborný postřeh, že mudlovská medicína nám může pomoci řešit problémy s poruchami 
učení i tady u nás v Bradavicích, sto bodů!“

Ron vyskočil, objal Hermionu a zatím, co ostatní nebelvírští křičeli radostí, políbil ji přímo na rty.

Harry se podíval na učitelský stůl a uviděl Snapeův nesouhlasný pohled.

Draco obrátil oči v sloup. Ale Harry tušil, že jemu asi víc vadily ty body, než polibek.

„Jsme teď druzí!“ řekl Ron když se odtrhl od Hermiony. „Porazili jsme zatracený Zmijozel!“ Pak 
se podíval dolů na Harryho. „No jo, dyť víš.“

„Jo, vím,“ řekl Harry kysele.

„A nakonec,“ pokračoval ředitel, „mi zbývá ocenit už jen posledního studenta. Panu Dracu 
Snapeovi...“

Harryho přátelé zalapali po dechu. Dokonce i Snape vypadal překvapeně. A Draco, jako by 
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nevěřil svým uším. „Za odvahu a odhodlání použít beze zbytku svou nemalou magickou sílu, 
chytrost a mazanost, aby pomohl příteli v nouzi, uděluji sto padesát bodů!“

Zmijozelský stůj byl vzhůru nohama. Studenti vstali tak rychle, až zpřevraceli lavice a bez sebe 
nadšením křičeli. „Nastává nový věk! Dlouhý život Zmijozelu!“

„Ne, to se jen vrátily staré časy. Zmijozel znovu a Zmijozel na vždy!“ Ječela Millicent 
Bulstrodeová. „Správně Draco!“

Harry se také radoval. Nemohl si pomoct. Vždyť je také Zmijozel. A navíc, je to jeho bratr, kdo 
je dovedl na vrchol.

Ale ne všichni Zmijozelové se radovali. Vypadalo to, že v Zabinim se pere radost se zlobou. 
Přesto se natáhl přes stůl a přes radující se studenty krátce potřásl Dracovi rukou.

Když Brumbál zatleskal, ruch se téměř utišil a když vstal Snape, nastalo naprosté ticho. 
Dekorum, pomyslel si Harry. Snape se k hlasitým oslavám nepřidal, ale to od něj ani nikdo 
neočekával. Dost na tom, že vypadal docela potěšeně.

„Myslím, že je čas změnit výzdobu,“ řekl Brumbál, zdvihl ruku a vlajky nad hlavou změnily 
barvu na stříbrnou a zelenou. „Přeji vám všem Šťastné léto, a uvidíme se prvního září!“ Ředitel 
se uklonil postupně všem kolejím a pak sundal Fawkese z bidýlka a zamířil k východu. Když 
míjel zmijozelský stůl, na chvíli se zastavil, gratuloval jim a potřásal si s nimi rukou. Když došel 
k Dracovi, zářivě se usmál a zapovídal se s ním.

„Harry.“ Chvíli mu trvalo, než mu došlo, že ho Hermiona drží za rameno a třese s ním a tak se 
otočil na své kamarády.

Ron zavrčel. „Jen se na sebe podívej. Jsi skoro stejně šťastný, jako oni!“

„No, už bylo na čase, aby vyhrála i má druhá kolej, nemyslíš? A navíc ...“ Harry se naklonil 
dopředu. „Poslouchej, Draco je jen začátek. On, Snape a já obrátíme více zmijozelských na 
cestu dobra. A tohle je bezva začátek, copak to nechápeš? Už nebudou mít pocit, že k nim 
Brumbál nikdy není spravedlivý.“

„Aha, tak proto to udělal...“

„Ne, kvůli tomu ne,“ řekl Harry potichu. „Vždyť víš, co pro mě Draco udělal. Opravdu mi chceš 
říct, že si Zmijozel ty body nezaslouží? Opravdu chceš?“

Ron neodpověděl, dokud ho Hermiona nepraštila. Pořádně. „Auvajs!“

A pak mu zasyčela do obličeje. „Ronalde Weasley, my oba jsme tento rok udělali spoustu 
pitomostí, ale už to stačilo. Kolejní body, jsou jen body. Tohle je daleko důležitější a jestli nejsi 
schopen být spravedlivý k Harrymu a jeho bratrovi...“

Ron zdvihl ruce. „Dobře, dobře!“ Rty měl sevřené, jako by bojoval s hroznou bolestí v hlavě a 
pak se přerývaně nadechl. „Jo, dobře. Draco si ty body zaslouží. Opravdu se tenhle rok choval 
jako hrdina.“

„A na rozdíl od někoho, netouží být kvůli tomu slavný,“ dodal Harry a významně se na Rona 
podíval. Když Ron sklopil oči, Harry zmírnil tón. „Tak přestaň Zmijozelu závidět pohár. Vždyť my 
už jsme ho vyhráli.“

„No jo,“ Ron ještě pořád zněl otráveně, ale když vzhlédl, usmíval se. „No jo, tak když je to tedy 
tvůj bratr, předpokládám, že bych mu měl jít pogratulovat. Jako po famfrpálovém zápase.“

Harry poplácal Rona po zádech. „Díky kámo.“

Ron přikývl, ale než vstal, otočil se na Hermionu. „Ale nebudeš ho líbat.“

„Bože, Ronalde.“

Když všichni tři došli ke zmijozelskému stolu, stál už u Draca Snape a chválil ho. „Dobrá práce,“ 
jeho hlas zněl vřele a otcovsky, „opravdu velmi dobrá práce.“
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Draco se zakřenil. „Zapomněl jsi tu část s pitomým děckem, Severusi – Je, ahoj Harry, jaké to 
je? Prohrát se Zmijozelem?“

