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Kapitola 1 ZRCADLO VŠECH DUŠÍ 

Draco opravdu ještě nezažil léto jako tohle. Byl zvyklý trávit prázdniny ve Wiltshiru obklopen 
luxusem, lenošit v ložnici, do které by se vešel téměř celý Severusův byt. Sdílet pokoj, dokonce 
i o prázdninách, na něj bylo trochu moc. Bylo jedno, že jsou stále na hradě, protože jeden pokoj 
budou mít s Harrym dohromady i v Devonu. 

Na druhou stranu bylo celkem fajn mít bratra a podnikat něco společně. Draco trávil prázdniny 
většinou jen s domácími učiteli a skřítky, kromě každodenních formálních večeří. Je pravda, že 
měl famfrpálové hřiště sám pro sebe, ale hrát famfrpál jeden proti nikomu nebylo zas tak 
zábavné. Teď si mohl poměřit schopnosti s Harrym, který byl docela dobrý chytač. 

Pochopitelně, ne lepší než Draco. 

Ale dobrý, dost dobrý. Dokonce i s Kulovým bleskem XL musel Draco pořádně bojovat, aby se k 
zlatonce dostal první. A že to stálo za to! Pohled na Harryho obličej, kdykoli ho Draco porazil! 
Někdy jejich improvizované zápasy vyhrál Harry, ale to bylo v pořádku. Po každé takové prohře 
se Draco víc snažil a jeho schopnosti se tak zlepšovaly při každé hře. 

Jeho poslední famfrpálová sezóna v Bradavicích bude něco výjimečného... Ale jen pokud se 
Harry rozhodne znovu hrát za Nebelvír. Ta Weaslyovic holka pro něj opravdu nepředstavovala 
ani nejmenší výzvu. 

Zato se Draco těšil, jak se s Harrym znovu střetnou před očima celé školy, a jak tentokrát 
vyhraje. 

Ne, že by celé dny trávili jen při famrpálu. Harry pomáhal každé ráno Severusovi a Lucindě v 
laboratoři. Krájel a strouhal, drtil a pasíroval, cokoli mu Severus řekl. Protože Draco neměl na 
práci nic lepšího, zvykl si pomáhat taky. A navíc pro to měl dobrý důvod. Celé to bylo o tom, 
pomoci Severusovi s Lucindou vylepšit Vlčí zhoubu. Harry se do pomáhání hrnul kvůli svému 
vlkodlačímu příteli. Severus ve skutečnosti jeho pomoc nepotřeboval, ale věděl, že na tom 
Harrymu hodně záleží. 

Dracova motivace byla také chvályhodná. Tedy, ne že by se nějak zvlášť staral o Lupina. Tím, o 
koho měl starost, byla jeho matka. A udržet Lupinovy přeměny pod kontrolou, dokud hraje 
Luciuse, bylo důležité především pro její bezpečí. Jestli Pán zla odhalí Lupinův převlek, padne 
jeho zloba i na Narcissu. A to znamená, že by ji bezpochyby mučil. Že o ničem neměla ani 
tušení, by ho nezajímalo. 

Takže bude lepší udržet Lupinovu přirozenost potlačenou, jak jen to bylo možné. Nikdo, včetně 
Narcissy, nesměl jeho převlek odhalit. Draco se opravdu hodně snažil nepředstavovat si, co 
všechno to může znamenat. Někdy v noci ale nemohl zabránit utkvělým myšlenkám, aby ho 
netrápily. Jeho matka byla zvyklá na polibky, vídal ji, jak v očekávání nastavuje otci tvář a 
někdy ústa. 

Bude se Lupin řídit jeho doporučením? 

Draco se v posteli otřásl, kdykoliv na to pomyslel. Lupin by se měl chovat jako Lucius. Jinak je 
ten převlek k ničemu. Ale ta představa je příšerná, prostě příšerná. Draco nesnesl, aby se jeho 
matky dotýkala, byť jen v rámci role, takové pololidské stvůry, jakou je vlkodlak. 

Věděl dobře, že nic takového nesmí říct nahlas. Harry byl většinou v pohodě, ale nic ho 
nenadzvedlo ze židle tak rychle, jako Dracův takzvaný rasismus. 

Rasismus! Rasismus, to rozhodně ne. Draco je jen citlivý, to je vše. Kdo by chtěl, aby se kolem 
jeho matky motala zuřivá stvůra, která navíc ani nemá pořádné vychování? On tedy ne, tím si 
byl jist. Ale Vlčí zhouba pomůže udržet to nejhorší z povahy vlkodlaka na uzdě, a tak Draco 
krájel, strouhal a drtil s Harrym a své myšlenky si nechal pro sebe. 

Tedy většinou. Všechno má své meze. 
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Vypadalo to, že Severus tomu rozumí. Harry nejprve trval na tom, že bude v laboratoři celý 
den, pořád, dokud nebude Vlčí zhouba hotová a Draco by udělal to samé, jen aby nezůstal 
pozadu, ale Severus to nedovolil. Trval na tom, že on a Lucinda potřebují odpoledne pracovat 
sami a v klidu. 

Sami. To snad byl vtip. Ředitel pořád dokola trousil ty nejubožejší a nejprůhlednější výmluvy, 
jaké kdy Draco slyšel. Severus byl na Lucindu milý, to bylo nad slunce jasnější. Draco na to nic 
neříkal, dokonce o tom ani nevtipkoval. Něco jiného bylo utahovat si ze Severuse ohledně 
Marši. Ať už byl Severus nepříjemný jakkoli, nikdy to proti Dracovi nepoužil. 

Draco si ohledně ředitele nebyl moc jistý. Raději se proto choval obezřetně. Cítil, že je v 
Bradavicích pouze strpěn poté, co byl vyřazen z vyučování a vyloučen. Jistě, byl zpátky a 
očištěn, a většinu času si připadal i vítaný. Pomohly také všechny ty body, co získal pro 
Zmijozel. Ale pořád se necítil tak jistý, aby se choval úplně volně. 

Ne tak jako Harry. Ten někdy mluvil s ředitelem, jako by byli staří přátelé. Draco si nemohl ani 
představit, že by se choval stejně. Nikdy by nikomu nepřiznal - ačkoliv Severus to 
pravděpodobně věděl - že ho ředitel trochu děsí. 

Takže dopoledne trávili v laboratoři, odpoledne na famfrpálovém hřišti a večer pokračovali v 
průzkumu hradu. Bradavice měly větší bludiště chodeb a víc zaprášených komor a místností, 
než si Draco myslel. Velkou pomocí při zjišťování, kde už byli a kde ještě ne, představoval 
Pobertův plánek. 

Jen kdyby se do něj Harry díval častěji. 

„Tady už jsme byli,“ oznámil Draco a zívl. „Ještě než skončil školní rok. Nepamatuješ si? Mluvili 
jsme o tom tvém problému. Už to... už se... nezraňuješ, že ne? Myslím, že Severus tě bránil 
opravdu ve velkolepém stylu. To ti určitě pomohlo cítit se líp, nebo ne?“ 

Harry se dlaní opřel o dveře skladiště. „Myslím, že Aran nebyl nikdy ten největší problém. Nebyl 
pravou příčinou mého problému, díky Marše to už vím. Ať mi říkal kdokoli cokoli, ten nápad že… 
no, zraňovat se, vyšel ze mě.“ 

No jistě, Marša pořád trvala na tom, že problémy přichází zevnitř a řešení taky. Nikdy nenechala 
Draca, aby vinil ostatní z toho, co udělal. Bylo to vlastně pěkně frustrující. „Neodpověděl jsi na 
mou otázku.“ 

Harry se na Draca podíval trochu křivě. „Jestli si pořád ubližuju? Vždyť ty a otec mě nikdy 
nenecháte ani chvíli o samotě.“ 

Ou. Harry tedy odhalil Dracův báječný plán. Tedy ne, že by byl až tak báječný. Draco trochu 
zvedl bradu. „Pokud je mi známo, na záchod chodíš sám.“ Náhle se poťouchle usmál. „Nebo 
možná ne. Něco, o čem jsi mi neřekl?“ 

„Ale, nebuď blbec.“ Harry jen zvedl oči ke stropu. 

Draco poznal pokus o odvedení pozornosti. „Stále jsi neodpověděl na mou otázku. Přeměnil jsi 
od konce školního roku něco na jehlu?“ 

Harryho obličej ztuhl, což Dracovi jako odpověď stačilo. Takže Harry se svým problémem ještě 
bojoval. Což se pravděpodobně dalo čekat… Marša Dracovi vysvětlovala, aby neočekával 
mnoho příliš brzy. Ale Draca to pořád znepokojovalo. „Doufám, že půjdeš za Severusem,“ řekl 
potichu. „Hned jak... tě to zase napadne.“ 

„Bylo to jen jednou,“ zamumlal Harry. „Já jen… poslouchej… sakra. Jo, řekl jsem o tom otci, 
dobře? Nebyl zrovna šťastný.“ 

Draco taky nebyl, ale neřekl to. Marša mu řekla, že Harry nepotřebuje mít dva otce. Co 
potřeboval od něj, bylo pochopení. Což zatraceně dávalo smysl, vzhledem k tomu, jak se k 
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Harrymu chovala ta mudlovská rodina. „To je hrubé.“ 

Harry stiskl rty. „Myslím, že táta si přeje, aby mi mohl zabavit prsty, tak jako tehdy tobě zabavil 
hůlku.“ 

Na to Draco nemyslel. Odepřít Harrymu magii bylo vzhledem k okolnostem nemožné. To asi 
Severuse pěkně frustruje. 

Prostě jen další případ Harryho výjimečnosti, pomyslel si Draco. On by taky rád zvládl kouzla i 
bez hůlky, ale nikdo v jeho věku to nedokázal. Nikdo kromě Harryho Pottera, který ani nebyl 
čistokrevný. 

Draco si povzdechl. 

„Hele, já se opravdu snažím už to nedělat,“ řekl Harry a na mysli měl jehly, ne magii bez hůlky. 
Draco jen přikývl. „Každopádně, dost už o tom. Když jsme tu byli minule, něčeho jsem si všiml a 
zaujalo mě to. Jak jsi na tom s latinou?“ 

Draco se zakřenil. Někdy prostě nemohl odolat, aby Harryho trochu nepopíchl. No, tohle nebyl 
nejlepší způsob, jak o tom přemýšlet. „Ovládám opravdovou latinu a ne tu církevní slátaninu, co 
začali používat mudlové.“ 

Přesně jak čekal, Harry se na jeho návnadu chytil. „Hele, mudla není synonymum pro strašný. 
Myslel jsem, že s Maršou pracujete na tom, abys byl tolerantnější...“ 

„Ale ano,“ protáhl Draco. „To však neznamená, že ztratím veškerý cit pro standard.“ 

Harry jen udělal sprosté gesto a ukázal na otevřené dveře. „Tak pojď se mnou. Je tu něco, na co 
jsem se chtěl pořádně podívat.“ 

Draco si nemohl představit, co by to mohlo být. Sklad byl přeplněný polámanými lavicemi a 
podobným harampádím. Nechápal, proč tohle v Bradavicích skladují. Mohli použít Evanesco 
nebo Reparo. Ale ovšem, Filch je přece moták a to to asi vysvětluje. 

Ale další otázkou je, proč, pro Merlina, Bradavice zaměstnávají motáka. Je celkem k ničemu, no 
ne? 

Harry se protlačil mezi nábytkem a ukázal do zadního rohu místnosti. „Vypadá jako Zrcadlo z 
Erisedu. No možná. Prve jsem si všiml, že je zdobené, ale neměl jsem čas se tě na to zeptat. 
Mohl bys přečíst, co je tam vyřezané?“ 

Na to mu Draco věnoval povýšený pohled. „Umí Severus vařit lektvary?“ 

Vytáhl hůlku a zakouzlil Pulire, aby se zbavil letitých nánosů prachu pokrývajících rám 
mohutného Zrcadla, potom si přečetl vyřezaná písmena a zamyslel se. „Hm, trocha poezie. 
Nejsem si jistý, jestli to dokážu přeložit ve stejném stylu, a ty rýmy…“ 

„Mně je jedno…“ 

„Ale mně to jedno není,“ přerušil ho Draco. „Co jsem ti říkal o standardech? Takže, uvidíme…“ 
Odmlčel se na dlouhou chvíli, spojil ruce a mnul si je, jak pracoval na překladu. Zatracená latina 
a její proměnlivý slovosled. Někdy se dá stěží poznat, co originál znamená, ačkoli to by 
Harrymu nikdy nepřiznal. „Možná takhle: Promluvit smíš s těmi z minulých dob, jichž lásku k 
tobě přerval tichý hrob. Užívej toho daru, ale pamatuj, v místě zapomnění stejně ubíhá čas 
tvůj.“ 

Harry se přesunul blíž k Zrcadlu a vypadal, jako by se chtěl dotknout jeho povrchu. A i když asi 
nic nevěděl o zbytkové magii, vypadalo to, že se na tento artefakt dívá s respektem. 

Draco ho vzal kolem ramen a potřásl hlavou. „Příliš nepředvídatelné.“ 
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„Jo…“ Harry na něj zíral. „Ta báseň. Co to vlastně znamená?“ 

Draco se zamračil. „Přeložil jsem to. Interpretace je něco jiného a je mnohem náročnější. Bez 
záruky, ale myslím, že to Zrcadlo bylo vytvořeno, aby ukazovalo lidi, kteří zemřeli.“ 

Harry zamrkal. „Opravdu? Tak proč teď ukazuje jen nás?“ 

„Protože je rozbité, jako všechny ostatní krámy tady?“ 

„Možná…“ Harry najednou ukázal stranou. „Co kdyby ses postavil támhle?“ A počkal, dokud 
Draco o pár kroků necouvl. „Ach jo, teď ukazuje jenom mě. Jinak nic… Ehm… proč to taky 
nezkusíš?“ 

„No jistě, proč ne?“ odpověděl Draco odměřeně. „Jichž lásku s tebou přerval tichý hrob, Harry? 
Jako bych chtěl vidět…“ 

„Ou, promiň.“ Harry si začal kousat ret. Odporný zlozvyk. Draco se rozhodl, podívat se po 
nějakém kouzle, které by to mohlo zastavit. Možná něco, po čem by Harryho rty chutnaly jako 
žluč. Vždycky by to mohl zrušit, až si Harry najde přítelkyni. 

„Myslel jsi na Luciuse?“ zeptal se Harry napjatým hlasem. 

„Pansy.“ 

„Aha. Jasně. Tipuju, že už bys s ní nechtěl mluvit.“ 

„Ne, pokud bych jí v tom Zrcadle nemohl uškrtit.“ Pak se Draco zamračil. „Hm, možná, že tu 
není nebezpečí, že bych ji v tom Zrcadle viděl. Myslím, pokud můžeš vidět jen ty, kdo tě měli 
rádi. Dobře, tak já to zkusím.“ 

Postavil se před Zrcadlo a zíral do něj, zatímco Harry se posunul stranou. 

Pak, protože to už opravdu nemohl vydržet, náhle zalapal po dechu, zvedl ruku a chytil se za 
srdce. „Pro Merlina, co to vidím…“ 

„Co vidíš?“ 

„Toho nejlépe vypadajícího mladého muže, jakého kdy Bradavice viděly,“ řekl Draco, 
napodobujíc ředitelův styl řeči. „Chytače Zmijozelu pokořivšího všechny rekordy! Toho, kdo 
získal ne padesát, ne sto, ale sto padesát bodů pro Zmijozel. Budeme muset pozměnit výzdobu, 
protože…“ 

„Ale, sklapni,“ Harry zrudnul. Vypadal, že se snaží uklidnit. „Podívej, mám z toho stejnou radost 
jako ty, ale jestli to Zrcadlo dokáže opravdu ukázat ty… ty, co odešli, tak ho chci spravit.“ 
Pročistil si krk, jeho oči se zeleně leskly dokonce i v šeru přeplněné místnosti, když se otočil a 
podíval se na Draca. „Já s nimi chci mluvit, chápeš? Doopravdy mluvit, i kdyby to mělo být jen 
jednou.“ 

„S nimi?“ 

Harry se odvrátil, krk měl celý sevřený, když odpověděl. „Ano, s nimi. S mými rodiči.“ 

Kapitola 2 A POŘÁD DÁL

Později večer Snape potvrdil správnost Dracova překladu a řekl jim víc. „Jedná se o Zrcadlo 
všech duší,“ oznámil svým synům a potřásl trochu hlavou. „Známá ukázka toho, jak stará 
kouzla časem slábnou. Nefunguje od dvacátých let, alespoň myslím. V knihovně určitě bude 
více informací.“ 

„Od dvacátých let dvacátého století?“ zeptal se Harry. 
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„Ne, patnáctého století,“ řekl Draco výsměšně. 

Harry bratra ignoroval. Už tak bylo špatné, že ho neignoroval dříve. 

„Chceš vidět své rodiče,“ opakoval Draco a potřásal hlavou, jako by se mu ta myšlenka moc 
nezamlouvala. „Nejsou to pro tebe vlastně úplně cizí lidé? Vždyť si je nikdy nepoznal, Harry. Byl 
jsi příliš malý, když zemřeli.“ 

„Znám je ze svých snů.“ 

To zjevně nebyla odpověď, jakou Draco chtěl. Bylo to poznat i z toho, jak zatnul čelist. „Jestli si 
myslíš, že to něco znamená, tak žiješ ve snech. Jsou mrtví, Harry! Teď máš Severuse. Neměl 
bys potřebovat nikoho jiného.“ 

„Já nepotřebuju nikoho jiného. Chci je jen vidět. Je to tak strašné?“ 

„Ano!“ 

Harry cítil, jak ho začínají svědit ruce. Draco byl opravdu ten pravý na rozhovor! „No jasně, je to 
strašné. Tys tu nikdy neobcházel a neskučel, jak moc chceš vidět svou matku? To ti Severus 
nestačí?“ 

Draco jim ihned kouzlem zajistil soukromí. Pak zašeptal zhrublým hlasem: „Nemůžeš mě 
obviňovat za to, že se chci na vlastní oči přesvědčit, že není pokryta kousanci nebo…“ 

„Ty jsi ale blbec,“ křikl otráveně Harry. „Víš, že se něco takového nestane. Víš, že Remus by 
něco takového neudělal. I kdyby chtěl, což nechce, prozradil by tím své krytí a to dobře víš!“ 

„Vím, že už si jednou zapomněl vzít svůj lektvar!“ 

„Ale, sklapni.“ Harrymu už bylo špatně z Dracových špatně skrývaných narážek o Remusovi a 
srsti nebo drápech, nebo z jeho nezakrytých hrozeb, co udělá, jestli se ten vlkodlak třeba jen 
prstem dotkne jeho čistokrevné, dokonalé matky. Ne, že by byla tak dokonalá. Pokud Harry 
věděl, Narcissa a Belatrix byly ve všem kromě vzhledu stejné. „Chceš, abych zase mluvil o tom, 
jak moc nenávidím tvou matku? Protože já ji nenávidím! K čertu, já bych měl být ten, kdo tu 
bude dokola opakovat, jakou má starost. Může si něco uvědomit a odhalit Remuse. Je dost zlá 
na to…“ 

Draco vytáhl hůlku. „Takhle o mé matce nemluv!“ 

„Jasně, dobře, ale nemluv o Remusovi jako o vzteklé obludě! Když chceš mít rád svou matku, 
tvoje věc. Ale já mám rád Remuse.“ Harry snížil hlas tak, že skoro syčel. „Takže prostě sklapni!“ 

A Draco konečně zmlkl. Přinejmenším o Remusovi. Ale něco si mumlal, zatímco vracel hůlku do 
kapsy u kalhot. Něco o tom, jak je někdy nepohodlné, že už z něj Harry nemá strach. 

Ta hádka alespoň prolomila napětí. A Draco už nic neřekl k tomu, že Harry by neměl chtít vidět 
své rodiče. Možná to, jak mu Harry připomněl jeho matku, mu pomohlo uvědomit si, že to není 
jen o tom, jestli jim Snape stačí. Oba dva měli ještě někoho dalšího, kdo pro ně hodně 
znamenal. A Harry měl rád své rodiče, přestože zemřeli, když byl ještě malý. 

Snape teď obcházel kolem Zrcadla a zkoumal ho ze všech úhlů, na čele mu naskočily vrásky, 
jak mával hůlkou v malých obloucích tam a zase zpět. Harry čekal tak dlouho, jak to pro něj 
bylo možné, ale po několika minutách už to napětí nemohl vydržet. „Tak co je s tím? Přišel jsi na 
to?“ 

„Přesně jak jsem řekl. Magie, která z něj vychází, se zdá být slabá. A stále slábne, dokud 
nakonec nezmizí úplně.“ 
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Harry si protáhl prsty, jak ho náhle něco napadlo. „Takže to jen potřebuje nějak posílit magii. 
Třeba nějaké kouzlo s hůlkou?“ 

Snape se s vlajícím hábitem otočil a očima vyhledal Harryho pohled. „Nebudeš experimentovat 
s magií s hůlkou na ničem dalším.“ 

„Jen jsem o tom chtěl něco zjistit. V knihovně, jak jsi říkal.“ Harry o krok popošel k Zrcadlu a 
natáhl ruku ke svému odrazu v něm. „Kdyby mě něco napadlo, tak ti to řeknu, čestné slovo. 
Přece jsem se z té eseje, cos mi zadal, poučil. Z té o tom, jak nebezpečné je pracovat s 
magickými artefakty.“ 

„Nemyslím, že bych na to zapomněl. Otázka je, jestli ty ano.“ 

„Řekl jsem, že ti povím o všem, co zjistím.“ Harry polkl, vypadalo to, že mu jeho otec zakáže 
dokonce i hledat o tom Zrcadle informace. „Nebudu se o nic pokoušet sám, ale… kdybych přišel 
na něco, co by vypadalo slibně, pomůžeš mi to zkusit? Tedy, kdyby se ti to nezdálo 
nebezpečné?“ Snape tak dlouho neodpovídal, že Harry sevřel rty. „Prosím?“ 

Snapeovy tvrdé rysy pomalu zjemněly. „Chápu, proč je to pro tebe tak důležité, Harry.“ 

„Takže ti to nevadí?“ Harry vzhlédl skrze vlasy nad čelem, měl pocit tak trochu, jako by 
balancoval nad propastí. Věděl, že by se tak cítit neměl, ale cítil. Alespoň trochu. Věděl, jak by 
to mohl Snape chápat. „Chci říct, nebudeš míň můj táta, jestli dostanu možnost mluvit s 
mými… s... no s…“ 

„Hlavně o něm zase nemluv jako o Jamesovi,“ pronesl suše Snape. „Můžeš říkat otec nám 
oběma. Ačkoliv se domnívám, že by se zhrozil, kdyby se to dozvěděl.“ 

Harry zamrkal. Na tohle už dlouho nepomyslel. Posledních pár minut se strachoval, co tomu 
řekne Snape. Teď to vypadalo, jako by se jeho obavy zdvojnásobily. Nebo spíš ztrojnásobily. Co 
by jeho otec asi řekl na tu adopci? Harry by mu o tom měl říct, to určitě. Neměl by něco jako 
tohle tajit. 

Na Zmijozelech nepoznáte, když je něco raní, řekl jednou Draco. 

Předstírat, že nebyl adoptován… něco tak strašného by Snapeovi nemohl provést. Harry se 
zachvěl i jen z té myšlenky. Příliš jako zřeknutí se. Ne, řekne to mámě a tátovi popravdě. Ale co 
mu na to asi řeknou? Harry měl skoro chuť na celou tu věc se Zrcadlem zapomenout. Co udělá, 
až se James Potter objeví v Zrcadle a řekne Harrymu, že ho zklamal? Co když Harryho nazve 
bláznem? Dobře, to asi neudělá. Mohl by ale říct, tak jako jednou Ron, že Harry je zmatený… 

Jako ozvěna zněl v Harryho hlavě Snapeův hlas. Tvůj otec tě miloval. Chtěl by, abys měl to, co 
potřebuješ. 

Pravděpodobně ano, ale… Harry se opravdu moc netěšil na vysvětlování, proč potřebuje zrovna 
Severuse. 

***

Ukázalo se, že o Zrcadle všech duší se píše ve spoustě knih. Draco mu s průzkumem pomáhal. 
Neochotně. Ale protože byl zjevně rozhodnut nenechat Harryho o samotě, trávili teď oba čas v 
knihovně. 

Oba se vyhýbali jakékoliv zmínce o Narcisse nebo Remusovi. 

Navíc Draco toho měl dost co říct k jiným tématům. Víc než jednou se zmínil, jak jemu to 
Zrcadlo bude k ničemu, protože nikdo, koho by měl doopravdy rád, není mrtvý. Nikdo, 
zdůraznil. Harry si pomyslel, že jeho bratr je kvůli tomu nějak moc defenzivní. Nebyl si však 
jistý, proč tomu tak je. Bál se Draco toho, že někde hluboko uvnitř Pansy stále miluje? Nebo 
mnohem hůř, bojí se snad, že v Zrcadle spatří Luciuse? 
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Nakonec, kdysi Draco měl svého vlastního otce rád. Možná ho ještě trochu rád má, přes 
všechno, co se stalo. Možná ho zároveň nenávidí i má rád. 

Harry se nezeptal. Rozhodl se, že to raději nechce vědět. 

Ovšem, pokud Zrcadlo opraví, dozví se to. 

***

Možnost, že se povede to Zrcadlo opravit, jak to tak vypadalo, byla dost nejistá. Harrymu trvalo 
tři dny, než to zjistil. Draco taky neviděl moc naděje, ačkoli pokračoval v hledání s Harrym. 
Famfrpál je teď nelákal, ani procházky hradem, kromě krátkých návštěv skladiště se Zrcadlem, 
kdy se dívali po čemkoli, co jim prve uniklo. Taky chtěli vyzkoušet pár diagnostických kouzel, 
která našli. Snape je přitom doprovázel a se rty sevřenými do úzké čárky sledoval, jak je chlapci 
zkouší. 

Ale Zrcadlo na nic nereagovalo. 

O několik dní později Harry zaklapl knihu, kterou četl u jídelního stolu. Je to přece zbytečné, no 
ne? Věděl, že probudit Zrcadlo se pokoušeli mnohem chytřejší kouzelníci než on, tehdy ve 
dvacátých a třicátých letech, kdy přestalo fungovat. A všichni selhali, tak proč si myslel, že 
zrovna on má šanci? Nebyl tak dobrý jako Hermiona. 

Ještě že si na ni vzpomněl… až přijde do Devonu na návštěvu, možná ji něco napadne. 

„Problém?“ zeptal se Snape jemně, jak k němu zezadu přistoupil. Položil Harrymu lehce ruku na 
rameno. 

„Jo,“ Harry si protáhl krk a podíval se na otce. „Myslím, že to Zrcadlo se nám nakonec 
nepovede opravit. Což je dost… no drsný, řekl bych. Věřil jsem, že konečně budu moct mluvit s 
rodiči a teď jsem o tu naději zase přišel.“ 

Snape se posadil na židli vedle něj a přikývl, jako by rozuměl. Možná opravdu rozuměl. Harry si 
nebyl jistý. Pořád toho o Snapeových rodičích moc nevěděl. Ale věděl, že minimálně teď bude 
lepší se neptat. 

„No, mohlo by to být horší,“ snažil se uklidnit sám sebe. „Alespoň jsem nedoufal, že znovu 
uvidím Siriuse.“ 

Jak tohle řekl, obklopil je zvláštní druh ticha. To proto, že neodpověděl ani Snape, sedící vedle 
něj, ani Draco, který si četl na gauči. Vypadal až příliš zaujatý knihou. Žádná vtipná poznámka, 
ne teď. Harrymu chvilku trvalo, než mu to došlo. „Počkej, ty myslíš, že kdybychom to Zrcadlo 
spravili, tak bych viděl i Siriuse?“ 

Snape položil svou ruku na jeho a stiskl ji. „Jsem si jistý, že ho máš v srdci, je to tak?“ 

Ta otázka mohla být položena sarkasticky, ale nebyla. Spíš… řečnicky, hádal Harry. 
Podíval se otci do očí. „Jo, jistě. Jen jsem myslel, víš… o tom Oblouku? Myslel jsem, že Sirius 
není normálně… v záhrobí, nebo jak nazvat to místo, které to Zrcadlo ukazuje.“ 

„To je možné.“ 

Snape zněl jako by o Harryho závěrech pochyboval. Harryho myšlenky se zatočily. Sirius… 

Co kdyby mohl mluvit se Siriusem? Co kdyby nakonec měl možnost, říct mu, že se omlouvá, že 
ho mrzí, jak vtrhnul na ministerstvo? Říct mu, že kdyby tušil, jak to skončí, nikdy by tam nešel? 

Harry cítil srdce až v krku. Mluvit s rodiči, to bylo svým způsobem jako sen. Dokonce si to ani 
nedovedl představit, nikdy s nimi přeci nemluvil. Ale Siriuse znal. A Sirius znal jeho. 
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Ó, a Merline, Sirius znal Snapea. 

Náhle to vypadalo mnohem komplikovaněji. Kdyby Sirius zjistil, že Severus je Harryho nový 
rodič, jistě by k tomu měl co říct. A nic pěkného, to bylo jisté. Pravděpodobně něco hodně 
strašného. 

Ale Sirius neřekne nic, vůbec nic. A to proto, že to pitomé Zrcadlo už nikdy nebude fungovat. 
Harry si povzdechl, nebyl si jistý, jestli je to úlevou nebo depresí. Jen jednou věcí si byl jist. 

„Bylo od tebe hezké, žes mi s tím pomáhal,“ řekl otci a pohnul prsty, aby mohl krátce stisknout 
jeho ruku. „Dokonce když sis celou dobu myslel, že mi to ukáže Siriuse.“ 

Snape pokrčil rameny. „Proč bych ti nepomohl? Black mi nic udělat nemůže.“ 

„Jo, protože je… mrtvý.“ Harry věděl, že to znělo hloupě. Ale jedna jeho část si uvědomovala, že 
až teď tu pravdu konečně přijal. Už dávno věděl, že je Sirius navždy pryč, ale hluboko uvnitř 
doufal, že je jinak pryč, vždyť jen propadl Obloukem. Sirius nemohl být mrtvý, ne tak jako 
ostatní. Jen byl pryč a nemohl zpět. 

Ale pokud by s ním mohl prostřednictvím Zrcadla mluvit jako s ostatními mrtvými, už to nemohl 
popírat. 

„Je mrtvý,“ zopakoval šeptem. Přál si, aby to neznělo tak šokovaně, tak hloupě. 

„Ano,“ potvrdil jemně Snape a chytil Harryho ruku o něco pevněji. Stačilo to, aby si Harry 
uvědomil, že se trochu chvěje. Zamrkal, snažil se zbavit toho příšerného pocitu, že se dusí. „Ale 
já chtěl říci, že nám nemůže nic udělat.“ 

„Oh.“ Harry několikrát polkl. Věděl, že nemá žádný smysl, aby byl nešťastný. Měl by myslet na 
to, co má, ne na to, co ztratil. A on toho má hodně. To, co Snape řekl, to jasně dokazovalo. „To 
je taky pravda.“ 

Sirius by mohl třeba skákat vzteky, dokonce by mohl říct Harrymu, že James by byl znechucený 
a nezměnil by tím, jak se Harry cítil ohledně té adopce. Ačkoliv by ho to ranilo. Pravděpodobně 
dost. 

„Snad je to jen dobře, že nedostane šanci se vyjádřit k všemu tomu...“ Bylo to frustrující. 

Harry stáhl ruku zpět a mával s ní dokola, jak ukazoval, kde žije. „Proč jen ředitel to zatracené 
Zrcadlo nechává na hradě?“ 

Snapeovy temné oči se třpytily sympatiemi, opřel se dozadu a spojil ruce na stole. „Nechtěl 
jsem to zmiňovat dřív, jen by tě to odradilo. A bylo hezké sledovat tě s Dracem jak na tom 
spolu pracujete.“ 

Draco vzhlédl od své knihy. „Ale?“ 

„Albus to Zrcadlo získal před rokem v naději, že ho opraví.“ 

„No, to je báječné.“ Harry měl chuť tlouct hlavou o stůl. „Když největší kouzelník současnosti 
neuspěl, jakou naději jsem asi měl já?“ 

„Vzhledem k tomu, že jsi na nejlepší cestě stát se nejmocnějším kouzelníkem současnosti,“ řekl 
Draco a odložil knihu. „Alespoň to naznačuje jisté proroctví. Vzdáváš se nějak snadno, nezdá se 
ti?“ 

„Ne... ano… nevím.“ 

„Možná si od toho problému potřebuješ odpočinout,“ řekl Snape. „Můžeš svůj výzkum dokončit 
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později, jestli chceš. V každém případě, nemyslím, že budeme zůstávat na hradě ještě dlouho. 
Prázdniny v Devonu nám všem udělají dobře.“ 

„Remus je důležitější než nějaké prázdniny.“ Harry se postavil a díval se otci do obličeje. 
„Neměli byste s Lucindou pokračovat v práci na Vlčí zhoubě?“ 

„Prozatím máme hotovo. Několik vylepšení potřebuje otestovat během příštích úplňků a 
Lucinda bude sbírat data pro další úpravy, předtím než se odvážíme provést změny v Lupinově 
várce.“ 

„Jo, to dává smysl.“ Harry opravdu oceňoval, kolik úsilí vložil jeho otec do vylepšení Vlčí zhouby. 
Dokonce, i když to Snape dělal spíš pro Řád, než pro Remuse. Pokusil se usmát. 

Draco si odfrkl. „Strávit v Devonu týden nebo dva bylo skvělé, Severusi, ale nejsem si jist, co se 
tam dá dělat celé prázdniny.“ 

„Například tvé domácí úkoly?“ 

„Na těch už jsem pracovat začal, jak víš,“ odsekl Draco. „Zato Harry ještě nenapsal ani čárku.“ 

„Jasně, já totiž nemám vůbec nic na práci,“ reagoval Harry se smíchem. „Víš, co je vtipný? Když 
jsem žil s Dursleyovými, doslova jsem žadonil, abych si úkoly mohl udělat. Znamenalo by to 
alespoň číst si o kouzlech. Ale teď jsem se ještě k žádnému úkolu nedostal.“ 

Draco se vrátil ke své předchozí myšlence. „Dobře, vypracuji úkoly. A pak co? Budu vít věnečky 
ze sedmikrásek?“ 

Snape vzdychl. „Možná navštívíme jednou, dvakrát Londýn. Mohli bychom jít do divadla nebo 
do opery. Bude ti to vyhovovat?“ 

„Předpokládám, že bude muset.“ 

„Můžeš jít se mnou navštívit Dudleyho,“ dodal Harry a snažil se, aby to znělo, že dělá Dracovi 
obrovskou laskavost. „Můžem si všichni spolu zajít na pizzu, ochutnal jsi už někdy… no… 
možná to není nejlepší nápad kvůli Dudleyho dietě.“ 

„No jistě, ta dieta, jsem zvědav, jestli je tvůj bratranec méně… sférický.“ 

Ten komentář nebyl zas tak kousavý, jako většina ostatních, pomyslel si Harry. „Myslím, že 
strávit zbytek prázdnin v Devonu zní senzačně. Můžem jít prozkoumat pláž a možná najdem i 
koupaliště, kde bych mohl mít lekce plavání. Taky můžem chodit na procházky…“ 

„Můžeš být ještě akulturnější? Procházky, no to mě podrž. Všechno, o čem mluvíš, je mudlovská 
zábava.“ 

„A co je podle tebe opera a divadlo, pitomče? Hrají tam mudlové pro mudly.“ Harry se rozhodl, 
že cítit se samolibě, není zas tak špatné. „A tobě se to líbí. Obdivuješ to. Tak mi nemluv o tom, 
co je mudlovské.“ 

Draco předstíral, že si oprašuje smítko z rukávu. „Ta tvoje ignorance, to je něco. Nevíš, že 
minimálně polovina všech herců jsou kouzelníci, kteří jen předstírají, že jsou mudlové?“ Odfrkl 
si. „A polovina herců jsou pak mudlové. Počítat umíš. Já mám rád tu kouzelnickou polovinu.“ 

Harrymu se nechtělo věřit, že polovina herců jsou kouzelníci v přestrojení. Těžko však mohl 
něco namítat, když si uvědomil, že se takové věci dějí. Občas. Remus taky hrál v divadle ve 
West Endu, aby se zlepšil a získal dost zkušeností, které se mu teď hodí v boji proti nepřátelům 
Světla. 

Takže místo hádání se pokrčil Harry rameny a řekl, že přemýšlel, co si vzít sebou do Devonu. 
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Bylo milé, že letos v létě si mohl vzít jen co chtěl, a zbytek nechat doma. 

Doma. 

Harry to slovo v duchu objal a začal se probírat věcmi, které mu Severus koupil. 

***

Snape vše domluvil s ředitelem tak, aby dostávali poštu i v Devonu. Přesměrovací kouzlo pošle 
sovy do hradu, odkud jim Dobby pošle dopisy pomocí začarovaných beden. 