„Chceš říct, jaké to je prohrát sám se sebou?“

„No, jestli trpíš rozdvojením osobnosti, tak ti asi nepomůžu.“ Draco ve skvělé náladě rozdával 
úsměvy na všechny strany. „Rone, Hermiono. Budu tak velkodušný a ušlechtilý, že se nezeptám 
vás dvou, jak se teď cítíte.“

„Gratuluji ti, Draco,“ řekla Hermiona a přistoupila k němu. „Jsem na tebe hrdá.“

Dracovi poklesla čelist. „Ty jsi na mě... hrdá?“

„Samozřejmě a měla jsem ti to říct už dávno.“ Hermionina tvář se rozzářila úsměvem. „A není 
to jen kvůli té záležitosti ve Francii. Je to kvůli všemu. Jak ses dokázal otočit zády ke způsobu, 
kterým jsi byl vychován.“

„Myslím, že o tom bys mohla něco vědět.“

„Já?“ Hermiona se rozesmála, „ale ne. Já jsem totiž v srdci stále mudla.“

Draco udělal obličej, ale budiž mu přičteno, že nahlas nic neřekl.

„Také jsem na tebe hrdý,“ řekl Ron mrzutě. „Kvůli tomu, a že jsi pomohl Harrymu, když to bylo 
opravdu potřeba.“

„Hm, Rone, to by mě nenapadlo, že zrovna ty...“

„Ale stejně jsi zmijozelský pitomec.“

Draco se zakřenil. „A ty jsi nebelvírský blb. Takže jsme vyrovnáni.“

„Gratuluji i vám, pane Profesore,“ řekla Hermiona zdvořile. Harryho napadlo, že se ještě pořád 
snaží odčinit ten dopis, co napsala Úřadu pro záležitost kouzelnických rodin. A nebo to, jak 
nechali Harryho samotného v Prasinkách. A možná, že Snape byl konečně připraven jí odpustit.

„Děkuji slečno Grangerová,“ řekl a pokývl hlavou.

„Mohl by Harry zůstat dnes večer ve věži?“ vyhrkl Ron. „Já bych mu pane nakapal ten elixír a 
dal bych pozor, aby ho nevymrkal.“

„Myslím, že ne,“ řekl Snape.

Ron se trochu narovnal. „Prosím pane, je to poslední noc školního roku, a...“

„Vy se hádáte s profesorem?“ přerušil ho Snape. „Škoda, že až do září nemohu strhnout žádné 
body.“

„To ale není moc zmijozelské přiznat to,“ řekl Harry se smíchem. „Ztratíš přes léto svou 
hrůzostrašnost.“

„No, já myslím, že jsem dost hrůzostrašný,“ vrčel Snape, „pozvu tvé ničemné kamarády jen, 
když se budou slušně chovat.“

„Jo, takže buďte slušní,“ šeptal na oko Harry. Pak pokračoval nahlas. „Snape, Draco a já chceme 
dnes večer oslavovat. Ale uvidíme se zítra. Co vy na to?“ Pak se otočil na otce. „Doprovodíš nás 
na stanici?“

„Samozřejmě.“

Harry zamával svým přátelům a když odešli, otočil se zpět na otce a bratra. Nevěděl, co říct. 
Teď, když se přiblížil konec oslavy a školní rok byl oficiálně ukončen, vracely se mu vzpomínky. 
Zlé vzpomínky a všechny emoce, kterými byly provázené. Smutek, vztek. Přání, aby byl jako 
všichni ostatní. Aby měl rodinu, která by se o něj starala.

Ale teď už ji má.

555 Kapitola 95. KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ



Snape se na něj díval, jeho temné oči vypadaly jako dva nekonečné tunely, ale Harry už věděl, 
že nejsou prázdné. Tyhle oči byly naplněné láskou. Nikdo jiný, až na Draca a možná Brumbála, 
by si jí nevšiml. Harry ji tam viděl.

„Takže říkáš oslava,“ podíval se Snape na ně na oba, „tak co kdybychom se šli proletět?“

Znělo to skvěle, ale nebylo to to, co si teď Harry přál. „Ne,“ řekl prosebně a vzal otce a bratra 
za ruku, „pojďme domů.“

Draco chtěl něco namítat, pak ale spatřil výraz na Harryho tváři a porozuměl mu.

„Ano,“ přikývl, „Harry má pravdu, pojďme domů.“

Snape se na ně na oba usmál a pak všichni tři, bok po boku, vyšli z Velké síně. 

Kapitola 96. EPILOG: SEVERUS

Severus založil ruce na hrudi, když jarní vítr povlával s jeho hábitem. Bylo docela dobře možné, 
že Harry ani Draco nepotřebovali, aby tady stál a pozoroval, jak se loučí se svými přáteli, ale 
Severus pracoval příliš dlouho jako špeh, než aby se dokázal vzdát zvyku bedlivě sledovat vše 
okolo. 

Obrátil pozornost k Harrymu. Černé vlasy byly rozcuchané jako vždycky, chlapec se nakláněl, 
když mluvil s Grangerovou a tím Weasleovic klukem. Harry měl živý výraz, jeho ruce divoce 
gestikulovaly, oči zářily štěstím. Severus neslyšel, co jeho syn zrovna říká, studenti dělali příliš 
velký rámus, ale muselo to být zábavné. O moment později všichni tři nebelvírští vybuchli 
smíchy. 

V přímém kontrastu byl Draco, jeho vlasy takřka bílé, jak se v nich chytalo sluneční světlo. 
Perfektně učesaný, navzdory větru ani jeden pramínek nevyčuhoval, stál vzpřímeně, zdvořile 
kýval na Zmijozely, kteří ho míjeli na cestě ke vlaku. Nicméně, když kolem procházel Goyle, 
Draco vykročil dopředu a zatáhl ho dál na nádraží. Jeho výraz byl vážný, gesta dokonale 
ovládaná, Draco zůstával chladný a vyrovnaný, když tiše rozmlouval se svým přítelem. Bez 
pochyb mu říkal, co má od léta očekávat. 

Severus, s pohledem upřeným na tohle dění, potřásl hlavou. Někdy byli Harry a Draco jako den 
a noc. 

V jiném ohledu si však jeho synové byli podobní. Byli zranění. Nechránění. Neochotní 
důvěřovat. 

Ale to všechno v průběhu roku Severusovi mizelo před očima. Harry a Draco spolu teď 
vycházeli poměrně dobře. Jak se také patřilo, když už konečně měli... 

Severus se náhle zamračil. Popravdě měli to, čeho se jemu nikdy nedostalo – otce, který se o 
ně opravdu staral. Miloval je. Akceptoval je se všemi jejich chybami a snažil se pomoci jim 
překonat jejich selhání a stát se silnými zodpovědnými dospělými. Jaký by byl jeho vlastní život, 
kdyby měl takového otce, který by mu pomohl dospět? 

Skončil by vůbec jako smrtijed? 

Byl bys tam tehdy v listopadu, přenášedlo v ruce, a čekal bys na šanci zachránit Harryho? 
Věděl bys, co dělat, kdyby další z tvých pitomých synů uvařil Venemorticu? 

Se smutným úsměvem ze sebe Severus setřásl minulost. Bez použití obraceče času by nic 
změnit nemohl. A když zvážil, jak by v tom případě věci dopadly, ani ho použít nechtěl. Byla 
pravda, co řekl Harrymu, když spolu poprvé navštívili Kvikálkov. I ta nejnešťastnější rozhodnutí 
se můžou ukázat jako dobrá, když se na ně podíváme ze širšího úhlu pohledu. 

Když to říkal, věřil tomu. Velmi dobře věděl, že je to pravda. Ale teď tu pravdu mohl cítit přímo 
ve svých kostech. Prošel peklem a zase zpátky, jak to vyjádřil Draco. Trpěl, ale byl teď díky 
tomu silnější. Silný dost na to, aby odvrátil Draca od zla, ke kterému až do tohoto roku 
směřoval. Silný dost na to, aby pomohl Harrymu rozeznat tu tenkou čáru, co dělí spravedlnost 
od pomsty. Harrymu, který nesl příšerné břímě proroctví. 
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Samozřejmě, že si Severus nenalhával, že ví o všem, co chlapci potřebují. Stačí se podívat na 
to, jak se zmýlil, když netrval na tom, abys Harry sehnal nějakou odbornou pomoc. 

Ale celkem vzato cítil, že mu jeho vlastní minulost, jakkoli ohavná a zlá, pomáhá být takovým 
otcem, jakého Harry s Dracem potřebují. A také sám Harry s tím dost pomáhal. Severusovy 
staré rány přestaly hnisat. Ne všechny z nich, nutno přiznat. Ale... dost. 

Pokud už nemohl zapomenout na Kazisvěta nebo sám na sebe, alespoň se mohl dívat dopředu 
místo ohlížení se zpět. 

Harry se usmíval, když naposledy zamával svým přátelům. Statečný úsměv, usoudil Severus, 
protože když chlapec pozoroval, jak nastupují, začal vypadat trochu ustaraně. Potřebuji své 
přátele, Severus si pamatoval, jak mu to před několika měsíci řekl. Tehdy mu tak úplně nevěřil. 
Nechtěl tomu věřit. Krátce po Samhainu, vyčerpaný z neustálého vaření lektvarů a nesvůj z 
toho, že mu začalo záležet na chlapci, ne jen na válce... nechtěl, aby Harry potřeboval někoho 
jiného než jeho. 

Ale teď už o velikosti Harryho srdce věděl víc. A spolu s tím začal zjišťovat víc sám o sobě. 

Některé z Albusových lekcí přece jen musely zapustit kořeny, pomyslel si. Trávení času s 
Harrym pro tebe bude dobré, řekl ředitel tehdy v říjnu. A když se tomu Severus vysmíval, Albus 
klidně pokračoval, vím, že minulý rok tvé lekce Nitrobrany nešly dobře, řečeno velmi mírně, ale 
možná právě o to jde. Všichni potřebujeme druhé šance, Severusi... 

Druhá šance... ano, Harry byl víc než jí. Albus si určitě nemyslel, že věci půjdou tímto 
způsobem. Neměl v plánu, aby Severus přijal Harryho za svého syna ani aby Harry povýšil 
loajalitu ke své nové rodině nad loajalitu k němu. 

A rozhodně nečekal, že Severus neadoptuje jen jednoho chlapce, ale dva, a že Harry přijme za 
bratra Draca Malfoye, nyní Snapea. Ale i přesto, že měl stejně starého kamaráda, se kterým 
mohl trávit léto, byla Harryho tvář podivně nevýrazná, když se dveře zabouchly a on vykročil, 
aby se připojil ke svému otci. 

„Tohle nebude jako tvé jiné prázdniny,” řekl Severus. Chtěl Harrymu položit ruku na rameno, ale 
na veřejnosti bylo lepší zůstat rezervovaný. 

„Já vím,” povzdechl si Harry. „Jen si to představ, výjimečně chci vidět Dudleyho. Pěkně divný 
pocit. Musím si sehnat nějaký telefon, abych mu mohl zavolat. Říct mu, že jsme v Kvikálkově 
každou středu... uhm, myslíš, že bude mít stejné číslo jako předtím?” 

Severus pobaveně nadzvedl obočí. 

„Oh. Hádám, že ty nebudeš správná osoba, na jakou se obrátit.” 

„V každém případě jsem nemyslel tvého bratrance,” řekl Severus. „Měl jsem na mysli tvé 
přátele. Vím, jak moc jsou pro tebe důležití. Můžeš jim posílat tolik sov, kolik jen budeš chtít, i 
když stejně jako předtím půjde naše pošta přes Bradavice místo toho, aby šla do nebo z chaty. 
A už jsem ti říkal, že jsou u nás tvoji přátelé vítáni.” 