Harrymu už napsali Ron i Hermiona, ačkoliv ho zatím nemohli navštívit. Dracovi dva týdny 
žádný dopis nepřišel, až najednou se objevila obálka od Gringottových, ten těžký papír a pečeť 
byly nezaměnitelné. Harry se Draca raději na nic neptal. 

Nic mu do toho nebylo, ačkoliv jen díky němu měl Draco zase svůj účet. Pěkně tučný účet, jak 
Harry věděl. Draco nakonec neutrácel, tak jak měl ve zvyku dříve, ale těžko by ho někdo nazval 
spořivým. Ještě než opustili Bradavice, objednával si soví poštou jak šílený a trval na tom, aby 
ho Severus vzal do Prasinek, kde si nechal vzít míry, aby mu hábity dokonale padly. A dokud 
neopustili Bradavice, pořád se objevovalo nové oblečení. 

Samozřejmě, pokud bylo Harrymu známo, nové balíčky chodily pořád, jen Dobby je 
nepřeposílal. 

No, alespoň už Dracovo nové oblečení nemělo diamantové knoflíky. Draco věděl přesně, co by 
mu na to otec řekl. 

Harryho trochu překvapilo, když viděl Snapea, jak z kouzelné bedny vytahuje Denního věštce. 
Věděl, že jeho otec necítí k tomu plátku zrovna důvěru. Na jeho dotaz Mistr lektvarů odpověděl, 
že by měli být v obraze, když jsou teď tak odříznuti od světa. 

Zatímco Harry se tímto doporučením neřídil, jeho bratr si ve Věštci denně četl. Jednou ráno, 
když pročítal finanční sekci, Draco se málem udusil čajem. 

„Zatraceně typické!“ vrčel, zatímco se prokousával článkem. „Jak ten plátek může někdo brát 
vážně, to by mě opravdu zajímalo!“ 

„O co jde?“ zeptal se znuděně Severus. Pravděpodobně zaznamenal, stejně jako Harry, Dracův 
uražený tón. Cokoli Draca tak nadzvedlo, bylo něco, co jemu i Harrymu přijde malicherné. 

„O Walpurgise, o toho jde,“ odsekl Draco. „Nestačí, že byl pěkně mazaný a upřel mi mé 
právoplatné dědictví…“ 

„Právoplatné?“ vyprskl Harry. Všechna jeho předsevzetí nemluvit o Narcisse právě vzala za své. 
„Co na něm bylo právoplatného? Tvá matka toho muže zabila, abys po něm mohl dědit!“ 

„To nevíme,“ řekl Draco, ačkoli to byl právě on, koho to prvního napadlo. „Vše, co víme je, že 
skřeti rozhodli, že všechno nebylo v pořádku. A to bylo sotva dost na to, aby mi to dědictví 
upřeli. Ale teď tomu plesnivý starý podvodník s dětmi nasadil korunu.“ Praštil noviny hřbetem 
ruky, ten pohyb Harrymu zvláštním způsobem připomněl staré filmy, kde se muži vyzívali na 
souboj tím, že se uhodili rukavicí. 

„Dovolíš?“ Severus klidně prostudoval rozloženou stránku novin. „Aha.“ 

Harry prostě čekal. 

„Kouzelnický domov pro opuštěné a osiřelé nezletilé motáky oznámil obdržení velmi štědrého 
odkazu na základě závěti Walpurgise Blacka. Věštec ho nazývá výjimečným filantropem, příliš 
skromným, než aby poutal pozornost ke své štědrosti.“ 
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„Domov, to je příliš!“ zařval Draco, jednoznačně rozzuřený. „Domov pro motáky má dostat moje 
peníze!“ 

„Opuštěné?“ zeptal se Harry otce. 

„Myslím, že tím chtějí říct odložené.“ 

Harry se zamračil. Jeho vlastní rodina nebyla zrovna vzorem lidskosti, ale většina lidí je snad 
slušná? A motáci byli přece jen součástí kouzelnického světa. Magie se v rodinách dědila, ale 
mohlo se stát, že někomu se vyhnula. To věděl každý. „Přece nemohou být odložení,“ mumlal, 
pak málem nadskočil, když si všiml, jak se na to Draco zatvářil a téměř jako by slyšel jeho: Ale 
to víš, že mohou, Pottere, jsou to přece jen motáci! 

A Draco zatím zuřivě přikyvoval na souhlas. „Přesně tak, je to skrz naskrz hanba. V otázce 
motáků mají čistokrevné kouzelnické rodiny jasno. To je i důvod, proč byli moji příbuzní tak 
rozčilení těmi Walpurgisovými špinavými čachry…“ 

„Myslel jsem, že je štvalo, že se tak do čistokrevných rodin dostali děti narozené mudlům a 
znečistily dokonale čisté krevní linie,“ řekl suše Harry. „Ne, že se zajímali o další osud 
vyměněných motáků.“ 

Draco se zamračil. „To jim vadilo taky. Kromě toho, že o motáky se má v první řadě postarat 
jejich rodina.“ 

Harry sebou trhl. „Zabít je, to máš na mysli?“ 

„U Merlina!“ zařval Draco zjevně rozzuřený. „Ne, neměl jsem na mysli vraždění! Jsi úplně 
pitomý?“ 

Harry zíral. „Říkal jsi, že se to dělo! To zabíjení motáků. Dokonce jsi mi vyprávěl, jak čistokrevní 
toužili znát kouzlo, které by jim řeklo hned po narození dítěte, jestli to je moták, protože zabít 
novorozeně je mnohem snazší, než čekat, jestli se u něj projeví magie.“ 

„Jo, ale neřekl jsem, že to tak bylo správně,“ odpověděl kousavě Draco. „Dokonce to není ani 
chytré. Furie si najdou způsob, jak tě potrestat za vraždu pokrevního příbuzného, ať už je moták 
nebo ne. Ale některé rodiny prostě nemohou snášet to ponížení a v momentě, kdy zjistí, že 
jejich dítě nemá žádnou magii, zpanikaří. Poslyš, hlavním důvodem, proč se Walpurgisovy 
metody nelíbily mojí rodině, bylo, že našel kouzlo, které odhalilo motáka velmi brzy. To kouzlo 
mohlo v některých rodinách vést k dalším vraždám. V mojí rodině pochopitelně ne. A doufám, 
že už je ti to, kurva, jasný!“ 

„Draco, tvůj slovník.“ 

Draco Snapeovi věnoval otrávený pohled, ale přikývl. 

„A co by tvoje rodina udělala, kdyby se ti narodil motácký bratr nebo sestra?“ zeptal se s 
opravdovým zájmem Harry. Předpokládal totiž, že zrovna Malfoyovi by motáckého příbuzného 
bez rozmýšlení zabili. 

Draco pokrčil rameny. „No, nechtěli by se s ním moc ukazovat na veřejnosti, tak by ho nebrali 
do společnosti. Ubytovali by ho někde v patře, v pokoji s okny, která vedou na nejméně 
využívanou část panství a přidělili by mu pár domácích skřítků. Zahrnuli by ho pohodlím. Je to 
tak, že by se svým způsobem snažili, aby se necítil tak špatně, že nesdílí naše magické 
nadání.“ 

Harry byl zděšený. „Takže odklidit z očí do zadního pokoje a prostě je tam nechat?“ 

„Nebuď tak dramatický, Harry. Jistěže by mohli občas ven. Víš, při důležitých rodinných 
událostech, jako jsou svatby a podobně.“ 
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Harry zíral na otce, který jen přikývl. Jako by to potvrzoval. Nebyl to nutně souhlas, ale Harry 
měl pocit, jako by do něčeho šlápl. „To mi zní trochu jako strčit někoho do přístěnku,“ řekl, 
překvapený, jak moc jeho hlas zněl drsně. „A když tak o tom přemýšlím, jako někdo, kdo byl 
takhle odstrčen za to, že má magii, tak mi přijde mnohem horší chovat se tak k někomu jen 
proto, že magii nemá.“ 

Draco si zajel rukama do vlasů a odhrábl si je z čela. „Mají veškeré pohodlí a péči, Pottere. Ani 
trochu to není to samé. Nikdo je nenechává hladovět nebo tak něco. A motáci mají stejně raději 
samotu. Stydí se, že nemohou kouzlit…“ 

„Myslím, že mají raději samotu, protože je jim zatraceně jasné, že nejsou chtění!“ Harry zúžil 
oči. „Je to jako Goyle, který se rozhodl, že bude hloupý, protože se k němu všichni chovají jako 
k hlupákovi!“ 

Snape se jemně ozval. „Nemyslím, že se v tomhle někdy shodnete. Asi to budete muset 
akceptovat.“ 

Draco přikývl, ale Harry byl příliš rozčilený, než aby přestal. „Takže kdyby se ti jednou narodil 
syn a byl to moták, tak se k němu budeš chovat takhle?“ 

„No, jsem si jist, že bych krev své krve nestrčil do útulku pro motáky,“ odsekl Draco, mávaje 
novinami. 

„Možná je jim tam líp,“ pronesl Harry zapáleně. Náhle sirotčinec nevydal jako ta nejhorší 
možnost. „Jo, lepší bydlet spolu s ostatními motáky, než s rodinou, která se vás snaží schovat 
před světem. Možná je tam aspoň mají rádi. Možná se o ně starají a aspoň je nechají vidět 
denní světlo!“ 

„Možná bychom se tam měli podívat,“ napadlo Draca, jeho tón stejně tak ledový, jako Harryho 
byl rozrušený. „Nakonec, jak to tak vypadá, moje peníze budou ten ostudný podnik podporovat. 
Rád bych viděl, za co je utratí.“ 

„Nejsou to tvé peníze,“ připomněl Snape. „A nikdy nebyly, je to jasné? Byl to Walpurgisův 
majetek a nikdy by ti ho neodkázal, dokud ho tvá matka nezmanipulovala a nezavraždila.“ 

Draco ohrnul ret. „Jak jsem řekl, neexistuje důkaz, že něco takového udělala. A měl by sis 
pamatovat, že když jsem ji z toho vinil, byl jsem zmatený z toho, že je na Luciusově straně, 
proti mně.“ 

„Ale no tak! Dobře víš, že to udělala, Draco…“ 

„A jak to můžu vědět? Byl jsem u toho? Možná Lucius dostal podezření, že by mi Walpurgis 
mohl pomoci a zabil ho sám. Napadla tě i tahle možnost?“ 

„Jasně, dobře víme, že skřeti v tom viděli podvod a ne vraždu. Taky ale každý ví, jaká je 
Narcissa Malfoyová mrcha…“ 

„Sklapni, takhle o mé matce mluvit nebudeš!“ zařval Draco, v obličeji úplně bílý. „Myslíš, že 
tvoje matka byla dokonalá? Chceš slyšet pár smrtijedských drbů? Můžu ti říct takové věci, že už 
nikdy nebudeš chtít, aby to Zrcadlo fungovalo…“ 

„Pánové,“ přerušil ho Snape. „To by stačilo. Takhle konverzace je naprosto bezcenná.“ 

Zaměřil svůj pronikavý pohled na Harryho, který se začal červenat. Věděl, že Draco svou matku 
hluboce miluje. Bez ohledu na to, že je to podlá potvora. 

„Mrzí mě to,“ zamumlal. 

„To by tedy mělo!“ 
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„Draco!“ vyštěkl Snape. 

„Dobře, dobře, taky bych se měl omluvit,“ bručel druhý chlapec a odvrátil obličej. 
Harry si všiml, že Draco se ve skutečnosti neomluvil. Ale dokud se Snape tvářil takhle 
zachmuřeně, bylo lepší nechat to plavat. 

***

Při večeři vládlo napětí a nikdo moc nemluvil. Tedy, Draco prohlásil, že Harry by měl dostat 
vynadáno za svůj slovník, na což Harry odpověděl, že ani tak nenadával, jako říkal pravdu, což 
je lepší než rozmazávat zlomyslné pomluvy, načež Draco reagoval tím, že vyjmenoval celou 
řadu pěkně odporných kleteb, které v Bradavicích neučí. 

Zhruba v tom okamžiku jim Snape začal vyhrožovat písemným trestem. Večeři pak dojedli 
potichu a začali se bavit až při chlebovém pudinku, který připravil Harry. Hovor začal Snape 
zmínkou, jak dobrou sezónu předvádějí Montrose Magpies, a to asi díky jejich novému 
talentovanému chytači. Harry si nemyslel, že by byli až tak dobří a Draco s ním souhlasil. Začali 
otci rozmlouvat fandění Magpies a Harrymu náhle došlo, že zbytečně. 

„To bylo zákeřné,“ řekl. 

„Zákeřný, záludný, zlý Zmijozel?“ 

„Cože?“ Harry zůstal na otce zírat. 

„Moje soukromá zábava,“ vysvětlil Snape s cukajícími koutky. „Draco, pověz mi, jak Harry 
pokračuje s lekcemi přemisťování?“ 

Harry udělal obličej. „Jestli tu pitomou obruč ještě někdy uvidím…“ 

„Udělal velký pokrok, opravdu to vzal jako výzvu,“ skočil mu Draco do řeči. „Harry už se 
zvládne bez problému přemístit z jedné strany tvého pozemku na druhý.“ 

Snape zvedl obočí. „Tak proč ho pořád necháváš používat obruč?“ 

„Uhm… protože ho to tak otravuje?“ 

„Blbče…“ 

Draco mu věnoval povýšený pohled. „No, myslel jsem, že ti to pomůže se sebedůvěrou. Ale 
myslím, že už se obejdeme i bez obruče. A… nechci zase začít s tím delikátním tématem, ale co 
takhle navštívit ten útulek pro motáky, Severusi? Opravdu bych chtěl vidět jak moje… ehm, na 
co ty peníze použijí. Ať se ti to líbí nebo ne, mám pocit, jako bych ten útulek sponzoroval proti 
své vůli.“ Jeho hlas už zase zněl namyšleně. „Navíc, jak víš, mám menší problém s image. Pro 
práci bystrozora by člověk asi měl mít určité… vlastnosti. A někdo by si mohl myslet, že nejsem 
tak úplně…“ 

„Taky že nejsi,“ přerušil ho Harry. „Slyšel jsi Tonksovou. Bystrozor musí být schopen pracovat 
bez předsudků.“ 

„No jistě, jako by zrovna Tonksová byla dokonale nezaujatá. Rozhodně by si o někom 
nemyslela, že je vrah, jen proto jak se jmenuje, nebo…“ 

„Takže víš, v čem je problém.“ 

Draco si odfrkl. „Dobrá, pokud nám Severus dovolí navštívit ten útulek, uvidíš sám, jak 
dokonale milý a okouzlující dokážu být k opuštěným motákům. A můžeš o tom svým 
bystrozorským přátelům vyprávět. Nebo lépe, můžeš poskytnout interview nějakému 
vstřícnému novináři…“ 
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Protože Draco moc dobře věděl, jaké pocity Harry chová vůči novinám, tak mu tímto návrhem 
rozhodně nezlepšil náladu. „Ty jsi ten, kdo rád dává rozhovory. Ten, kdo rád vypráví lži…“ 

„Strategizoval jsem. Neznal jsem tě tak jako teď a myslel jsem, že udělám správnou věc, pokud 
tě trochu srazím.“ 

Harry pevně sevřel rty, jak se snažil neodpovědět nějakou urážkou. Ve skutečnosti ho mrzelo, 
že nazval Draca lhářem. Draco takový sice býval, ale Marša to s Harrym nejednou probírala. 
Správné názory si tvoříme díky zkušenostem, říkala s oblibou. Ale zkušenosti pochází z toho, 
když se řídíme špatnými názory. 

Připomínat lidem bez přestání jejich chyby, prostě není nejšťastnější řešení. To Harry věděl, 
ještě než o tom s Maršou mluvili, přesto se Dracovi občas dařilo vytočit ho natolik, že dřív 
mluvil, než myslel. Dracův nadřazený postoj byl prostě nesnesitelný. 

Ale už to nebylo tak hrozné jako dřív. Draco dokázal, že se může změnit. Ačkoliv tahle myšlenka 
o skrývání motáckých příbuzných jako známce ušlechtilosti byla jednoznačně odporná. „Jo, 
pojďme se tam podívat,“ řekl Harry. „Možná zjistíš, že mladým motákům je líp tam, než u 
rodiny, která je nemůže vystát. Co mě se týče, tak Walpurgis nedělal nic špatného tím, že 
vyměňoval děti. Jak já bych byl šťastný, kdyby mě někdo vyměnil do kouzelnické rodiny, pro 
kterou bych byl normální.“ 

„Ale ty jsi normální,“ řekl důrazně Snape. „A vždy jsi byl.“ 

Harry se trochu usmál. 

Draco si povzdechl. „Co ti na to mám říct, Harry? Je mi líto, že tvoji mudlovští příbuzní jsou 
příjemní asi jako sliz z tlustočerva, jasné? Fakt mě to mrzí! Ale když pomineme tvé nešťastné 
dětství, tak kouzelničtí rodiče nemají nejmenší právo dát své děti, i když třeba motáky, někomu 
úplně cizímu. Těžko uvěřit, že ministerstvo něco takového dovolí.“ 

Harryho úsměv se vytratil. „Počítám, že uvažují asi takhle: buď tohle, anebo vražda. Aspoň v 
některých rodinách.“ 

„Ne, že bych něco takového neslyšel,“ přisvědčil Snape. 

„Ten útulek není odtud daleko,“ řekl Draco prosebným tónem. „V tom článku píšou, že je v 
Exeteru, Severusi. Je to dost bezpečné, ne? Zejména pokud jsi přesvědčen, že Pán zla si právě 
dal odebrat kostní dřeň. Je škoda, že přitom neumřel, ale nevypadá to, že by mu bylo zrovna 
dobře, je to tak?“ Draco se uchechtl. „Samozřejmě není čistokrevný, takže počítám, že byl 
nemocný už často, ale já osobně myslím, že je velmi povzbudivé slyšet, jak si to v těchto dnech 
opravdu užívá.“ 

„Já taky nejsem čistokrevný!“ 

„Pro Merlina!“ vybuchl Draco. „Já ten termín ani nepoužil v negativním smyslu a ty kvůli tomu 
takhle vyletíš! Jako vždycky! Urazilo by tě, i kdybych třeba řekl, že někdo s mudlovskými předky 
někam jde pěšky, místo aby se přemístil?“ 

„Jen nemám zrovna rád tu tvojí posedlost krevními liniemi.“ 

„Do posedlosti mám opravdu, opravdu daleko. Ve skutečnosti jsem ti už říkal, že vím, že krev 
není všechno. Říkal jsem to! Taky jsem řekl, že jsi mnohem lepší kouzelník, než kdy budu já. Ty 
prostě neposloucháš jediný zatracený slovo, co říkám. Prostě mě nemáš rád!“ 

„Mám tě rád a ty to víš!“ 

„Jistě, ale nemáš mě rád takového, jaký jsem. Myslíš, že to nevím? A Severus mě má rád ještě 
míň než ty.“ 
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„Nemluv za mě,“ požádal ho Snape. Vstal a tyčil se teď nad Dracem. Nebylo v tom, ale nic 
zastrašujícího. Přistoupil dostatečně blízko na to, aby mohl chlapci položit ruce na ramena, pak 
vypadal, že si rozmyslel a vytáhl ho ze židle. Když Snape Draca objal a začal mu velmi tiše 
šeptat do ucha, Harry si domyslel, že je to velmi soukromá chvíle a že by se měl raději vypařit. 

Později – mnohem později – když Draco přišel do jejich potemnělé ložnice, Harry si odkašlal, 
aby upoutal jeho pozornost. 

„Ještě jsi vzhůru?“ Dracův hlas zněl unaveně, pomyslel si Harry. Jako by toho na něj bylo moc. 
„Za moment budu.“ 

„Klidně si rozsviť, jestli chceš…“ 

„Ne, zvládnu to i potmě.“ 

Harryho napadlo, že Draco asi trochu plakal a teď nechtěl, aby si toho Harry všiml. 

„Opravdu tě mám rád,“ řekl Harry a doufal, že to znělo správně. Dost o tom přemýšlel, jak tu 
čekal a čekal. „Je toho spousta, co mám na tobě rád. Jsi chytrý a někdy dost zábavný, taky vím, 
že jsi loajální a že se na tebe mohu spolehnout. Taky jsme zažili spoustu legrace, no ne? Tedy 
pokud se zrovna nehádáme. Je to… Rád bych tě měl ještě radši, Draco. Ale to by ses musel 
naučit dívat na lidi bez ohledu na to, jaký mají původ.“ 

Draco si ve tmě povzdechl. „Ty to nechápeš. Nemůžu si pomoct. A kromě toho někdy je to 
prostě způsob, jak identifikovat lidi. Třeba když jsem někdy řekl, ten u mudlů narozený kluk z 
Bylinkářství, mohl jsem místo říct ten vysoký, tmavovlasý. Nemyslel jsem tím nic špatného.“ 

Harry chvíli přemýšlel. „Ale někdy jsi to myslel špatně.“ 

„Taky jsem tvojí přítelkyni s vlasy jak roští řekl do očí, že je chytrá. Pamatuješ? A neřekl jsem jí 
mudlovská šmejdko, tehdy už ne.“ 

Ve skutečnosti jí tak o něco později řekl, ale Harry přikývl. Potom mu došlo, že to Draco nemůže 
vidět. „Jo, to bylo fajn. Tehdy jsem na tebe byl opravdu hrdý.“ 

„Dobře, osobně si myslím, že Serpensortia byl můj nejskvělejší okamžik, ale…“ 

Takže teď loví komplimenty? Asi je opravdu potřebuje slyšet, rozhodl se Harry. „Tehdy jsem na 
tebe byl taky hrdý. Opravdu hrdý. Měl jsem chuť obejmout tě, ale všechny ty kousance…“ 

„Severuse to nezastavilo,“ připomněl Draco a už zněl lépe. „Tak hádej, co řekl o Exeteru?“ 

„Hm, že půjde s námi?“ 

„Docela už ho znáš, co?“ Harry slyšel šustění, jak se Draco převlékal. „Je to trochu směšné, 
opravdu. Kdo by nás, pro Merlina, hledal v Exeteru? A kdyby se snad něco stalo, tak oba se 
umíme přemístit. Prostě bychom se vrátili sem a nikdo by nás nemohl sledovat. Teď hádej, co 
řekl Severus na tohle.“ 

Tahle hádanka byla trochu těžší. „Něco jako že jsme ještě nesložili zkoušku a nejsme ani 
plnoletí?“ 

„Jsi blízko. Přesně řekl…“ a Draco o oktávu snížil hlas. „Pokud je mi známo, legálně se 
přemisťovat můžete jen s dospělým kouzelníkem, který složil zkoušku.“ 

Harry si to dovedl živě představit. „Vsadím se, že zkřížil ruce a stál takovým tím způsobem, jak 
dovede vypadat mnohem vyšší, než je?“ 

„Přesně, ale nechal toho, hned jak jsem ho obvinil, že Marše neříká celou pravdu.“ 
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„Cože?“ 

„Řekl totiž, že se s námi přemístí do Exeteru a jakmile se přesvědčí, že nám v Domově nic 
nehrozí, půjde si něco zařídit. Tak jsem mu řekl, že musí mít přítelkyni, a co by si Marša 
pomyslela, že to tají. A on reagoval jak obvykle.“ 

„Pohrozil ti písemným trestem.“ 

„Jo. A pak prohlásil, že se vlastně chtěl podívat po nějakém bazénu, kde by ses mohl učit 
plavat.“ 

Harry se usmál. „Tak to se nemůžu dočkat, bude to super. Kdy že tam půjdeme?“ 

„Vypadá to, že zítra. Ale prý až se vrátíme, tak ty budeš pokračovat v práci na svém lexikonu 
kouzel a já musím přečíst nějaké knihy, které ráno objednal soví poštou.“ 

„Jaké knihy?“ 

„Něco od Aristotela, aspoň myslím. Byl to, jak jistě víš, kouzelník.“ 

Ne, to Harry nevěděl. A nebyl si ani jistý, jestli tomu věří. Draco tomu zjevně věřit potřeboval. 
Přece by nečetl knihu, kterou napsal nějaký mudla. „Proč zrovna Aristoteles?“ 

„Nemám tušení,“ zívl Draco. „No, myslím, že se osprchuju, než půjdu spát.“ 

„Žádné zpívání,“ požádal Harry a otočil se na druhý bok. „Jsem strašně ospalý.“ 

„Můj melodický hlas tě ukolébá k sladkému spánku, slibuji.“ 

Ale neukolébal, protože Draco si nezpíval, přesně jak ho Harry prosil.

Kapitola 3 KOUPLIŠTĚ A HOSPODA

Kouzelnický domov pro opuštěné a osiřelé nezletilé motáky se nacházel v obrovské pětipatrové 
budově. Byl postavený z červených cihel a pod střechou měl ozdobné štukování znázorňující 
šklebící se obličeje a celou řadu symbolů, které byly zcela zjevně kouzelnického původu. 

Draco byl znechucený tím, jak jsou mudlové tupí, když to den za dnem přehlížejí. Jistě, tahle 
čtvrť nepatřila k těm rušným, proti cihlové budově se tyčily k nebi ty nejzpustlejší stavby, jaké 
kdy viděl. Obrovské zanedbané baráky. Překvapovalo ho, že je ještě nezbourali. Asi by to bez 
kouzel dalo moc práce, tak se tím mudlové neobtěžovali. Patetická stvoření, když už na to 
přijde. Ale… 

Draco se otočil k Harrymu. „Žije hodně ehm… chudých lidí v takhle hrozných podmínkách?“ A 
mávnul rukou k domům okolo. 

Harry mu věnoval zvláštní pohled. „To jsou skladiště firmy Ware-store.“ 

Sklady pro vlkodlaky? Draco se na bratra ušklíbl. „Dobrý vtip, Harry. Sirotčinec je jedna věc, ale 
jsem si jistý, že by se veřejnost asi těžko smiřovala s celou čtvrtí pro lidi, kteří se za úplňku 
mění..?“ 

Nedokončil větu, protože zaslechl, jak si Harry odfrkl. „Ne Were- (vlkodlak = werewolf, pozn. 
red.) ale Ware-store, ware jako zboží, Draco.“ 

Oh, zboží. No, to je tedy extrémně mudlovské, když obchody potřebují tolik místa jen pro 
skladování zboží. No jistě, pokud nedokáží ani nejjednodušší zmenšovací kouzlo, nebo neumí 
vytvořit kouzelnický prostor, tak asi nemají jinou možnost. Přesto ho překvapil zjevný 
nedostatek ruchu v oblasti. Neměli by tu být mudlové pobíhající sem a tam, pilní jako včeličky a 
nosit věci z jedné budovy do druhé, aby je mohli rovnat na police? 
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A nejen to, celé to místo vypadalo velice opuštěně. Místy bylo vidět i trávu, jak proráží z 
chodníku. Draco se zachvěl, když si vzpomněl, jak strašný to byl život, když mu Severus sebral 
hůlku. Ten nepořádek, který se nahromadil. Draco si nemohl pomoct, aby se neotřásl při 
pomyšlení, jak hrozný musí být život pro každé dítě z kouzelnické rodiny odsouzené k pobytu 
na takovémhle místě, zvlášť když už zažilo, jak úžasná je magie. 

Měl pocit, jako by se mu v hrudi něco kroutilo a došlo mu, že tohle asi dělá svědomí. Ubozí malí 
motáci. Zaslouží si víc, než tuhle ubohou mudlovskou existenci. Měli by mít přístup k veškeré 
magii, které by se jim zachtělo, měli by mít domácí skřítky, kteří by se postarali o každou jejich 
potřebu, o každičké přání. 

Ale tohle? 

Ačkoliv jejich vlastní rodiny se jich zřekly a Domov pro motáky vypadal alespoň čistě a solidně, 
Draco nakrčil čelo. Možná jim Walpurgisovy peníze opravdu pomůžou. Sice měly připadnout 
jemu, ale on nakonec stejně získal jmění a dokonce mnohem větší, jak se ukázalo. Navíc jeho 
bratrovi udělalo radost, dát mu ty peníze. Byl z toho opravdu šťastný. Harry se ohledně peněz 
choval poněkud divně, pomyslel si Draco. 

Kromě toho, celá tahle situace se dala využít v jeho prospěch. Jestli dokáže přesvědčit 
ministerstvo, nebo ještě lépe Oddělení bystrozorů, že má starost a zájem o životní podmínky 
ubohých opuštěných motáků… to by z něj udělalo mnohem vhodnějšího kandidáta na 
bystrozora, no ne? 

Draco se široce usmál, jak si představoval, jak bude při pohovoru mluvit o svých dobrých 
skutcích. Jak se na to Tonksová bude tvářit. On jim poskytl spoustu peněz, zatímco ona se ani 
neobtěžovala jít podívat, jestli je o motáky řádně postaráno! 

Mezitím vyšli několik schodů a vstoupili do malé, ale pěkně zařízené haly. Draco si dobře všiml 
mahagonového obložení stěn i lustru od Tiffaniho. Samozřejmě nebyl tak pitomý, aby si myslel, 
že pěkné vybavení domu nějak nahradí rodiče. Život se Severusem znamenal neustálý 
nedostatek komfortu, ale spousta jiných věcí mu to vynahrazovala. Například teď měl otce, 
kterému mohl věřit. Opravdu věřit. Severus by nikdy nezahodil Dracovo bezpečí nebo 
budoucnost tak, jak to udělal Lucius. Severus by po něm nikdy nepožadoval, aby zůstal loajální 
k něčemu, co mohlo skončit jen smrtí nebo otroctvím. 

Ale i když luxus nenahradí rodiče, tak rozhodně ani neuškodí. 

Severus poklepal na kovový zvonek umístěný na opuštěné recepci. Místo aby se ozvalo cinknutí 
nebo drnčení, vydal zvonek hluboký zvuk gongu, který jako by naplnil celou místnost. 

Harry se lekl, ale Severus jako by něco takového čekal. Stejně tak i Draco. „Myslím, že ten 
zvonek umí rozpoznat magickou energii, takže ti, co tu pracují, hned poznají, jestli přišel mudla 
nebo kouzelník,“ vysvětloval a připadal si trochu jako profesor, vysvětlující něco nechápavému 
studentovi. 

„Nechovej se jako snobský idiot,“ odsekl Harry. „Domyslel jsem si to i bez tebe.“ 

Draco na Harryho pohlédl svrchu. Tedy spíš se o to pokusil. Byl sice vyšší než bratr, ale ne o 
tolik, aby to mělo ten správný efekt. A k tomu, že je snobský… taková pitomost. Copak může za 
to, že se narodil do bohaté rodiny a je to poznat? „Vážně by tu měli někoho mít,“ řekl 
zamyšleně. „Mají recepci, ale nikoho, kdo by vítal návštěvy?“ 

„Možná vždy reagují podle toho, jaký zvuk ten zvonek vydá.“ 

To dávalo smysl. „A myslíš, že ignorují spíš mudly nebo kouzelníky?“ 

„Draco,“ napomenul ho Severus. 

„Co je? Každý kdo tu pracuje, to slovo přece zná. Ale asi nebudeš vědět, proč ti, co tu pracují, 
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nás nechávají tak strašně dlouho čekat…“ 

„Naše recepční právě musela dojít něco nakoupit,“ vysvětlila žena, která právě prošla dveřmi 
po straně haly. Její hlas nebyl zrovna mrazivý, ale rozhodně zněla chladně. „Jak vám mohu 
pomoci?“ 

Draco měl na jazyku tisíc otázek. Kolik motáků tu zrovna máte? Kolik jim je let? Kolik jim bylo, 
když se jich rodiče zřekli? Vědí všichni o tom, že existuje magie, nebo byli někteří odloženi příliš 
mladí, než aby si něco pamatovali? Samozřejmě, to poslední nebylo moc pravděpodobné, ačkoli 
nějaké povědomí o Walpurgisovu kouzlu na odhalení motáků jistě ještě existovalo. Jinak rodiče 
prostě čekali, až to bude zřejmé. 

Všechny otázky si ale nechal pro sebe, když si všiml Severusova nenápadného gesta: Nech 
mluvit mě. 

„Moji synové se zajímají o činnost vašeho zařízení.“ 

Ženin výraz se trochu změnil, ale tón jejího hlasu s přízvukem, který Draco neuměl zařadit, 
zůstal stejně odměřený. „A jaký je důvod jejich zájmu, jsou snad…“ 

„Nejsme motáci!“ zamítnul její domněnku Draco zcela zděšený tou představou. Copak, pro 
Merlina, vypadal jako moták? Jeho schopnosti se těm Harryho nemohly rovnat ani v nejmenším, 
ale copak jeho kouzelnický talent nebyl zjevný všem, kromě mudlů, kteří jsou tak pitomí, aby si 
něčeho takového všimli? Oh, možná ta ženská je mudla. Mudla, která o kouzelnících ví a 
Ministerstvo to tak nechává, protože, koneckonců, někdo se o ty odvržené děti starat musí. 

Draco si pomyslel, že je to jasně mudla. Ne, ona jistě není čarodějka. Stojí tu před ní Harry se 
zřetelně viditelnou jizvou na čele a ona na ní nezírá nebo… „Jen jsme si to tu chtěli 
prohlédnout, jak to tady vypadá, abychom vyřešili jeden menší spor. Podívejte, tady Harry se 
domnívá…“ 

Severus mu položil ruku na rameno a stiskl, jasný signál, aby přestal mluvit. „Moji synové mají 
oba poměrně značný majetek, slečno…“ 

„Slečna Volentierová. Emmeleia Volentierová.“ 

„Velice mě těší, že vás poznávám,“ řekl Snape a přikývl. „Mé jméno je Severus Snape a to jsou 
moji synové, Harry a Draco. Nedávno jsme se dočetli o vaší práci, a že je často podporována 
sponzorskými dary. Začali se zajímat, zda by, až dospějí, tato instituce nebyla vhodným 
objektem pro jejich štědrost.“ 

Jako by snad Draca někdy napadlo dát vlastní peníze zrovna domovu pro motáky! To už by je 
spíš nasypal do dračího hnízda. 

Samozřejmě byl dost chytrý na to, aby nedával najevo nesouhlas. Zcela jistě nepotřeboval, aby 
mu Severus zatínal prsty do ramene, jako varování aby zůstal potichu. Lucius vždy používal 
peníze jako klíč, stačilo naznačit, že by někomu přispěl a měl všechny dveře otevřené. Bylo to 
prostě zmijozelské. 

Mimoto, v tomto případě to téměř byla pravda. Emmeleia Volentierová to sice nemohla vědět, 
ale Draco už v podstatě Domovu peníze poskytl. Byl k tomu donucen Gringottovic skřety. Peníze 
z dědictví Walpurgise Blacka měly být přece jeho. 

Předpokládal proto, že by přinejmenším měl vidět, jestli jsou vynakládány účelně. 

Jak se dalo čekat, ženin přístup k nim se zcela změnil, teď vypadala potěšeně. „Oh, jsme 
poctěni, že o něčem takovém uvažujete,“ zadrmolila. „Tady peníze opravdu potřebujeme. 
Spousta čarodějek a kouzelníků na naší existenci nechce ani pomyslet. Jsem velmi potěšená, že 
dva mladí muži jako vy pamatují na ty, kteří měli tu smůlu, že se narodili odlišní. Dovedu si 
představit, že asi máte nějaké otázky, takže?“ 
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„Ano, několik,“ odpověděl krátce Draco. 

Harry se pochopitelně nedržel tak zpátky. „A taky chceme všechno vidět a setkat se s těmi 
dětmi a…“ 

Slečna Volentierová se zasmála. „Samozřejmě. Ale všechno popořadě, ano pane Pottere? 
Možná byste se mohli všichni podepsat tady do toho seznamu? Potom půjdeme do mé 
kanceláře a já vám řeknu základní informace, ještě než budeme pokračovat.“ 

Oh. Pane Pottere. Severus jí neřekl Harryho příjmení, takže ho poznala a nedala to najevo. 
Pořád ovšem připadala Dracovi jako mudlovský typ. A on to většinou poznal. Nebyl si jistý podle 
čeho, ale něco jako aura tu být muselo. Nakonec, slečna Volentierová byla atraktivní žena, tak 
trochu exotická, asi čtvrtina africké krve a její vlnité mahagonové vlasy, vedle kterých by 
Grangerová se svými vlasy vypadala jako cuchta… Ale Draco zatím nepocítil ten plamínek 
zájmu, který v něm atraktivní ženy obvykle zapalovaly. Hm, jestli pracuje v Domově pro 
motáky, asi k nim taky patří. Jako Marša. Tak by o Harrym mohla vědět. 

Emmeleia vzala do ruky knihu s kroužkovou vazbou a podala ji Severusovi spolu s něčím, v čem 
Draco poznal mudlovské pero. Harry takové někdy používal. Snažil se Draca přesvědčit, že jsou 
lepší než brky, dokonce i než samonamáčecí brky, ale Dracovi to přišlo k smíchu. 

A jak si pamatoval, Harryho to pěkně otravovalo, když se smál. 