Harry vzhlédl, jeho nálada se měnila jako na rtuťovém teploměru, oči mu jiskřily způsobem, 
který Severus poznával. Harry se chystal vylepšit nápad, který on považoval za brilantní. 
Něčím, co příliš neocení. 

„I Neville?” 

Snape zamrkal. Obrnil se, ale Harry ho stále dokázal překvapit. „Neville. Longbottom.” 

Harry ztišil hlas. „Jo. Poslouchej, s Fideliem a tím vším vím, že nemůže přijít do... uh, k nám, ale 
myslel jsem si...” 

„K nám.” 

„Přesně. K nám,” řekl Harry s úšklebkem od ucha k uchu. „Líbí se mi to.” 

Je tak snadné dát Harrymu Potterovi, co potřebuje, pomyslel si Severus. Skutečné místo, které 
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by mohl nazývat domovem. Opravdovou rodinu. 

„Zbláznil ses?” zeptal se Draco, který se právě objevil. „Longbottom k nám nepůjde.” 

„Dobře, samozřejmě, že ne. Právě jsem říkal, že nemůže. Ale možná bychom ho mohli... ehm, 
myslím tím, že já bych ho mohl navštívit u jeho babičky nebo tak něco.” 

„Jako kdybychom tě Severus a já nechali někde courat samotného. Vážně, Pottere, copak ses 
tenhle rok nic nenaučil?” 

„Ehm,” řekl Severus. „Domnívám se, že pan Longbottom má na léto své vlastní plány. Dlouhý 
výlet do zahraničí, tuším.” 

Harry vypadal podezřívavě. „Zvláštní, že se o ničem nezmínil.” 

Severus si dovedl velmi dobře představit proč. „Jak jsem pochopil, podporuje tvé nové rodinné 
vazby. Možná chtěl jen být diplomatický.” 

„Co?” 

Severusův hlas zůstal neurčitý. Uhlazený. „No, pan Longbottom ke mně měl na začátku týdne 
trochu moc stížností, na můj vkus. Zařídil jsem mu doučování Lektvarů od někoho, jehož učební 
styl by mohl být... blíže jeho potřebám. V Rakousku. Když jsem mu půjčil několik těžkých 
svazků, které byly vyžadovány, prohlásil, že se mu snažím zničit léto.” Severus pokrčil rameny. 
„Jako bych někdy něco takového mohl udělat.” 

Harrymu poklesla čelist. „Ty... jsi pomohl... Nevillovi?”

Nebylo špatné vychutnat si ten ohromený výraz. Severus se málem usmál, nakonec zvládl ten 
impuls zadržet. „Dobrá. Možná tu přece jen je i něco víc, než učení se zkušenostmi. Měl bys 
slyšet, co mi na tohle téma řekla naše dobrá doktorka.” 

„Ano, ale... Neville?” 

To už se Severus usmál. Krátce. Možná to byl ten samý pocit, co cítil Harry, když mu někdo řekl, 
že něco udělal dobře. „Když dáme stranou všechny ty roztavené kotlíky, poslední rok ti hodně 
pomáhal. Dokonce i v samotném žáru bitvy. Pomohl jsem mu v naději, že ti jednou bude znovu 
užitečný.” 

„Že nám bude užitečný,” řekl Harry. 

„Ach, ano. Nám.” 

Draco, který až do té chvíle sledoval odjíždějící vlak, se otočil zpátky ke své rodině. „Greg se k 
nám také připojí,” řekl hluboce přesvědčeným hlasem. „Musí. Nedopustím, aby ho dostali 
smrtijedi.” 

„Draco má to životo-zachraňující nutkání,” pronesl Harry divadelním šeptem a moudře při tom 
přikyvoval. 

„Zmlkni. Nemám.” 

„To tedy...” 

„Abys věděl, hodlám strávit léto tím, že se budu poflakovat a přes sovy si objednám cokoliv, po 
čem mé srdce zatouží...” 

„Opravdu?” zeptal se Severus ostře a pobavilo ho, když se Draco lehce začervenal. 

„No, něco málo,” ustoupil chlapec. „Ale také se chystám naučit Harryho se přemisťovat. Žádný 
můj bratr nemůže pokazit licenční test. A budeme pracovat na jeho zaklínadlovém lexikonu. 
Pořád je tu dost věcí, které potřebuje vědět.” 

„Ten on, o kterém mluvíš, stojí přímo tady,” řekl Harry suše. 

„Protože se neumíš přemisťovat!” řekl Draco, zmizel a objevil se na druhé straně vedle Harryho.
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Bylo hezké vidět, že se Draco směje, a ještě lepší spatřit, že se k němu Harry připojil. 

„Takže, co oběd?” zeptal se Harry. „Já vím. Objednejme si cornwallský krémový čaj...” 

„Když už mluvíme o čaji, domnívám se, že už mám zpoždění na ten s Albusem.” 

„Dobře!” řekl Draco ihned. „Harry a já se rádi trochu projdeme po vesnici, co?” 

„Půjdete se mnou zpátky k bráně a zůstanete na pozemcích. Prasinky můžou počkat, až tam 
půjdeme všichni společně.” 

Snape se otočil jen proto, aby slyšel, jak se Harry směje. Draco na něj pravděpodobně vystrčil 
jazyk. Pitomé děcko. 

„Pojďme prozkoumávat hrad, zatímco nás táta a ředitel budou drbat nad čajem,” řekl Harry. 

„Nedrbeme. Diskutujeme,” zavolal na ně Severus. 

„Možná chtějí diskutovat o Marše,” zanotoval Draco zpěvavým tónem. 