Severus se rychle podepsal a podal knihu Dracovi. Draco se pousmál, jak vypisoval Draco 
Snape svým elegantně krouceným rukopisem. Od konce školního roku neměl moc příležitostí 
vidět své jméno napsané. Rád se na ně díval. Draco Snape. Syn Severuse Snapea. Jak tak zíral 
na ta písmena, konečně se cítil v bezpečí. 

„Nemáme celý den,“ upozornil ho Harry potichu. 

Oh. Správně. Harry čeká. A všichni na něj zírají, takže Draco začal přemýšlet, jak dlouho tam 
stál a fascinovaně zíral na svoje jméno. Musel přitom vypadat jako dokonalý idiot. Draco, který 
se trochu červenal, přesunul knihu k bratrovi. 

„Tak, následujte mě,“ řekla Emmeleia a otevřela dveře, kterými prve vešla. Draco zaznamenal 
dlouhou chodbu za nimi. „Moje kancelář je támhle…“ 

„Promiňte, ale pokud nemáte námitky, mám něco na práci jinde,“ pronesl Severus svým 
hlubokým hlasem. „Ovšem pokud vaše pravidla vyžadují, abych zde zůstal…“ nechal otázku 
viset ve vzduchu. 

„Nechceme, aby nás ovlivňoval ohledně finančních darů a podobně,“ dodal Draco, kterému to 
přišlo vhodné. „Harry a já si chceme udělat názor sami.“ 

Emmeleia zněla trochu překvapeně, ale Draco si myslel, že se asi sotva bude hádat a riskovat 
tak, že Domov přijde o jejich galeony. „Ano, jistě tady můžete své syny nechat se mnou, 
profesore,“ řekla. 

Profesore. 

„Jste velmi dobře informovaná,“ řekl Harry. Takže si toho taky všiml. 

Emmeleia se jen usmála. 

Severus na ně pohlédl. „Vrátím se pro vás tedy v poledne.“ 

„Co si dát sraz v té hospodě na rohu?“ navrhl Harry a ukázal tím směrem. Jeho nedostatek 
dobrých způsobů se projevil ještě zřetelněji, když pokračoval: „V pohodě? Nerad bych tu s 
Dracem zůstal trčet, jestli skončíme dřív…“ 
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„Pokud budeme chtít prodiskutovat naše dojmy,“ opravil ho Draco a věnovat Emmeleie oslnivý 
úsměv. „A zvážit částky, způsoby plateb a podobné záležitosti.“ 

Severus na něj netrpělivě pohlédl a Draco to najednou pochopil. Nejvyšší čas přestat mluvit o 
penězích. 

„Takže se setkáme v tom hostinci. Kolem poledne,“ řekl Draco. 

„Dohlédnu na to, aby se tam bezpečně dostali, profesore,“ ujistila ho Emmeleia. Její hlas zněl 
nadšeně, jako by si ničeho nevšimla. „Tak, můžeme jít?“ pokynula jim směrem k chodbě. 

Draco viděl, jak Harry otci zamával na rozloučenou. 

***

Harry se usmíval, jak se rozhlížel po lokále Létajícího koně. „Je to tu hezké, nemyslíš? 
Dursleyovi nechodili jíst do restaurace. A když už šli, rozhodně mě nebrali s sebou.“ 

„Hezké?!?“ Draco se málem ušklíbl, ale když se otočil, všiml si bratrova výrazu. Zářící úsměv a 
rozšířené oči. Skoro jako by právě vešli do Medového ráje a ne do přecpané, slizké a zpustlé 
mudlovské hospody. A ten nadšený výraz mu vydržel celou dobu, co tam seděli a čekali na 
Severuse. 

Takhle šťastně Harry většinou nevypadal, pomyslel si Draco a v duchu si povzdechl. Ve 
skutečnosti vypadal většinu času lehce napjatě. Trochu jako by na ramenou nesl tíhu celého 
světa. A nejhorší na tom bylo, že Harry měl pro takový pocit dobrý důvod. 

Draco proto neměl to srdce, aby mluvil o flecích na hrubé dřevěné podlaze, nebo o zašedlých 
záclonách pověšených dost nedbale. Něco jiného bylo dohadovat se o tom, co Harry řekl o jeho 
matce. Nebo o tom, že se Harry chová, jako by mu víc záleželo na svém mrtvém otci než na 
tom, kterého má teď. Ačkoliv Draco musel uznat, že Severus celou tu záležitost se zrcadlem 
zvládl skvěle. Zřejmě mu bylo celou dobu jasné, že ho nic a nikdo neopraví. 

Ale kazit Harryho zjevné nadšení z oběda v hospodě… ne, to nešlo. 

„Celkem to… stačí,“ řekl proto a nechal si další komentář pro sebe. Vytáhl menu z kovového 
stojánku na stole. Uh. Takový slizký tenký pergamen – no vlastně ani ne pergamen. Každopádně 
tohle menu bylo trochu umaštěné, jako by poslední, kdo ho četl, měl ve zvyku jíst hranolky 
rukama. Draco si náhle zřetelně vybavil, jak mu matka říkala, aby se nikdy nedotýkal věcí, o 
kterých nevěděl, kde všude mohly být. Ale on věděl, kde tohle menu bylo, to je jasné, no ne? V 
mudlovských rukou. 

Byl zázrak, že se mu povedlo neotřást se odporem. To nejmenší, co mohlo vedení téhle 
hospody udělat, bylo dohlédnout, aby vybavení aspoň občas někdo očistil! Ale, jak vlastně 
mudlové mohou něco vyčistit? Jejich představa o uklízení je všechno namočit a pak tu špínu 
prostě rozmazávat, dokud ji vidí. No jistě, nemají asi moc na vybranou, když nemohou použít 
ani jednoduché Lavare, ale stejně to musí být otravné. Žádný div, že když mu tehdy Severus 
zabavil hůlku, tak nic neuklízel. Nemělo to smysl. Vůbec to nemělo smysl. 

Draco si přál, aby mudlovské způsoby uklízení vůbec neznal, ale bylo to těžké, zvlášť vzhledem 
k bratrovým zvykům. Snažil se přimět Harryho, aby používal magii více instinktivně, ale jeho 
bratr se pořád rozhlížel po hadru (namouduši hadr!) pokaždé, když rozlil mléko nebo ukápl 
omáčku. 

Merline díky, že to nebylo zase tak často. 

Draco polkl a zůstával sedět na své židli jen s největším úsilím. Sedali na ní mudlové a pak 
určitě přišel někdo se špinavým hadrem a rozpatlal po ní všechno možné… 
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„Jsi v pohodě?“ zeptal se Harry. 

„Ano, samozřejmě,“ odpověděl Draco a zvedl bradu. 

„Nevypadáš v pohodě.“ 

Draco na to odsekl. „Jistě, vím, že bych tě určitě urazil, kdybych se zmínil o tom, že lidé, kteří 
sem chodí, nejsou z té společenské vrstvy, na kterou jsem zvyklý…“ 

Harry trochu pokrčil čelo. „Oh. Chceš kvůli tomu dělat povyk? Víš, že si myslím, že si to jen 
namlouváš. Myslím, že v tom Domově jsi to zvládl celkem dobře. Ne že bychom toho tam viděli 
hodně, ale…“ 

Celkem dobře měl být eufemismus, pomyslel si Draco. „Jistě, že jsem to zvládl dobře,“ řekl a 
snažil se, aby to Harry konečně pochopil. Ukázalo se, že ta žena, co je přivítala, je moták. „Ta 
Emmeleia Volentierová je jedna z nás. To nejpodstatnější jí chybí, samozřejmě, ale pořád je 
jedna z nás.“ 

Harry jen zvedl oči ke stropu. „Nech toho. Nebo si pořád myslíš, že se Severus plete v tom, že 
všichni máme společné předky, pokud tedy hledáš dost zpátky? Myslel jsem, že jsi vzal na 
vědomí jeho výzkum a všechno ostatní. Takže?“ 

„Genealogie je něco jiného než Lektvary,“ řekl Draco a odfrkl si. 

„Takže si myslíš, že se plete, nebo jsi ochoten si přiznat, že ani tvoje krev není tak čistá, jak sis 
myslel? 

„Připouštím, že mě ta myšlenka trápí. Stačí ti to?“ 

Harry prostě pokračoval, jako zlatokop tušící zlatou žílu. „Tenhle problém je celý jen v tvojí 
hlavě. Vzpomeň si, jak u nás byl na návštěvě Dudley. Tehdy jsi to zvládal skvěle. Jako by tě 
vůbec neotravoval.“ 

Tak to se ti jen zdálo, pomyslel si Draco a vzpomněl si na tu nervy drásající hrůzu, která ho 
přepadala několikrát za hodinu celou tu dobu, co s nimi ve sklepení žil ten mudla. I jen při 
vzpomínce na to ho mrazilo. Vlastně to, že teď byli v mudlovské hospodě, mu to zase 
připomnělo, protože teď měl podobné obavy. Tehdy se snažil, seč mohl, aby si nesedl na židli, 
které se Harryho mudlovský bratranec byť jen dotkl. Plížil se tehdy kolem a sesílal na všechno 
čistící kouzla a dokonce se snažil najít silnější kouzla, než která používal obvykle. 

Je jen dobře, že Harry o ničem z toho neví a myslí si, že Draco s jeho mudlovským bratránkem 
vycházel dobře. Ačkoli pro Draca bylo záhadou, proč by se Harry měl starat o tu tlustou zrůdu. 
Harry prostě… příliš snadno odpouštěl. 

Draco ignoroval malé bodnutí svědomí, které mu připomínalo, jak často byl on sám tím, komu 
Harry něco odpustil. Místo toho jen přikývl. 

Už by si měl pamatovat, že Harry má společenský takt asi jako kreveta. Zjevně nezaznamenal, 
že Draco už o tom nechce mluvit a naléhal. „Tak proč se tím teď necháváš tak rozhodit?!“ 

Protože jsi dokonalý pitomec, málem odsekl Draco. Co od něj čekal, že odpoví, když všichni ti 
mudlové okolo ho otravovali skoro stejně jako dřív, ale dělal, co mohl, aby to skryl, protože tak 
zoufale potřeboval, aby mu Harry začal věřit? 

„Možná jen lituji toho, že naše návštěva v sirotčinci nebyla tak dobrá, jak mohla být,“ 
odpověděl s předstíraným klidem. 

V tom okamžiku už druhý chlapec narážku pochopil. Harry pokrčil rameny a popadl menu, a 
něco si zabručel, když ho začal pročítat. Vypadal, jako by se v té hospodě cítil doma. Dokonce 
se tvářil samolibě, jako by to byla nějaká výhoda, být v pohodě a chovat se, jako by bylo 
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dokonale normální být obklopen mudly. Nebo spíš jako by ho Harry vinil, že se prostě nedokáže 
uvolnit. Jo, přesně jako obviňoval Severuse. 

Nebo možná ne, protože i když se Severus necítil dobře, nikdy to nedával najevo. Což Dracovi 
připomnělo, že by měl zapracovat na svém výrazu a předvést trochu své perfektní způsoby. 
Jestliže Severus dokáže tohle hnojiště tolerovat jako místo, kde se dá jíst, tak by to měl 
zvládnout i on. 

Podíval se přes lokál k baru, kde Severus hostinskému diktoval jejich objednávky. Ano, Severus 
vypadal naprosto klidně, snad jen trochu moc vážně. Jenže on vlastně pořád vypadal vážně. A 
často vypadal spíš děsivě. 

Zatímco Harry se pořád tvářil potěšeně, že je tady. „Masový nákyp s ledvinkami, to zní dobře 
ne?“ řekl právě a téměř si mnul ruce v očekávání toho odporného pokrmu. 

No ovšem, jeho bratr měl vždy velmi plebejské chutě. V polovině případů, když si objednali 
'něco vhodného', dostal Harry něco, co se stěží dalo nazvat jídlem. Draco byl téměř šťastný, že 
v téhle hospodě nabízeli i quiche (slaný koláč, pozn. red.), ačkoliv bude pravděpodobně ze 
včerejška a s rozbředlou kůrkou. Co ještě bude muset všechno snášet!? 

Přinejmenším to bylo pořád lepší, než muset si oběd sám uvařit. Což bylo jejich zvykem v 
Severusově chatě. Na rozdíl od jejich předchozích pobytů v Devonu, kdy většinou dostávali jídlo 
z kouzelných beden, jim teď Severus v podstatě dělal kuchaře. Kuchaře! Bylo to směšné. Ten 
skřítek Dobby by jim přece klidně posluhoval. Jediné, co by pro to Harry musel udělat, bylo říct 
pár slov. Ale ne, Severus trval na tom, že se o sebe postarají sami. Že je to nutné. 

Jako by snad on nebo Harry někdy museli být bez služebnictva. Oba si mohli dovolit to nejlepší, 
i když Severus asi ne. 

Ačkoliv Severus tím, že je to nutné myslel asi to, že dával přednost tomu, neprozrazovat polohu 
chaty nikomu dalšímu, ani domácímu skřítkovi ne. Už tak bylo špatné, že o chatě vědí Weasley 
a Grangerová. 

Draco se pokusil navrhnout, aby vařil Harry, protože už má s vařením spoustu zkušeností. 
Jedinou odpovědí mu bylo to, že na něj otec i bratr zůstali zírat. To a chladně pronesené: Pokud 
jsou pro tebe zkušenosti tak důležité, možná bys až do konce týdne mohl jídlo připravovat ty. 

A Harry, který se přitom křenil jako blbeček poznamenal něco o tom, jak skvělé je učit se ze 
zkušeností. Načež se Severus i Harry začali smát. Přesněji, Harry se smál a Severus měl na tváři 
takový ten poloviční úšklebek, který u něj znamenal úsměv, ale zjevně se oba bavili na jeho 
účet. 

To by jako trest za jeho nedomyšlený návrh, aby vařil Harry, stačilo. Ale ne, Severus, tvrdohlavý 
jako vždy, splnil svou hrozbu a donutil Draca, aby následující tři dny připravil každé jejich jídlo! 
Takže možná převařené vodnaté quiche není zas tak špatné. 

Severus se u baru otočil a šel k nim. 

Draco nepřítomně zíral, stále trochu rozčilený z toho, jak jeho otec i bratr reagovali na jídla, 
která jim uvařil. Další vtipy na jeho účet. A to radši nemyslel na otevřený posměch, když se mu 
trochu nevyvedl pokus o pórkovou omáčku na šťouchané brambory. Které navíc chutnaly jen 
vzdáleně jako šťouchané brambory, alespoň podle Harryho. 

Samozřejmě Draco by sotva chtěl být dobrý v tak mudlovské činnosti, jako je vaření, ale stejně! 
Neměl zrovna nejlepší náladu, když pozoroval Severuse sedajícího si ke stolu proti němu. 
„Minerální voda?“ procedil otázku mezi zuby. „Říkal jsem ti, že si dám víno!“ 

„Draco, to je opravdu hrubé takhle si stěžovat, když tě někdo pozve na oběd,“ řekl Harry. Jako 
kdyby měl nějaké ponětí o dobrých způsobech. Blbec. Draco ho měl rád a vůbec, ale… choval 
se jako blbec! 
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„To by stačilo Draco,“ pronesl Severus hlubokým, ale o to kousavějším hlasem. „Ještě nejsi 
plnoletý. A rozhodně bys neměl míchat alkohol a…“ 

Přemisťování. Severus to slovo ve skutečnosti nevyslovil, ale Draco pochopil. „To není alkohol. Je 
to jen víno!“ 

„Oh, přestaň se hádat kvůli každé maličkosti,“ řekl Harry. 

Draco si pomyslel, že to není fér, vždyť si ani nestěžoval. Řekl snad jediné slovo námitek k jídlu, 
které tady měl jíst? Nebo něco o nechutném nedostatku čistoty, způsobeném bezpochyby 
mudly poflakujícími se tu všude kolem? Už už otvíral ústa, aby to napravil, když si všiml 
Severusova pohledu. Milión vět číhalo hned za rohem. Takže si jen pohrdavě odfrkl. 

„Pravděpodobně zde stejně nemají žádnou dobrou značku.“ 

Neuniklo mu, že si jeho otec s jeho bratrem vyměnili podrážděný pohled. Jo, ten pohled. Ten 
pohled, co říkal, že je někdy nesnesitelný. Přál si, aby to neřekl nahlas. Místo toho vzal v úvahu 
Harryho pocity a kam ho to dovedlo? 

Draco usrkl minerálku a doufal, že mu to pomůže uvolnit sevřený krk. 

Nepomohlo, ale nálada se mu zlepšila v okamžiku, kdy si Severus sedl. Draco se málem 
rozchechtal, když viděl, jak otec mávl rukama, jako by se pokusil odhrnout hábit, aby si ho 
nepřisedl. Ani jeden z nich neměl hábit, samozřejmě. Draco už byl poměrně zvyklý chodit do 
společnosti bez hábitu, například z jejich každotýdenních cest do Surrey, ale Severus si na 
mudlovské oblečení zjevně ještě nezvykl. 

„Tak, jak dopadla vaše návštěva v Domově?“ zeptal se Severus a otočil se, aby viděl na oba 
chlapce. 

Harry pokrčil rameny, myslel si asi to samé, co Draco. Nebylo tu moc o čem vyprávět. „Takže, 
Em nám chvilku vyprávěla o jejich programech a čeho se snaží dosáhnout, přesně jak nám 
slíbila.“ 

„Slečna Volentierová, Harry,“ opravil ho otec. 

Harry znovu pokrčil rameny. „Řekla, že jí můžeme oslovovat Em. Taky ti nevadí, když říkáme 
Marše jménem. No, každopádně když nám zodpověděla všechny dotazy, představila nás 
řediteli, ale ten pak rozhodl, že nám nedovolí podívat se dovnitř. Prohlásil, že mají přísná 
pravidla ohledně návštěv. Což je asi sotva pravda vzhledem k tomu, že Em se nám to chystala 
všechno ukázat.“ 

Draco vyfoukl vzduch nosem. „Jo, to bylo opravdu překvapivé, nemyslíš? Když vezmeme v 
potaz, kdo je tam ředitelem!“ 

Předtím než se Severus mohl zeptat, Harry se k němu otočil. „To bys nikdy neuhodl. Tak 
schválně, hádej!“ 

„Myslím, že jsi právě řekl, že bych to nikdy neuhodl.“ 

Harry se zakřenil. Dracovi na tom nepřišlo nic směšného. 

„Darswaithe!“ oznámil Harry. 

„Horace Darswaithe?“ Severus naklonil hlavu na stranu. „Zajímavé. Uvedl nějaký důvod, proč 
vám zamítl vstup?“ 

„Díval se na mě, když to zamítl,“ řekl trochu hořce Draco. „Zřejmě jsem jako důvod stačil.“ 
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„To nebylo jen tím,“ řekl Harry a otočil se k Severusovi. „Podívej, ty děti vědí o svém původu, to 
nám Em vysvětlila. Ale jedna věc je o tom vědět a druhá je vidět na vlastní oči, o co přicházejí. 
Proto musí všichni kouzelníci nechat své hůlky u ředitele, předtím, než jdou k dětem…“ 

„Harry,“ napomenul ho Severus. Draco osobně si myslel, že tohle opomenutí by si zasloužilo 
větší pokárání, dokonce i když Harry mluvil potichu. Zmiňovat hůlky, když se snaží být 
nenápadní mezi mudly v Exeteru! 

„Omlouvám se,“ řekl Harry a zrudnul. „Ale každopádně, každému, kdo přijde, ji seberou. A v 
našem případě… myslím, že Darswaithovi došlo, jak nepravděpodobné je, abychom mu prostě 
odevzdali naše, po tom všem. Já bych mu tedy svou nedal. Předpokládám, že Draco to vidí 
stejně.“ 

„Když vezmeme v úvahu to všechno,“ řekl ostře Draco. „Je ostudné, že tam ten muž vůbec 
pracuje. Když nám Thistletornová řekla, že Darswaithe byl přeložen do Domova pro… ehm, 
nešťastné děti, myslel jsem, že bude někde v mrňavé kanceláři razítkovat papíry. Ale on tam 
prakticky pracuje přímo s dětmi. A to poté, co napadl Harryho?“ 

„No, on tehdy nebyl zrovna sám sebou.“ 

„Ve skutečnosti byl zproštěn všech obvinění,“ dodal Severus mírně, ale tvářil se, jako by kousl 
do něčeho hořkého. „Jaký je tvůj názor?“ 

„Úřad pro rodinu by měl být trochu citlivější, protože Darswaithe je evidentně náchylný… k 
ovlivnění.“ 

„K tomuhle druhu ovlivnění je náchylný každý, Draco.“ 

„Jo, každý, kromě Harryho,“ řekl Draco. Byl tomu samozřejmě rád. Bylo by pro ně špatné, 
opravdu špatné, kdyby mohl Pán zla Harryho ovládnout kletbou Imperius. Jenže i přesto bylo víc 
než otravné, že Harry měl tolik schopností, o kterých si Draco mohl jen nechat zdát. Pokud měl 
být někdo schopný té kletbě odolat, tak Draco! Strávil pod jejím vlivem spoustu času, díky 
drahému otci Luciusovi. 

„Hele, já se neprosil o to, abych byl jiný než ostatní,“ štěkl Harry. „A možná Darswaitha 
přesunuli do Domova, protože tady ho nikdo nebude zrovna moc chtít ovlivnit, no ne?“ Harry se 
naklonil a promluvil tichý šepotem. „Přesto si pořád myslím, že by ty děti měli umístit do 
opravdových rodin.“ 

Harry vůbec neměl smysl pro politiku. Ani trochu. „To nejde. Příliš by to připomínalo, co dělal 
Walpurgis, kdyby se o tom někdo dozvěděl.“ 

„Vždyť by to nikdo nezjistil…“ 

„Všechno se dá odhalit…“ 

Harry si poposedl, aby udělal místo servírce, která právě přinesla jídlo. Začal se nadšeně cpát. 
Draco se na vlastní jídlo díval podezřívavě, měl o celém tomhle dobrodružství jisté pochybnosti. 

„No, hádám, že Darswaithe dělá, co může,“ řekl po chvíli Harry. „Podle toho, co povídala Em, ty 
děti získají dobré základní vzdělání. A kdo nechce jít na univerzitu, má možnost se vyučit.“ 

„Jak šokující, jednoduše šokující,“ Draco mlaskl. „Neměli by být tak vyloučeni z našeho světa.“ 

„Je to pro ně lepší,“ řekl zapáleně Harry. „Není to úplně tak, že by je vyloučili. Em říkala, že v 
létě se vždycky něco o kouzelnickém světě naučí. Je to lepší než být zastrčený někde v zadním 
pokoji, jaks o tom vyprávěl ty. To znělo strašně.“ 

„Není to strašné, ty ignorancí prolezlý…“ 
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„Takže se shodnete na tom, že se neshodnete,“ řekl Severus. „Dobře? Každý na to máte jiný 
názor, což není zrovna překvapující, když vezmeme v úvahu vaše rozdílné dětství. Nemyslím si, 
že to nějaké hádky vyřeší.“ 

„A jaký názor na to máš ty, Severusi?“ Draco se nesnažil být otravný. Opravdu to chtěl vědět. 

„Nebudu předstírat, že se vyznám ve všech světových problémech.“ Severus potřásl hlavou. 
„Je to velmi komplexní a obtížná problematika, přinejmenším proto, že ty děti byly v prvé řadě 
odloženy. Zjevně jejich vlastní rodina pro ně nebude vhodné místo, Draco.“ 

To mu nemusel nikdo říkat. Draco si nemyslel, že by se ty děti měly vrátit k rodičům, kteří je 
odhodili jako nějaký odpad. To by ho ani nenapadlo. 

Severus měl zvláštní výraz. Draco ho pochopil v momentě, kdy muž promluvil. „Ještě jsi nezačal 
jíst. Je s tvým jídlem něco v nepořádku?“ 

Copak s tím jídlem je něco v pořádku? To by byla mnohem příhodnější otázka. Ale Severus na 
něj teď zíral a Harry se k němu přidal. Zase se proti němu spojili. Zase. Ale jestli se Severus 
dokáže vyrovnat s mudlovským světem, tak on taky. 

Zvedl vidličku a nabral si sousto. Jak ho nesl k ústům, nakrčil nos, náhle se mu udělalo špatně. 
Ten kuchař se jeho jídla pravděpodobně dotýkal! 

„Už jsi určitě jedl horší věci,“ ozval se Harry. 

Blbec, takhle to říct na rovinu, pomyslel si Draco, ačkoliv jedna jeho část věděla, že se mu 
Harry snaží pomoct, když mu připomíná ten příšerný dortík. Jeho bratr jen neměl ponětí, že jsou 
chvíle, kdy je nejlepší nic neříkat. Žádný takt. 

Hm, to jídlo bylo přijatelné, jen nesměl moc přemýšlet o tom, kdo ho připravoval. A tak o tom 
nepřemýšlel. Nutil svou mysl, aby se od jídla odpoutala. „Měl jsi vidět Darswaithův výraz, když 
jsme mu s Harrym vešli do kanceláře! Pochopitelně si na ten incident nepamatuje, ale zřejmě si 
pamatuje celé následující vyšetřování. Ministerstvo mu asi vysvětlilo, co udělal. Málem si 
zauzloval jazyk, jak se omlouval.“ 

„Na tom nebylo nic směšného. Mě ho bylo líto.“ 

„To bylo vidět,“ řekl Draco suše. Harry je hrozně měkkosrdcatý. 

Jeho bratr pokrčil rameny a pustil se zas do jídla. Stejně tak i Severus, který si objednal velmi 
prostě vypadající salát. Draco se podíval zpět na svůj talíř a nutil se dojíst zbytek. 

Když si pak uvědomil, že má chuť na nějaký moučník, byl sám sebou trochu znepokojen. 

***

Po obědě se trochu prošli po Exeteru. Harrymu přišlo zábavné, že Dracovi není pohodlné 
používat mudlovské peníze, které jim Severus dal, ještě než opustili Devon. Jejich kapesné, jak 
jim vysvětlil. Draco už ovšem kapesné nepotřeboval. Ne teď, když měl dědictví po Siriusi 
Blackovi. 

Draco chvilku uvažoval, že by začal protestovat, ale potom se rozhodl, že když teď chodí k 
Marše (přes léto v pondělí), nějaké mudlovské peníze se mohou hodit. 

A Draco opravdu neplánoval protestovat proti penězům navíc. 

Když narazili na stánek se zmrzlinou, Harry se rozhodl, že si prostě musí koupit zmrzlinu. 
Tentokrát Draco zvládl jíst mudlovský výrobek bez odporu, ale ve skutečnosti to za to nestálo. 
Mudlovská zmrzlina nebyl žádný zázrak. Měla příšerně obyčejnou chuť ve srovnání se všemi 
těmi fantastickými příchutěmi, které namíchali při Lektvarech. 
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Přesto ji Draco snědl, aniž by si stěžoval. Jen ho mrzelo, že si Harry nevšiml jeho dokonalých 
způsobů. 

„A jsme tady,“ oznámil Severus a ukázal rukou. 

Nortbrookské koupaliště, četl Draco na ceduli. 

„Zřejmě mají lekce plavání i volné koupání. Zapsal jsem vás oba.“ 

Dracovi údivem spadla čelist. „Já se nepotřebuji učit plavat! Měl jsem ty nejlepší soukromé 
učitele a bazén sám pro sebe. S vodopády,“ dodal. Někdy mu přišlo důležité, aby věděli, že byl 
zvyklý jen na to nejlepší. Nebo alespoň, že není zvyklý na místa, jako je tohle. 

„Nezapsal jsem tě na lekce,“ řekl Severus netrpělivě, „Jen jsem ti zařídil něco, čemu říkají 
plavecký průkaz. Harrymu jsem ho zařídil taky a hodiny navíc.“ Podal jim malé kartičky. 

Harry na tu svou zíral a mrkal jako by šlo o vstupenku do Merlinovy knihovny, nebo tak něco. 
„Děkuju, děkuju moc, tati.“ 

„Dávám přednost tomu, aby ses někdy neutopil,“ protáhl Severus. „Nebo abys nemusel posílat 
své přátele krást z mých zásob přísady do lektvarů.“ 

Harry se pousmál. „Víš přece, že jsem je neposlal. Alespoň tehdy ne.“ 

Tehdy ne? 

Ať už chtěl Severus odpovědět cokoli, neřekl to, protože Harry se náhle zatvářil zděšeně. „Oh, 
bože. Jen mě napadlo něco strašného. Řekl jsi jim, že o plavání nevím vůbec nic? Myslím, 
totálně nic?“ Kousl se do rtu. „Doufám, že nebudu mít hodiny spolu s mrňaty nebo tak. To by 
bylo trapné.“ 

„Jsem si jist, že to bude v pořádku,“ řekl Severus. „Promluvil jsem si s nimi o tvé situaci, ano. A 
pokud tě umístí do skupiny mrňat, vyřeším to. Začínáš příští pondělí.“ 

„Nemusíš sem chodit s námi,“ upozornil ho Draco. „Je ti jasné, že jsme s Harrym schopní se o 
sebe postarat? Doprovodím ho na hodinu a vyjasním jim to, pokud snad zapomenou, že je mu 
šestnáct.“ 

Harry se na něj podíval podezřívavě. „Prostě se mi chceš posmívat, až mi to nepůjde.“ 

„No jistě,“ Dracův úsměv už nemohl být širší. „Ale slibuji ti, že zakročím, kdybys měl opravdu 
vážné problémy.“ 

„Nebudu potřebovat žádného zachránce…“ vyhrkl Harry současně se Severusem, který 
vysvětloval. „Mají tam plavčíka, Draco.“ 

Jak mudlovské, pomyslel si Draco, plavčík místo aby použili nadnášecí kouzlo. 

„Co kdybychom se tu porozhlédli?“ navrhl Harry. 

To už bylo na Draca moc, aby to neokomentoval. „Ne, to nejde. Už tak je špatné, že mě tvoje 
spalující touha po hodinách plavání donutí sem chodit…“ podíval se na tabuli s rozpisem. 
„Třikrát týdně! Rozhodně se tu teď netoužím ještě procházet!“ 

„Ale ano, pojďme,“ Severus přivřel oči. „Prve jsem si prohlédl převlékací kabiny a všechno 
ostatní. Takže vás teď mohu provést.“ 

„Převlékací kabiny!“ Draco sotva věřil svým uším. Doufal, že si Severus dělá legraci. Jedna věc 
bylo, čekat od něj, že stráví takovou spoustu času ve společnosti mudlů, nebo že vleze do vody, 

27 Kapitola 3 KOUPLIŠTĚ A HOSPODA



kterou zřejmě znečistili! Teď po něm chtějí, aby se před mudly převlékal? 

„Ty kabiny jsou pro jednoho,“ řekl Severus stručně. „Pojďte se mnou, oba.“ 

Harry se pochopitelně křenil. 

Ale to ještě pro Draca nebyl největší šok. Když došli k plaveckému bazénu, málem mu vypadly 
oči. 

„Proboha,“ řekl netrpělivě Harry. „Vypadáš, jako bys měl omdlít. Co máš za problém tentokrát?“ 

Draco si nebyl jist, jestli by to nazval problémem. Myslel si, že ví, co tu může čekat. Mudly 
všude kolem, že? A taky že tu byli. Ale nikdy o nich moc nepřemýšlel. Hodně se snažil o nich 
nepřemýšlet, bez ohledu na to, jak často o tom Harry mluvil. Ale tohle… dá mu spoustu práce, 
dostat tenhle obraz z mysli. 

„Ehm, žádný problém,“ podařilo se mu zaskřehotat. Odkašlal si a jeho hlas tak zněl zase 
normálně. Jeho oči znovu přelétly bazén. Nebo spíš jeho okolí. Lehátka rozmístěná kolem. „Je tu 
prostě… ehm, strašná spousta dívek,“ řekl mdlým hlasem. Mozek mu říkal, ať radši zmlkne, ale 
ta informace se někde cestou nervovou soustavou zasekla. „A, u Merlina, nejsou zrovna moc 
oblečené…“ 

Harry se také rozhlédl kolem. „No, nechci tě poučovat nebo tak něco, ale myslím, že mají 
normální plavky, aspoň většina z nich.“ 

„Normální? Tam, odkud pocházím tedy ne. Nikdy jsem neviděl…“ Draco cítil, jak rudne. A taky 
jak se potí. A on sebou nemá plavky. Severus by ho určitě přizabil, kdyby si je teď vyčaroval. 
Dal mu dost tvrdou přednášku o sebeovládání a o Výnosu, ještě než opustili chatu. Draco si 
narovnal límec a zatoužil, aby na sobě měl alespoň tričko jako Harry. „Vždyť je jim vidět břicho,“ 
zašeptal nevěřícně. „A nahoře některé z nich prakticky nic nemají, ta látka je tak tenká, že je 
vidět obrys… uf, všeho!“ 

Náhle kolem nich prošla dívka v dvojdílných velmi úsporných plavkách a věnovala mu zvláštní 
pohled. 

„Sklapni, nebo nás odsud vyhodí,“ řekl se smíchem Harry. 

„Dýchej, pitomé děcko,“ doporučil mu potichu Severus. 

Což Harryho rozesmálo ještě víc. Řekl: „Podívej, tak za týden, za dva, si zvykneš.“ 

Draco přešlápl z nohy na nohu. Nebyl si tím tak jistý. Taky mu došlo, že je asi lepší, že na sobě 
nemá plavky vzhledem k jeho… reakci na všechny ty polonahé dívky. A Harry by mu to pěkně 
dlouho otloukal o hlavu, protože to byly mudlovské dívky. Tolik asi k tomu, že ho mudlovská 
aura nechává chladným. 

Draco byl znechucen sám sebou. Co se to s ním děje? Co se to s jeho tělem děje? Byly to 
mudly! 

„Jestli tě to trochu utěší, byl jsem svým způsobem v šoku nad jejich úborem, nebo nad jeho 
nedostatkem, když jsem tu byl dopoledne,“ řekl Severus a otočil se a mávl rukou kolem sebe. 
„Harry přestaň se chechtat. Měl bys uznat, že ani já, ani Draco jsme se s takovýmto prostředím 
zatím nesetkali.“ 

Harry se znovu rozesmál, blbec. „Vždyť je to jen koupaliště.“ 

Draco se na něj obořil skoro jako by zapomněl na všechny ty dívky kolem. „A co ty vlastně víš o 
koupalištích? Když tvoji hrozní příbuzní byli tak chudí, že ti ani nezařídili lekce plavání!“ 

Harry ztuhl. „No jistě, byli chudí. Ale když měl hodiny plavání Dudley, musel jsem chodit s nimi 

28 Kapitola 3 KOUPLIŠTĚ A HOSPODA



a dívat se. A když se na koupališti divili, proč se taky neučím plavat, musel jsem poslouchat, jak 
jim teta vysvětluje, že jsem alergický na chlór ve vodě!“ 

„Oh,“ řekl Draco a cítil se hrozně. Nechápal, proč vlastně řekl něco tak příšerného. Nebyl přece 
tak zlý, aby si z Harryho utahoval kvůli jeho dětství. Začal si Harry, jak si tak dělal legraci z 
toho, že Draco nemohl uvěřit, že ty mudlovské dívky klidně chodily kolem a na sobě neměly 
skoro nic. Na veřejnosti! To přece nemohlo být normální. Draco by si jen stěží dokázal 
představit třeba Grangerovou promenádující se… ne, to si rozhodně nedokázal představit. 
Merline, co by dal za to, aby teď mohl diskrétně použít hůlku! 

Naštěstí jeho mysl zrovna zaujalo něco jiného. Chlór? Draco o něm už slyšel, ale jen jako o 
přísadě do několika zvláštních lektvarů. „Tos nemyslel vážně, že ne? Přece do té vody nemohou 
přidávat chlór? Vždyť je to žíravina, to je…“ 

„Jen ve velmi malé koncentraci, ale ano,“ řekl Severus. „Přesvědčil jsem se o tom ráno, když 
jsem ho tu ucítil.“ 

Draco ho sotva poslouchal. Byl naprosto zděšený. No, alespoň teď měl dobrou výmluvu, aby 
nemusel do vody. Nikdy se mu nechtělo plavat s mudly a teď nemusel. „Nedostanete mě do 
vody, ve které je namíchaný chlór! To se radši utopím v kotlíku!“ 

Severus ho chytil za paži a zatřásl s ním. Nebylo to zrovna otcovské gesto. „Draco, diskrétnost.“ 

Ha. S Harrym takhle nejednal, když porušil pravidlo o nezmiňování se o kouzelnickém světě. 
Možná Severus od Draca očekával více, když byl koneckonců vychován k tomu, aby si 
uvědomoval dopad svých slov. „V pořádku. Já vím.“ 

„Tak se podle toho chovej.“ 

„Pořád platí, že do té vody nevlezu. Raději budu sedět na lehátku, děkuji pěkně.“ 

„Je to na tobě, plavat už umíš.“ 

„On chce prostě pozorovat dívky chodící kolem.“ 

„Sklapni,“ usadil ho Draco. „Je to snad moje chyba, že se tu tak vystavují? No řekni?“ 

„Hele, seženu ti magazín plavek a až si ho prohlédneš, dojde ti, že jsou oblečené normálně…“ 

„Už jsem viděl u Marši spoustu katalogů…“ 

Severus si povzdechl. „Vy dva začínáte být poněkud únavní. Nehodlám strávit léto 
posloucháním vašich hádek.“ 

„No a ty se divíš, když jsem teď tak trochu na vedlejší koleji?“ postěžoval si Draco. „Tohle léto je 
zatím celé jen o Harrym. Jeho posedlost tím zrcadlem. Jeho přítel s tím strašným postižením. 
Jeho lekce plavání. Jeho lexikon kouzel. Jeho lekce přemisťování a mohl bych pokračovat. A co 
já? Existuju vůbec?“ 

„Jistě, že existuješ,“ řekl Harry. 