O tomhle nesmyslu už toho Severus slyšel dost. Zastavil se a počkal, dokud ho jeho synové 
nedojdou. „Chtěli byste raději prozkoumávat hrad nebo psát esej, který jsem v pokušení vám 
dát?” 

„Hej, já jsem nic neřekl!” 

„Věděl jsem, že mít za otce učitele bude příšerné utrpení,” řekl Draco s teatrálním povzdechem. 
Dokonce sevřel ruce nad srdcem. „Ale já budu statečně čelit této nestoudné nespravedlnosti...” 

„Draco!” 

„Prozkoumat hrad, jistě.” 

Severus přikývl. „Harry, pokud zůstaneš se svým bratrem, myslím si, že není důvod, proč bys 
nemohl používat mapu.” 

Dracovi se rozzářily oči. „Mně to vyhovuje. Harry?” 

Harry vypadal, že si to nechává projít hlavou, než přikývl. „Jo. Díky, tati.” 

V tu chvíli už došli k bradavickým pozemkům. „Najdeš ji v kapse. Teď, pokud mě omluvíte...” 

„Ty jsi věděl, že budeme chtít prozkoumávat hrad, hned?” pohlédl na něj Harry. „Připravil jsi 
mapu předem?” 

„Znám tě,” řekl Severus. Teď okolo nebyl nikdo kromě Hagrida, který daleko od nich pracoval 
ve své zahradě. Severus položil jednu ruku na rameno Harrymu, druhou Dracovi. „Už mám 
opravdu zpoždění na čaj s Albusem. Uvidíme se později u večeře.” 

„Dobře,” přikývl Harry. 

Draco se jen trochu usmál. 

„Buďte hodní,” řekl Severus a zamířil k postrannímu vchodu do hradu. 

Jak odcházel, slyšel, jak oba chlapci zadržují smích. 

***

„Severusi, přesně v čas,” prohlásil ředitel. 

Mistr lektvarů zakouzlil Tempus. „Albusi, mám více jak dvacetiminutové zpoždění.” 

„Nesmysl, můj chlapče,” odpověděl Brumbál a mávl rukou. „Přirozeně jsem započítal čas 
odjezdu vlaku a čas potřebný k tomu, abys s chlapci došel k hradu.” 

„Přirozeně,” zamumlal Severus, když usedl na své obvyklé místo. Starší kouzelník naplnil jejich 
šálky krátkým švihnutím prstů. Severus vdechl vůni a pozvedl obočí. „Máta?”
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„Myslel jsem, že bude vhodné něco povzbuzujícího. Neslavíme jen úspěšný konec dalšího 
školního roku. Místo tvého tradičního léta plného tichého výzkumu tě čekají rodinné prázdniny s 
dvěma náctiletými chlapci, ze kterých budou brzo muži.” Albus pozvedl svůj šálek v přípitku. 
„To bude opravdu léto jako žádné jiné.” 

Snape obrátil oči v sloup. Ředitel nikdy nevěděl, kdy přestat s otřepanými frázemi. „Celý tento 
rok byl... pozoruhodný, to přinejmenším.” 

Potom, co Brumbál projevil souhlas s jeho prohlášením, dopíjeli svůj čaj v naprostém tichu. 

Nicméně, brzy ředitel luskl prsty a iluze jednoduchého čaje se rozplynula. Spolu s ovocným 
salátem se objevily i sendviče, úhledně naskládané na stříbrném talíři. Ale tyhle sendviče 
obsahovaly lepší věci než okurky a salát. Severus si s potěšením všiml, že jsou tu dva z jeho 
oblíbených – citrónový kuřecí salát a další s malými kuličkami masa a s olivami. Jako přídavek 
tu byla skutečná pochoutka – mražená mísa krevet. 

Oba muži věděli, co se opravdu skrývá za těmito setkáními. Teď, když Albus pokročil k 
'vykrmování', jak tomu rád říkal, Severus pokračoval tím, že se rozhovořil. 

„Dnes jsi se překonal, Albusi,” usmál se Severus, když si nakládal na čínský talíř se zeleno-
stříbrnými vzory. „Další pocta Zmijozelu? Dokonce na sobě máš zelenou.” 

„Ach, ano. Miluji nové hábity. Wang Ping je přiložila jako poděkování k naší poslední objednávce 
čajů pro školu. Je radost s ní obchodovat.” 

Severus skryl úšklebek a řekl diplomatickým tónem, „Opravdu zná tvůj styl.” 

Brumbál se trochu vypjal. Nezáleželo na tom, že ty šaty byly směšně řvavě esmeraldově 
zelené. Čínský límec a šňůrkovité zapínání ještě nebyly příliš extravagantní, usoudil Severus, 
ale ten komplikovaně vyvedený drak dovádějící s podobně provedeným fénixem mezi 
barevnými víry plamenů... celé to zářilo tak jasně, že musel odvrátit oči. 

„Existují i jiné barvy kromě černé, Severusi.” 

Mistr lektvarů jen zvedl bradu. „Jak jistě víš, plánuji na krátký čas zůstat ve škole. Mé běžné 
povinnosti ke konci roku zastínil šílený ministerský nápad jak zruinovat můj perfektně vyvážený 
učební plán.” Severus si povzdechl. Nemělo smysl začínat o tom znovu. Albus znal jeho názor. 
„Původně jsem první dva týdny prázdnin chtěl využít k dokončení poznámek o pokroku 
studentů v mé koleji.” 

„Původně? To znamená, že jsi změnil plány?” 

Severus přikývl. „Myslím, že by bylo nejlepší vzít si papírování do Devonu. Budeš to mít daleko 
později než obvykle, ale tímto způsobem bych mohl pracovat na vlkodlačím projektu, zatímco 
budu tady. Nejspíše pozvu Lucindu, aby se ke mně připojila. Její poslední výzkum vypadá 
slibně.” 

„Výtečný nápad, můj chlapče! Ihned jí nechám připravit nějaké ubytování.” Albus sepjal prsty. 
„Co myslíš, chtěla by vyhlídku na les nebo na zahrady? I když, možná by chtěla zůstat ve 
sklepení. V létě je chladnější a nebude to mít daleko do tvé laboratoře. Mohl bych vytvořit 
přímé spojení s knihovnou. Myslím, že to by se jí líbilo. Ach, a měl bych ji pozvat na šálek 
čaje...“ 

„Proč jí jednoduše nedáš byt vedle sebe?” zeptal se Severus suše. „Vzhledem k tomu, že s ní 
očividně chceš flirtovat.” 

„Nic takového, můj chlapče, nic takového. Ale sám víš, jak je hrad přes léto příšerně opuštěný. 
Nechtěl bych, aby se Lucinda cítila osamělá. Ne, to opravdu ne...” 

„Albusi, nenechám tě zruinovat můj výzkumu tímhle nesmyslem! Krom toho jsem jí ještě ani 
neposlal sovu. Možná je zaneprázdněná.” 

„Pche.” Brumbál se usmál, jeho výraz zářil očekáváním. „Nikdy není tak zaneprázdněná, aby 
nepomohla Remusovi. A jen tak mimochodem, je tu rozdíl mezi flirtováním a pouhým plnění 
povinností okouzlujícího a šarmantního hostitelem. Oh, ale vzhledem k tomu, že ty jsi 
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okouzlujícím a šarmantním hostitelem nikdy nebyl...“ Ředitel potlačil smích. „Ne, ne, to jsem 
neměl říkat. Udělal jsi zázraky s těmi svými chlapci. A mohu se odvážit tvrdit, že oni pro tebe 
udělali to samé?” 

Mistr lektvarů si odfrkl. „Proč by ne? Říkáš to pokaždé.” 

„Dobře. Pak jsme se shodli.” Albus si zamnul ruce. „Lucinda. Bude hezké ji znovu vidět.” 

„Jen nedovol, aby si Draco s Harrym všimli tvé... nevázanosti,” varoval ho Severus. „Ti dva si 
vyvinuli záludnou posedlost v dohazování.” 

Ředitel se rozzářil. „Oh, to je naprosto pochopitelné. Oba dva tě mají rádi. Nemůžeš jim mít za 
zlé, že chtějí vidět svého otce šťastného.” 

„Jsem naprosto šťastný,” řekl Severus a ignoroval, jak to slovo působí na jeho jazyku nezvykle. 

„Nebo touží po matce,” žvanil Brumbál dál. 

Severus cítil, že by se mohl začít dusit. Touží po matce? No vážně! „Draco má matku, Albusi,” 
poukázal. „Pochybuji, že by chtěl další.” 

Ředitel se jen dál usmíval. „Možná bys měl poslechnout jejich narážky, Severusi. Neublížilo by 
ti...” 

Severus zaťal zuby, došlo mu, co mu mělo dojít už před chvílí. „Věděl jsem to!” 

„Věděl co, můj drahý chlapče?” 

„Tvoje pletení se do věcí vážně nemá žádné hranice. Harry se zmínil, že jsi zaměstnal Mauru 
Morrighanovou jako další učitelku Obrany. Vážně jsem si nedovedl představit proč.” Jeho hlas se 
stal temnějším a výhružnějším. „Až do teď.” 

„Proč, ať už tím myslíš cokoliv?” Brumbál, jak si Severus všiml, dělal co mohl, aby vypadal 
nevinně. „Jak si vzpomínám, ty jsi byl tím první, kdo navrhl, že by Maura mohla být přínosem 
pro Řád.” 

„Je skvělým přínosem pro Řád. Ale to ji nedělá dobrou učitelkou.” Severusovi se rozšířilo chřípí. 
„Upřímně, Albusi, nejsem si jistý, že je ta ženská vůbec gramotná!” 

Brumbál se zasmál. „Oh, to je jen profesionální žárlivost.” 

„Velmi dobře víš, že nemám žádný skutečný zájem o učení Obrany. Nechtěl bych to místo 
dokonce i kdyby nebylo prokleté.” Severus se zarazil. „Ví Maura o té kletbě?” 

„Podívej se sám. Accio Mauřin dopis.” Brumbál podal Severusovi roličku pergamenu, který ji 
držel v jedné ruce, zatímco jedl. 

„Vidíš, určitě už se někdy předtím dotkla brkem pergamenu,” popíchl ho Brumbál, když jeho 
společník vzhlédl. 

Severus dopis přelétl očima a odhodil ho na stůl. „Špatně napsala atributy a upřímně.” 

„Možná bys ji mohl po večerech doučovat v soukromí svého bytu. Jsem si jist, že vy dva toho 
budete mít spoustu společného...“ Albus nechal větu odeznít a pozvedl obočí. „Hm?” 

Severus nic z toho nepoctil odpovědí. Rozhodl se, že nejlepší bude dostat se za tohle téma. Jen 
ho naštvalo, že ho to nenapadlo dříve, než skončil s poslední krevetou. 

„Takže, Lupin. Jeden by doufal, že jeho nebezpečná maškaráda alespoň přinese nějaké užitečné 
informace. A?” 

Brumbál se, náhle vážný, naklonil dopředu. „Podle všeho to bude klidné léto, dokonce i na 
kontinentu. Popravdě, Remus mi sdělil skutečnou lahůdku. Vypadá to, že se Voldemort zamýšlí 
podrobit mudlovské medicíně.” 

Na chvíli Severus jen zíral. „Mudlovská medicína!” Pak se mu rozbřesklo. „Aha. Kostní dřeň. 
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Zajímavé.” 