„Ani jsem si nevšiml,“ řekl Draco hořce. „Kdy se dostaneme k tomu, co chci dělat já? Co by 
bavilo mě?“ 

„Zjevně tě baví písemné tresty.“ 

Draco zkřížil ruce. „Oh, to je báječné, Severusi. Starat se celé léto jen o Harryho potřeby, a když 
se to odvážím jen zmínit, hrozit mi trestem. Tak teď se opravdu cítím být součástí rodiny!“ 

Draco se cítil ještě naštvanější, když si všiml, jak Harry poklepal Severuse po ruce. „Podívej, 
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pořád si ještě zvykáme. Na spoustu věcí.“ 

Jasně, ty jsi prostě ten hodný syn, pomyslel si Draco. Ten rozumný, takže já vypadám jako ten 
nejhorší. 

Severus ztěžka promluvil. „Tak co by zajímalo tebe, Draco?“ 

„Tohle!“ Draco přešel přes ulici ke zdi polepené plakáty a na jeden z nich ukázal. Všiml si ho, 
když šli prve kolem. „Večer s Mozartem, vidíš? Výběr z Kouzelné flétny. Samozřejmě, je to jen 
provinční produkce a tak to asi nebude nic světoborného, ale přesto tomu můžeme dát šanci. Je 
to dnes večer. A když už jsme ve městě, můžu se podívat po nějakých novinách, kde by psali, 
co dávají v Londýně.“ 

Severus přistoupil k plakátu, aby si ho mohl přečíst. „Dobře, Draco.“ 

Harry se pokusil vypadat nadšeně, ale moc se mu to nevydařilo. S kulturou zatím moc do styku 
nepřišel. Nejspíš ani nevěděl, že Mozartova hudba je tak kouzelná, protože Mozart sám byl 
kouzelník. Ne, že by se něco změnilo, kdyby to věděl. Harry prostě neměl buňky pro poslech 
kvalitní hudby. 

Ale Draco je měl a už dlouho po kvalitním koncertu toužil. Když opouštěli koupaliště, usmíval se 
a tentokrát to nebylo kvůli těm velmi málo oblečeným dívkám.

Kapitola 4 POHLED Z BALKÓNU 

Z koupaliště šli na nákupy. Draco na tom trval. Pokud mají jít do opery, dokonce i když se jedná 
o provinční představení v Exeteru, které bude pravděpodobně příšerné, musí na to být patřičně 
oblečeni. Opera je prostě opera a do opery se chodí přinejmenším v obleku, vysvětloval. 

Ne že by se mu povedlo přemluvit Severuse ke koupi nového obleku. Ale Harryho přesvědčil, 
protože tomu bylo zatěžko říci ne, obzvlášť, když se Draco nabídl, že to zaplatí. Podělit se o 
peníze… to už něco znamenalo. Znamenalo to, že jsou rodina. A tak ho Harry následoval do 
obchodu, který Draco vybral a dokázal se zdržet komentářů, i když Draco poslal Severuse ke 
Gringottovým vyměnit další peníze tak, aby měl dost. 

Vsadím se, že si na placení librami zvykne rychle, pomyslel si Harry. 

„Opravdu se stydím, že nemůžeme jít ve společenských hábitech,“ řekl Draco, hned jak 
Severus odešel. „Jsou mnohem elegantnější. Na druhou stranu, nikdy jsem nešel do divadla 
nebo opery ve společenském hábitu. To se prostě nedělá.“ 

„Pšt. Diskrétnost, pamatuješ?“ 

Draco bezstarostně mávl rukou. „Nevypadá to, že by nás někdo poslouchal. Což by se mělo 
změnit.“ A Draco zamířil k pultu a oznámil, co potřebují. Byl přitom poměrně hrubý. Ne, že by si 
toho prodavač moc všímal. Pravděpodobně zavětřil peníze a tak se snažil. 

„Takže, nemáme moc času,“ řekl Draco a zvedl bradu. „Chystáme se dnes večer do opery, 
jasné? Takže potřebujeme něco, co nám hned padne, nebo se půjdeme poohlédnout jinde. 
Potřebujeme obleky. Nejkvalitnější, jaké máte v tmavošedé barvě. A také vhodné košile a 
kravaty.“ Afektovaně se pousmál. „Předpokládám, že Harry ocení kravatu karmínovou a zlatou. 
Ovšem já dám přednost spíše nějaké do zelena. Dobře? Na co čekáte? Donesete nám to?!“ 

„Netušil jsem, že toho víš tolik o mudlovském oblečení,“ řekl Harry koutkem úst, když prodavač 
poodešel. 

„O mudlovském oblečení nevím skoro nic, jen vím, co se nosí do opery,“ odvětil Draco 
povýšeným hlasem. 

„Sám jsi říkal, že je to jen malé oblastní divadlo.“ 
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„To je jedno. Já mám svou úroveň.“ 

Dobrá, pokud si Draco chce ten večer ve městě užít - dokonce i ve městě, jako je Exeter - je to 
jen dobře, rozhodl se Harry. Vyrovnal se s nudou, jakou zažíval snad jen při Dějinách čar a 
kouzel a vyzkoušel si několik obleků. Podráždil ho až Dracův komentář na adresu košile, kterou 
prodavač právě vybalil z jemného papíru. 

„Nejsou v tom náhodou špendlíky, že ne?“ zeptal se Draco a prohlížel si košili zblízka. „V tom 
případě se přesvědčte, že je všechny vyndáte, než si ji bratr začne zkoušet. Moc by mu 
neprospělo, kdyby se o nějaký píchl.“ 

Harry si povzdechl, což Draca naštvalo víc, než kdyby něco řekl. „Nemá smysl pokoušet osud,“ 
řekl nabubřele. 

„Nebuď směšný!“ odsekl Harry. „Už to zvládám.“ 

„Ale, ale..“ 

To bylo tak namyšlené, že by Harry přísahal, že ještě chvíli a vzteky mu vybuchne hlava. „Co si 
myslíš, že mám v plánu? Popadnout špendlík a probodnout si ruku přímo tady v obchodě?“ 

Draco náhle ohrnul rty a otočil se k prodavači, který vyklepával košili. „Slyšel jste dobře? 
Neuteklo vám něco?“ trochu zvedl hlas. „Myslel bych, že podnik jako tento bude mít 
profesionálně se chovající zaměstnance, ale asi jsem se mýlil. Posloucháte často soukromé 
hovory? Jsem už napůl rozhodnutý poohlédnout se jinde. No tak? Co je s Vámi? Budeme 
potřebovat i manžetové knoflíčky, takže? Dělejte!“ 

A jak prodavač spěchal, ve tváři rudý jak rajče, aby vyplnil jeho přání, Draco za ním zavolal. 
„Přinejmenším zlaté! Ale platinové by byly lepší.“ 

Harry dokonale ztratil řeč. Draco dal aroganci nový rozměr. Ale druhý chlapec ještě neskončil. V 
okamžiku, kdy osaměli, podíval se významně na Harryho ruce. „Už jsi se nezraňoval, že ne?“ 

„To není tvoje věc.“ 

„Omyl,“ řekl Draco chladně. „Jsi můj bratr a já na tebe budu dávat pozor, ať se to líbí nebo ne. 
Takže?“ 

„Jdi do hajzlu a spláchni se.“ 

„Tak mudlovská odpověď…“ 

„No dobře,“ pronesl Harry tím nejmilejším hlasem, jakého byl schopen. „Strč si hůlku do prdele! 
Jak se ti líbí tahle odpověď?“ 

„Pšt. Diskrétnost,“ posmíval se Draco a v úsměvu se mu zableskly zuby. Ale pak bez varování 
velmi zvážněl. Zvedl oči a podíval se přímo na Harryho. „Víš, myslím, že tvoje nechuť o tom 
mluvit znamená, že jsi to udělal znovu. A že o tom tentokrát Severus neví. No, jestli si myslíš, 
že si to nechám pro sebe, tak si to myslíš špatně.“ 

„Nic takového jsem nedělal,“ řekl Harry a sevřel ruku v pěst. „Takže mu neříkej, že ano. Aha, už 
to mám. To je ono. Ty prostě chceš, aby si o mně myslel, že jsem horší než…“ 

„Jako by tohle mohla být pravda!“ 

„No jistě, Severus si odjakživa myslí, že jsem úžasný.“ 

Dracův hlas se změnil. Najednou zněl spíš zoufale. Nebo příšerně nešťastně. „Já mu to musím 
říct, Harry. Prostě musím. Nechápeš? Potřebuješ se z toho dostat a já ti pomoct nemůžu. 
Potřebuješ svého otce a...“ 
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Ou. Harryho úsměv byl posmutnělý. Bylo těžké Dracovi odporovat, když bylo tak zřejmé, že 
jeho motivy jsou dobré. Dokonce i když byl trochu otravný, jak se snažil. „Už do sebe 
nebodám,“ řekl Harry klidným hlasem. „Opravdu, Draco, můžeš být v klidu.“ 

Sebeupřímnější prohlášení na Draca zřejmě neudělalo žádný dojem. „I kdybys ten problém 
pořád měl, neřekl bys mi to.“ 

„Pro Merlina! Ty bys mi věřil, jen kdybych řekl, že to ještě dělám. Ale co když to není pravda? 
Co když je to lež? A lež to taky, sakra je!“ 

„Opravdu?“ 

„Samozřejmě!“ 

„Tak samozřejmé to není.“ 

Řekl to tak sebejistě, že Harry ztratil trpělivost. „A jak si užíváš léto ty? No? Plnils poslední 
dobou nějaké koláčky?“ 

Dracův pohled byl plný odporu. „Tak, teď jsem v pokušení koupit ti rudozlatou košili, ale protože 
mě s tebou uvidí, tak nechci, abys vypadal jako šašek.“ 

„Stejně bych raději modrou kravatu.“ Harryho pohled byl podezřívavý. „Je směšné držet se i v 
létě kolejních barev.“ 

„Předpokládám, že je to směšné, pokud jsou ty barvy tak strašně křiklavé,“ řekl Draco 
povýšeně, otočil se a už si Harryho nevšímal, ale to mohlo být i tím, že si zkoušel další oblek. 

Ani jeden z nich nepromluvil, dokud nedorazil Snape, který Dracovi diskrétně vložil do ruky 
přeložený paklík bankovek. Dracovi pochopitelně netrvalo dlouho, aby splnil svou hrozbu. 
Počkal jen, dokud neskončili v obchodě a nezamířili se někam najíst. Pak pronesl klidným 
hlasem, že si myslí, že by Harry měl asi k Marše chodit častěji, protože přehnaně reagoval na 
špendlíky v košili. 

„To ty jsi přehnaně reagoval!“ Harry se otočil k otci, aby mu to vysvětlil. 

„A pochopitelně budeš raději věřit jemu,“ řekl Draco. „Co se mě týče, vždy…“ 

Snape ho nenechal domluvit. „Nikdy nepochybuji o tvých slovech bezdůvodně. To jistě víš.“ 

Vypadalo to, že Draco to pochopil jako výtku. „Ano pane,“ řekl potichu. A pak ještě tišeji. „Měl 
jsem o Harryho starost, to je vše.“ 

Harry si myslel, že v tom je i něco dalšího, ale zároveň ho napadlo, že Draco potřebuje nějaké 
opravdové ujištění ohledně té záležitosti s jehlami. Ať šlo o cokoli, vypadalo to, že jeho bratr má 
vážné obavy. „Podívej,“ řekl, zatímco vedl Snapea a Draca do malé aleje. „Vyber si den, jo? A já 
ho uložím do myslánky, aby ses mohl podívat a měl jistotu. Neříkám, že jsem úplně… vyléčený. 
Jen říkám, že se dokážu ovládnout, chápeš?“ 

Vypadalo to, že Snape si lehce povzdechl. „Nejsme na místě vhodném pro takovéto debaty.“ 

„Ale můžeme si ji půjčit?“ zeptal se Harry a měl na mysli myslánku. 

„To není potřeba,“ řekl Draco, který Harryho slova pochopil. Vždyť taky viděl myslánku v 
ředitelně, no ne? „Věřím ti.“ 

„Tak mi věř i až se zeptáš příště,“ požádal Harry. „Kdybych potřeboval pomoc, řeknu si o ní.“ 

Draco vypadal, že si tím není zcela jist, ale přikývl. „V pořádku. Tak pojďme na oběd. A pak se 
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vrátíme pro naše obleky. Už by je měli mít hotové.“ 

Když si pro ně později došli, Harry musel uznat, že mu jeho oblek opravdu sluší. Usmál se, 
poděkoval Dracovi a pokusil se nedělat obličeje kvůli tomu, jak se Draco zdlouhavě oblékal. 

***

Harry znovu zívl a pomyslel si, že malé zdřímnutí si, by neškodilo. Opera, kterou Draco vybral, 
byla v pořádku, předpokládal, vypadalo to, že jeho bratr si ji opravdu užívá. Ale samé zpívání, 
to fakt nebyl Harryho šálek čaje. Možná by také pomohlo, kdyby sem tam něčemu rozuměl. 

„Je to překvapivě dobré,“ zašeptal Draco, poté co se nějaký muž v ptačím kostýmu uklonil a 
opona spadla. „Samozřejmě to znamená, že je to napůl špatně. Některé scénky, které přidali, 
pocházejí vlastně z Figarovy svatby. A míchat je s dohromady s Magickou flétnou je doopravdy 
poněkud bizardní, nemyslíš?“ 

Tak k tomuhle Harry opravdu neměl co říct. 

„Je to jen malá společnost, Draco,“ pronesl Snape hlubokým hlasem. „Oblastní scéna, jak 
vysvětluje program. Není pochyb, že přizpůsobili představení tomu, jaké mají zpěváky a 
každému vybrali část, která nejlépe odpovídala jeho možnostem. Opera zahrnující všechny 
polohy hlasu je pravděpodobně nad jejich možnosti.“ 

„Ach. Pravděpodobně to tak bude,“ zamumlal Draco, listujíce programem. Bezmyšlenkovitě si 
pobrukoval část melodie, kterou slyšeli před několika minutami, ale okamžitě ztichnul v 
momentě, kdy se opona zase zdvihla. 

Na scénu pomalu přišla mladá dívka, jejíž průsvitné šaty barvy půlnoční modři vypadaly jako 
nehmotné a vlály, jako by byly kouzelnické. Dokonce byly ozdobeny hvězdami a půlměsíci jako 
některé Brumbálovy hábity, ačkoliv na ní ty symboly vypadaly spíše elegantně než komicky. 

Až na záda jí spadaly kaskády vlasů barvy zlata, ale toho si Harry všiml až později. Její pokrývka 
hlavy totiž byla více než oslnivá, stříbrná, za hlavou tvořila půlkruh a celé to vypadalo, jako 
když měsíc vychází nad vodami. 

„Královna noci,“ zamumlal Draco a naklonil se dopředu. 

V jejím hlase je něco opravdu zvláštního, pomyslel si Harry. Když se podíval na svého bratra, 
všiml si, jak se Dracovi lesknou oči, jak celé jeho tělo ztuhlo v postoji uchváceného zaujetí. 

I Harry musel uznat, že na té písni je něco okouzlujícího. Nikdy nic podobného neslyšel. Tóny se 
šplhaly do závratných výšek, bylo to jako zázrak, že někdo dokázal takhle zpívat. Melodie se 
vlnila vzduchem jako nějaké kouzlo, takže bylo snadné chápat, proč Draco vypadá tak 
okouzleně. On tuhle hudbu miloval, to bylo jasné. 

Draco poslouchal, stále předkloněný s pootevřenými ústy, dýchal mělce a rukou pohyboval ve 
vzduchu v rytmu, v jakém dívka zpívala. 

„Asi brzy spadneš ze židle, jestli si nedáš pozor,“ upozornil ho Harry zlehka. 

Draco nedal najevo ani náznak toho, že by bratra zaslechl. Vypadalo to, že je celou svou duší 
pohroužen do hudby. 

Harry vrhl pohled na druhou stranu, kde seděl Snape s rukama poklidně složenýma v klíně. Jeho 
otec zrovna zlehka potřásl hlavou, jako by chtěl říct, že by měli Draca nechat jeho zaujetí. 
Každopádně, jak dlouho ta píseň asi může trvat? 

Ačkoliv, i když píseň skončila, Draco stále vypadal naprosto fascinovaný. Neodlepil oči od 
jeviště, na kterém se dívka zrovna ukláněla. Jeho pohled ji sledoval, když ustoupila dozadu, pak 
spadla opona a skryla ji. 
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Pak se otočil k své rodině a s rozzářenýma očima a posvátnou úctou v hlase pronesl něco, co by 
Harry opravdu nečekal. Byla to přece jenom opera, no ne? 

Zjevně, pro Draca to znamenalo mnohem více. 

„Jsem zamilovaný,“ zašeptal téměř neslyšně. 

Harry se podíval na oponu a pak znovu na Draca. „Cože jsi?“ 

Pořád ten samý, téměř neslyšný hlas. „Jsem zamilovaný. Do…“ Dracovy prsty rychle otáčely 
stránky programu. Když našel, co hledal, šťastně si povzdechl. „Do Rhiannon Millerové. 
Dokonce i její jméno je nádherné.“ 

Harry zamrkal. „Mě to zní jako úplně obyčejné jméno.“ 

Draco se jen usmál, vypadal, že cokoliv by Harry řekl, ho nemůže naštvat. Což naštvalo 
Harryho. „A teď vážně. Nemůžeš být zamilovaný. Dokonce tu dívku ani neznáš.“ 

Dracovy oči stále zářily, jako by odrážely světlo nějakého jiného, naprosto dokonalého světa. 
Harry si říkal, že to se jen odráží světlo lamp, které visí na stěnách jejich lóže, ale Snapeovy oči 
vypadaly naprosto normálně, nebo ne? 

„Nejsi zamilovaný,“ zopakoval Harry. „Tohle je úplně směšné.“ 

„Pšt!“ Okřikla je stará paní z vedlejší lóže. 