Ředitel pokrčil rameny. „Z toho, co byl schopný Remus zjistit, se Voldemortovi nezdá ten 
výbuch, který Harry předvedl o Samhainu. Teď už si uvědomuje, že to byla Harryho práce, 
nejspíš podle toho, jak ho tenkrát Harry vypudil ze své mysli. Muselo ho napadnout, že se stalo 
něco, co pozměnilo Harryho magii.” 

„A díky tomu příšernému Harryho strýci ví všechno o té transplantaci.” Severus potřásl hlavou. 
„Myslel jsem si, že si Voldemort nakonec dá dva a dva dohromady, ale vzhledem k tomu, že ví, 
že byl Harry delší čas bez magie... Těžko si představit, že by na sebe vzal takovéhle riziko.” 

„Jistě, ale on nikdy neproslul svým rozumným uvažováním,” zamumlal Brumbál. „Když už jsme 
u toho, Remus mě požádal, abych ti řekl, že jeho Znamení neukazuje žádné známky snižující se 
síly nebo počtu zjevování, natožpak rozlévání magie.” 

Severus pomyslel na káď, z které ho vytáhl, na všechny ta Znamení, která nechával růst a zase 
odřezával ze své paže. „No, kdyby si myslel, že ztrácí sílu, určitě jich mám víc, o která se mohu 
podělit. A pokud jde o rozlévání magie, jakmile se jednou sloučí s jeho kůží – to byla poněkud 
zapeklitější magie...“ Brumbál úsměvem poděkoval i za nevyřčené. „Vypadá to, že se Znamení 
dobře uchytilo.” Severusův výraz zůstával ponurý. „Představte si to. Mohli bychom vytvořit více 
falešných smrtijedů, kdybychom si přáli. Mám pěkných pár Znamení uložených.” 

„To by mohlo být hrozné. Ne každý je tak oddaný Světlu jako Remus Lupin. Samotné to 
pokušení...” 

Severus si tiše odfrkl. „Chceš, abych velebil Lupina? Jsi stejně špatný jako Harry.” 

„Když na tebe téměř zaútočil, byl to jen chlapec a v žádném případě nešlo o jeho chybu. Ani v 
nejmenším. Není už načase nechat to být?” Brumbálův hlas se stal ještě měkčím. „A po celou 
dobu nám byl užitečný, dělal, co měl. Teď už to víš.” 

Čas zastavit hnisání starých ran... Tedy alespoň jedné z nich. Severus se snažil seč mohl, aby 
jeho pokrčení rameny vypadalo nenuceně. „Tak dobrá. Předpokládám, že Lucindě se se mnou 
bude pracovat lépe, když budu působit méně nepřátelsky k jejímu příbuznému.” 

„Působit?” 

Severus se zamračil. „Nepřepínej strunu, staříku.” 

Brumbál se zasmál. „Vždy jsi měl nádherný smysl pro humor, Severusi. Ale doopravdy, myslel 
jsem si, že přemýšlení o následcích Remusovy současné mise by ti mohlo pomoci při sepisování 
učebního plánu tvého nového kurzu. Jak to pokračuje?” 

„Nepokračuje,” řekl Severus odměřeným tónem. „Ale podívám se na to v létě. Víš, co si o tom 
myslím. Je nejvyšší čas, abychom takový kurz nabídli sedmým ročníkům.” 

„Prostě chceš mít své syny ve třídě dvakrát tak často.” 

„Ano, a to samé platí i o Longbottomovi,” zažertoval Severus. 

Brumbál se rozzářil. „Ach. Takhle to je. V tom případě je od tebe hezké, že sis ten kurz vzal. Ale 
Severusi, netrav příliš mnoho času psaním pokroků Zmijozelských nebo přípravou na tvé nové 
hodiny. Najdi si nějaký čas ke strávení se svými chlapci. Myslím, že zjistíš... že prostě rostou 
příliš rychle.” 

Mistr lektvarů zamyšleně přikývl. „Oh, v tomto směru mám plány. Když je pravděpodobné, že 
Voldemort zůstane poměrně neaktivní, zatímco se bude zotavovat... Předpokládám, že se 
všechno utřídí dobře. Nerad bych, aby se chlapci schovávali po celé jejich prázdniny. Přesto, 
stále si myslím, že je moudré vyhýbat se větším kouzelnickým komunitám. Myslím, že bychom 
mohli podniknout nějakou výpravu do mudlovského Plymouthu, vzhledem k tomu, že ta oblast 
je prakticky prostá magické aktivity.” 

„Exeter by byl ještě bezpečnější, nebo možná některé z těch menších měst.” 

„To je pravda, ale Harry se víckrát než jednou zmínil, že by ocenil nějaké výlety k pobřeží. Chtěl 

562 Kapitola 96. EPILOG: SEVERUS



by se pořádně naučit plavat...“ 

„Druhý úkol, Severusi. Harry stěží potřebuje lekce plavání,” posmíval se ředitel. 

„Ve skutečnosti potřebuje. Hádal, že žaberník mu tehdy pomůže vyhnout se utopení, Albusi. 
Nikdy ve svém životě neměl lekce plavání.” Kousavě pokračoval. „Jeho příbuzní by mu stěží 
zaplatili takovou věc. Jemu ne.” 

Albus pomalu zamrkal. „Chápu. Škoda. Velká škoda. Přeji si, abych jednal jinak, Severusi. Měl 
jsem jen ty nejlepší záměry.” 

To Severus věděl. Přikývl a zprudka pokračoval, „V každém případě, Harry utrousil několik 
nadšených poznámek o lákadlech Plymouthu. Pláže mezi nimi figurují pravděpodobně až na 
posledním místě. Myslí, že bychom si tam všichni našli nějakou zábavu, i když nepochybuji, že 
budu muset připravit pořádně silný opalovací krém pro Draca.” 

Ředitel se lehce usmál. „Když už mluvíme o příjemných věcech, to nejlepší jsem si nechal na 
konec. Zakončíme náš čaj velmi speciální pochoutkou.” 

Severus obrátil oči v sloup, ale pod ubrouskem se usmál. „Albusi, víš, že nemám chuť na 
žádnou z tvých neskutečně sladkých cukrovinek. Většina z nich je odporná.” 

Brumbál vyčistil stůl a s okázalým gestem nechal zhmotnit dezert. „Ano, ale toto není má 
cukrovinka. Draco s Hermionou si zasluhují veškerou důvěru. Musím říct, že ti dva tvoří docela 
dobrý tým.” 

Severus nepřítomně zauvažoval nad tím, jestli se jednalo o Brumbálův vlastní pokus o 
dohazování. Bezpochyby by bylo pro Draca dobré, kdyby si našel někoho, kdo by mu pomohl 
zapomenout na trauma ze ztráty milované Pansy, netřeba se zmiňovat o tom otřesu, když 
zjistil, že ho nikdy doopravdy nemilovala. Ale představit si v této roli Grangerovou... to bylo 
přinejmenším směšné. Jako lepidlo se držela toho Weasleyovic kluka. A přestože se Draco 
odchýlil od čistokrevných ideálů, stěží byl v tomto ohledu liberální. Severus si při nejlepší snaze 
nedokázal představit, že by se Draco zamiloval do čarodějky z mudlovské rodiny. 

Pustil to z hlavy a podíval se na malou misku před sebou. Prezentace byla chytrá – dutá slupka 
citrusu byla částečně přeměněna do želatinové pochoutky. Když Severus zvedl lžíci, zjistil, že 
spodní půlka příboru byla tvarovaná jako hladký, tvrdý kus citrónového šerbetu. 

Severus pozvedl obočí. „Jak zmijozelské od Draca, zařadit oblíbenou cukrovinku jeho profesora 
do jeho... lektvarového projektu.” Ke konci zněl jeho hlas nepatrně temně. 

Vypadalo to, že si Brumbál ničeho nevšiml. „No, ve všech z nás jsou kousky všech kolejí, jak 
jistě víš. Takže by tě nemělo příliš překvapit, že ta lžička byla nápadem slečny Grangerové. A to 
velmi milým nápadem. Ta želatina je na první ochutnání příjemně kyselá, ale ta lžička to 
mírní...“ Ředitel úsměvem vyjádřil ocenění a vzal si svou vlastní misku dezertu. 

Mistr lektvarů si nabral lžičku a zamyšleně přikývl. Bylo to docela dobré. Pomyslel si, že by bylo 
zábavné se Draca zeptat, jestli by občas nemohl připravit dezert. „Když už mluvíme o Dracovi, 
chtěl bych ti poděkovat, že jsi ho odměnil těmi body při závěrečné hostině. Nejen jako zástupce 
Zmijozelu. Věřím, že ho taková odměna povzbudí, aby se držel nové cesty, po které se dal 
tento rok.” 

Brumbál vypadal trochu v rozpacích. Přece jen, Severus neříkal děkuji každý den. „Vím, že jsem 
o tom za začátku pochyboval, ale teď očekávám od Draca velké věci. Má toho hodně co 
nabídnout a zdá se naprosto loajální.“ 

Severus si nemohl pomoct a lehce si povzdechl. Doufal, že ředitel přestane jeho syny vidět jen 
jako přínosy ve válce. 

Jako by mu četl myšlenky, dodal ředitel: „A také musím přiznat, že jsem si toho chlapce 
zamiloval. Je docela důvtipný. A jeho sklon k sarkasmu...” 

Mistr lektvarů se usmál, věděl, že jeho syn má jazyk skoro tak ostrý jako on sám. „Byl jsem 
překvapený, že jsi neodměnil také Harryho. Ne snad, že bych si stěžoval.” 
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Brumbál pokrčil rameny. „Věděl jsem, že Dracovi jeho triumf nebude zazlívat, zatímco Draco by 
byl příšerně sklíčený, kdyby byly jeho letošní skutky zastíněny.” 

„Skutečně. Domnívám se, že jsi musel číst mou mudlovskou psychologickou knihu.” 

Brumbál se zasmál. „Ne, jen si pamatuji, jaké to je být mladý.” 

Zatímco si na pár minut vychutnávali vlídné ticho, Severus zjistil, že sám vzpomíná na to, jaké 
je to být mladý. Ale pro jednou se nesoustředil na traumata a smutek, když přemýšlel o Harrym 
a o Dracovi. Místo toho jen uvažoval nad tím, kterou část hradu by zrovna mohli prozkoumávat.

„Zdržuji tě od něčeho, můj chlapče?” 

Severus cítil, jak teplo začíná stoupat k jeho tvářím. „Ani trochu, pane řediteli. Jen...” Zarazil se, 
cítil se hloupě. 

„Rozumím,” přikývl Albus s moudrým výrazem. „Doufám, že tě brzy uvidím. I s tvou rodinou.” 

Severus vstal od stolu, ale v půli cesty ke dveřím se zarazil. „Albusi... hádám, že asi nevíš, kde 
jsou zrovna mí synové?” 

„Radím ti zeptat se portrétů a řídit se instrukcemi. Tak bych to udělal já.” 

Poté, co poslechl pokyny šesti obrazů a jednoho gobelínu, s radostí zaslechl povědomé hlasy 
ozývající se z temné síně. Jeho tvář se rozplynula v úlevném úsměvu. Ne snad, že by se o své 
syny bál v jejich vlastním hradě – to ani zdaleka. Pravda byla o hodně jednodušší a hlubší. 

Znovuobjevování zaprášených tajemství hradu s Harrym, Dracem a mapou... to byla zábava, 
které nešlo odolat. 

KONEC
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