Až v tom okamžiku si Harry všiml, že začala další píseň. 

Draco se otočil zpět k jevišti a blýskl v úsměvu zuby „Možná nás poctí ještě nějakou písní.“ Ale 
nestalo se a Dracův výraz byl čím dál skleslejší, jak se představení chýlilo ke konci. 

Harry vrhal chvílemi pohled na otce, který seděl se zkříženýma rukama a pevně semknutými 
rty. Harry nevěděl, co to má znamenat, ale měl takový pocit, že není jediný, kdo si dělá obavy. 
Co tím Draco myslel? Přece není možné se zamilovat do někoho, s kým nikdy nemluvil, koho 
vůbec nezná a navíc tahle Rhiannon je mudla. Draco by měl právě teď chrlit všechny ty svoje 
obvyklé nesmysly o tom, jak jsou mudlové nechutní a že nějaký mudla mohl sedět na židli, na 
které teď musí sedět on a… 

„Támhle je,“ řekl Draco, když opona šla nahoru a účinkující se přišli uklonit. Znovu se naklonil 
dopředu, vzdychl, jeho ruce svíraly okraj balkónu, skoro jako by chtěl seskočit, aby tak mohl být 
blíže dívce na jevišti. „Jen se na ni podívejte.“ 

Rhiannon měla na sobě pořád ještě kostým Královny noci, ale už odložila pokrývku hlavy. Harry 
musel uznat, že je celkem pěkná. Vysoká, štíhlá a blonďatá a jak se tak ukláněla, vypadala jako 
zosobnění elegance. Ale proč by na tom mělo záležet. Draco se přece nemohl zamilovat. 

„Pojďme se podívat, jestli se dostaneme do zákulisí,“ řekl Draco, který vyskočil ze sedadla, 
hned jak opona znovu spadla a teď skoro poskakoval na místě. „Musím se s ní setkat! Musím, 
musím!“ 

Snape vstal a promluvil tichým vážným hlasem. „Myslím, že bychom se měli vrátit domů, 
Draco.“ 

„Ale…“ 

„Nemáme pozvání do zákulisí,“ pokračoval Snape. „Není žádoucí přitahovat k nám pozornost, 
Draco.“ 

„Nikomu v tomhle bezvýznamném divadle nebude záležet na tom, jestli…“ 
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Snape udělal krok směrem k Dracovi. „Mě na tom záleží. Projednáme to doma.“ 

Draco vyslal poslední zoufalý pohled k oponě. „No výborně. Alespoň znám její jméno a vím, kde 
tráví čas.“ Zastrčil program do kapsy a poklepal si na ni. „Divadelní společnost Exeter. Najdu ji. 
Jakože se Mal—em, Snape jmenuju.“ Draco zvedl oči, když zachytil bratrův ostrý pohled. „Je to 
zvyk, jasný? Takhle jsem to říkal celý život.“ 

Nic dalšího už neřekl, zatímco je Snape vedl z divadla do tmavé, opuštěné aleje, odkud se 
přemístili. 

V chatě sebou Harry hodil na gauč. Jestli si předtím Draco dělal obavy kvůli Harrymu a jehlám, 
tak teď se situace poněkud obrátila. Harry si dělal starosti o Draca kvůli jeho nové… fixaci. Jinak 
se tomu říkat ani nedalo a Harry si byl jist, že Marša by s ním souhlasila. 

Ve skutečnosti to celé bylo tak náhlé a nečekané, až si Harry myslel, že to patří k Dracovu 
vzpamatovávání se. Nakonec se rozhodl Pansy nahradit. A vybral si pro svůj vrtoch tuhle 
Rhiannon. Ačkoliv Draco to celé asi viděl jinak. 

Ale takhle, definitivně to byla fixace. Co jiného to mohlo být? Draco nebude poslouchat žádné 
argumenty. Ne o tom, že by si měl s někým alespoň mluvit, než se rozhodne se do něj 
zamilovat, a ty další taky ne. Rhiannon Millerová je jasně mudla. Za jiných okolností by pro 
Draca mohlo být dobré chodit s mudlovskou dívkou. Ale tohle dobré nebylo. Přesvědčit sám 
sebe, že Rhiannon je jeho pravá láska, to mohlo vést jen k tomu, že Draco skončí se zlomeným 
srdcem. Zase. Tím si byl Harry jistý. A Draco už letos zažil hodně zklamání. 

„Jak můžeš být zamilovaný do někoho, koho vlastně vůbec neznáš?“ zeptal se Harry, hned jak 
Draco přišel do pokoje a zavřel za sebou dveře. 

„Protože láska není logická, proto.“ Draco si odhrnul vlasy z obličeje. „Až se taky zamiluješ, 
pochopíš to.“ 

„Ty ses do ní nezamiloval.“ 

Draco se posadil na druhý konec pohovky a zkřížil nohy. „Nic o tom nevíš.“ 

Harry nesnášel, že to musí být on, kdo začne mluvit o původu, ale asi to tak bude lepší. Radši 
se s tím vypořádá hned, no ne? „Takže jsi se zamiloval do mudly. Čekáš, že to jen tak přejdu?“ 

Dracovo chřípí se roztáhlo. „Zkoušíš mě vyprovokovat? Jestli jsem někdy viděl opravdovou 
čarodějku, tak Rhiannon Millerovou.“ 

Oh, Bože. Takže je to ještě horší, než si Harry myslel. Otevřel pusu, aby odpověděl, ale naštěstí 
Snape ho předběhl. „Co tě přivedlo k této myšlence, Draco?“ 

Zmijozelský chlapec se zasmál. „Není to snad zřejmé? Takhle by žádná mudlovská holka zpívat 
nedokázala. Ona prostě předstírá, přesně jako Lupin. Říkal jsem ti, jak je to běžné. Kouzelníci 
nemají vlastní divadla, takže každý, kdo má talent, se musí zařadit mezi mudly.“ 

Snape potřásl hlavou a posadil se do křesla. „Domněnky nejsou důkazy, Draco.“ 

Draco nasadil neústupný výraz a založil si ruce na hrudi. „Nepotřebuju důkazy. Já to prostě vím. 
Copak sis nikdy nebyl ničím naprosto jistý, Severusi?“ Draco vzdychl. „No fajn, co takhle její 
jméno?“ 

„Co je s ním?“ 

„Rhiannon se jmenovala jedna poměrně známá čarodějka z Walesu,“ vysvětlil Harrymu Snape. 

„Nevidím důvod, proč by se tak nemohla jmenovat mudla.“ 
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Draco zatnul zuby, jak ho opouštěly poslední zbytečky trpělivosti. „Co je to vlastně s tebou? 
Myslel jsem, že se nestaráš, jaký má kdo původ.“ 

„Já si myslel, že tebe to zajímá!“ 

„Říkej si co chceš, Harry. Ona je čarodějka, já ji miluju a zítra se vrátím do Exeteru a najdu ji a 
neříkej, že ne. A pak to budeš vědět. Poprosím ji, aby ti to sama řekla.“ 

„Jestli je čarodějka, tak jak to, že nedostala dopis z Bradavic?“ 

„Není tvoje věc, proč Rhianon ignorovala dopis z Bradavic. Každý do školy nenastoupí, víš.“ 

„Jo, jako třeba mudlové!“ 

„Naposledy, když jsem to zjišťoval, tak mít domácí učitele neznamená být mudla!“ 

„Naposledy, když jsem to zjišťoval, tak umět nahlas zpívat v italštině neznamená nebýt 
mudla!“ 

Severus se náhle chytil za kořen nosu a začal ho masírovat. „Mám za to, že vy dva jste od 
konce školního roku nedělali nic jiného, než že jste se hádali. Možná jste neměli nic lepšího na 
práci. Harry, vezmi si svůj Lexikon…“ 

„To je jeho způsob, jak ti říct, abys už, kurva, zmlknul,“ pronesl Draco hrubě. 

„A ty Draco, měl bys začít s tou četbou, o které jsme spolu mluvili,“ pokračoval bez pauzy 
Snape. 

„Cože? Takhle pozdě v noci?“ 

„Vypadá to, že na hádky s bratrem čas máš.“ 

Harry vrhnul na Draca vítězoslavný pohled. „Ha. To je jeho způsob, jak ti říct, abys…“ Vtom si 
všiml otcova výrazu a najednou si připadal špatně. 

„Každopádně, já si teď půjdu vychutnat něco od Aristotela,“ pronesl Draco uhlazeně. 

Na malý okamžik vypadal Snape překvapeně. „Aristoteles? O čem to mluvíš?“ 

„Řekl jsi mi…“ 

„Říkal jsem etiku, Draco,“ opravil ho Snape unaveně. 

„Měl jsem za to, žes myslel Aristotelovy spisy o etice!“ 

„Ne. Knihy, které jsem objednal, najdeš v jedné z těch kouzelných krabic. Přečti je všechny, pak 
přijď a promluvíme si o nich.“ 

„Neudělal jsem nic špatného! Proč bych měl za trest číst zatuchlé staré bichle o etice?“ 

Snapeova odpověď byla jemná. „To není za trest. A navíc, nezdálo se, že by ti to natolik vadilo, 
dokud sis myslel, že se jedná o Aristotela.“ 

„No, přinejmenším to byl kouzelník a jeho dílo za něco stojí…“ 

„Není jediný důvod pro předpoklad, že Aristoteles byl kouzelník, Draco.“ 

Harry nemohl odolat. „A taky žádný důvod, proč by Rhiannon měla být čarodějka.“ 
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„Ven. Oba,“ štěkl Snape, všechen jeho klid jako by se vypařil. „Běžte pracovat do pokoje, ať 
mám ve svém domě alespoň trošičku klidu. A pro Merlina, nechte už toho neustálého 
hašteření!“ 

Draco popadl z krabice několik knih a zamířil do pokoje. „Mám tu pro tebe něco, co bys měl 
přeložit,“ zamumlal, hned jak vešli do pokoje. „Jak bys řekl v hadí řeči totální kretén?“ 

Harry se podíval na rytinu hádka na okraji skla brýlí a pronesl něco naprosto nepřeložitelného.

Kapitola 5 POTRAVA PRO DUŠI 

Druhý den ráno Draco nemohl snídat. Jako by měl v žaludku hejno motýlů. Jak by mohl jíst, 
když už ani ne za hodinu bude na cestě na setkání s Rhiannon Millerovou? Millerová… hm, 
nevzpomínal si, že by kdy slyšel o nějakých Millerových, ale to nic neznamená. Ona byla určitě 
čarodějka, to prostě věděl. 

Když si vzpomněl, jak Harry trval na tom, že Rhiannon je mudla, zatnul prsty. Jako by zrovna 
Harry byl v tomhle ohledu odborník. Co asi tak věděl o rodokmenech? Harry nebyl vychován k 
tomu, aby poznal kvalitu, když ji vidí. Ale Draco tak vychován byl a jedna věc byla jistá: 
Rhiannon byla víc než jen čarodějka, byla čistokrevná čarodějka. 

Draco už se nemohl dočkat, až ji lépe pozná. Což znamenalo, že nastal čas na oznámení jeho 
plánu. „Myslím, že se teď ráno přemístím do Exeteru.“ 

Harry si povzdechl. Nahlas, pitomec, a položil vidličku. „Možná kdyby ses v noci pořádně 
vyspal, udělalo by ti to dobře.“ 

„Udělalo dobře?“ Draco se naklonil dopředu a zkřížil ruce. „Není mi ani trochu špatně, abys 
věděl.“ 

Severus si odkašlal. „Předpokládáš, že tam půjdeš sám, že?“ 

Draco zdvihl bradu. „Samozřejmě, že ano. Sotva chci, abyste se vy dva ochomýtali kolem, až se 
seznámím s Rhiannon.“ Rychle se podíval na Harryho. „Ačkoliv by ti asi prospělo slyšet z jejích 
vlastních úst, že je čarodějka.“ 

„Není čarodějka!“ 

Draco si všiml, že Severus věnoval Harrymu varovný pohled a musel odolat pokušení odfrknout 
si. 

Harry si znovu povzdechl a promluvil mnohem jemněji. „A co budeš dělat, až ti řekne, že nic 
takového jako čarodějnice neexistuje, Draco? Jestli je mudla, je tu možnost, že o kouzelnickém 
světě vůbec nic neví. Když o něm začneš jen tak mluvit, nejspíš si bude myslet, že jsi cvok.“ 

„Proč je pro tebe tak těžké uvěřit, že je to čarodějka?“ Dracovi naskočily vrásky na čele, jak se 
snažil pochopit, o co tu vlastně jde. „Podle mě, ty jsi ten, kdo má fixaci, Harry. Máš nějakou 
hlubokou psychologickou potřebu spojit mě s nějakou mudlou.“ Teď zněl trochu naštvaně. 
„Počítám, že si myslíš, že by mi to prospělo. Ale tím, že mi budeš tvrdit, že Rhiannon je mudla, 
nic nezměníš.“ 

„Ne, to nezměním,“ řekl ztěžka Harry. „Ale ty už se brzo dozvíš pravdu. Řekne ti sama, že není 
čarodějka, jakmile pochopí, že si to o ní doopravdy myslíš.“ 

Draco se zamračil. „Hmm. Tohle by mohl být poněkud choulostivý problém. Jestli předstírá, že 
je mudla, tak asi nebude chtít přiznat, že je vlastně čarodějka. Takže možná bude tvrdit, že 
není, i když je.“ 

Harry zvedl ruce, jako že se vzdává. „Proboha. Teď přesvědčuješ sám sebe, že je čarodějka, ať 
už řekne cokoliv! A neříkej, že to není přesně to, co děláš.“ 
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„A co děláš ty?“ zeptal se Draco chladně. „Krom toho, že se snažíš dostat mezi mě a Rhiannon? 
Jako by snad mě mohla přitahovat mudlovská holka?“ 

„Ha. Vůbec ti nedělalo problém považovat za atraktivní všechny ty mudlovské dívky na 
koupališti, co?“ 

Draco cítil, jak mu poškubávají koutky. „Ano, ale… ty se dost předváděly. A navíc, bylo to jen 
fyzické. A taky trochu nechutné, pokud to chceš vědět. Mudlovské dívky jsou asi dost zoufalé, 
když se musí promenádovat kolem téměř nahé a snažit se svádět všechny muže v dosahu. Ale 
to, co cítím k Rhiannon… tos to ještě nepochopil? To je láska, Harry, opravdová láska.“ 

Harry protočil oči. 

No jak chce. Dříve nebo později mu dojde, že to Draco myslí vážně. A že Rhiannon Millerová 
není mudla, u Merlinovy hůlky! 

Draco sepjal ruce. „Takže, Exeter. Předpokládám, že teď dopoledne bude zkoušet a i kdybych 
měl stát před divadlem a čekat, dokud neskončí, tak to tak udělám…“ 

Když Severus promluvil, bylo to tak potichu, že ho sotva bylo slyšet. „Zdá se, že jsi zapomněl, 
žes ještě nesložil zkoušku z přemisťování. Ani se nebudu zmiňovat o tom, že Exeter nemusí být 
tak bezpečné místo, jak předpokládáš.“ 

Draco se posměšně ušklíbl. „Jsem schopen se přemisťovat už roky a to dobře víš…“ 

„Jo, ale táta by byl radši, kdybychom neporušovali zákon,“ připomněl Harry, jako správný 
hodný syn. „Pamatuješ?“ 

Draco se k němu otočil. „Proč mi zase rovnou nepřipomeneš ty dortíčky? Už zase!“ 

„To jsem nemys…“ 

„Jistě, že ne. Jsi prostě naštvaný, že jsem si Rhiannon všiml jako první!“ Draco pokýval hlavou, 
jak mu to najednou bylo jasné. „Aha! Proto tolik chceš, aby to byla mudla, že jo? Protože si 
myslíš, že bych ji pak nemiloval a...“ 

„Ty ji nemiluješ…“ 

„Jo, jistě, říkej si, co chceš, ona je moje!“ 

„Nemůžeš si na ni dělat nároky, Draco,“ řekl Harry ztěžka. „A co se týká toho, žes ji viděl první 
a mě to štve? Prosím. Nechci přítelkyni, a i kdybych chtěl, sotva bych si vybral někoho, kdo 
vypadá jako tvoje matka.“ 

Draco ustoupil a připadal si, jako by dostal facku. Když promluvil, znělo to jako zavrčení. „Jsi 
pitomý jako troll, Pottere, když se mě od ní takhle pokoušíš odradit. No, nebude to fungovat 
stejně jako další tvoje stupidní plány. Rhiannon Millerová není ani trochu jako moje matka!“ 

„Je vysoká, světlovlasá a připadá mi pěkně namyšlená.“ 

„Má vlasy medové barvy,“ řekl Draco a pohodil vlastními vlasy, blonďatými až doběla. „A 
Rhiannon není moc vysoká, aspoň myslím. Vypadala vyšší kvůli té zvláštní pokrývce hlavy.“ 
Najednou se zakřenil, jak ho přepadly hříšné myšlenky. „Kromě toho, moje matka je hubená 
jako lunt, no ne? A Rhiannon…“ tiše si hvízdl. „Má ty správné obliny na těch správných místech. 
Opravdu nádherné křivky. Mmm, už se nemůžu dočkat…“ 

„Budeš muset čekat,“ přerušil ho Severus. „Nepůjdeš do Exeteru sám.“ 

„Pustil jsi Harryho a mě…“ 
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„Dovolil jsem vám, abyste navštívili oddělení podřízené Ministerstvu kouzel sami, ale s 
podmínkou, že se poté sejdeme v určitý čas na dohodnutém místě. To se poněkud liší od tvého 
přání, abyste se sami potulovali po Exeteru.“ 

„Nechal jsi nás samotné, když jsme kupovali obleky…“ 

„Opustil jsem vás jen na okamžik a až poté, co jsem se důkladně ujistil, že nic v tom obchodě 
pro vás nemůže představovat hrozbu.“ 

Draco se ale nehodlal vzdát, ne teď. „Ano, ale jistě jsi musel být přesvědčený, že v Exeteru 
žádní smrtijedi nejsou, že? Jinak bys nás tam nevzal.“ 

„Nepůjdeš do Exeteru sám, konec řečí,“ pronesl Severus tónem, který nepřipouštěl další 
diskuzi. 

Draco měl pocit, jako by mu mělo puknout srdce. On prostě musí do Exeteru už dnes, aby mohl 
Rhiannon začít přesvědčovat, že je pro ni tím pravým. „Ale tati…“ 

Severus na okamžik sevřel rty, což Draca pěkně naštvalo. Ten muž se nikdy netvářil takhle, 
když mu Harry řekl 'tati', zatímco Draco už si pomalu zvykal ten výraz vidět pokaždé, kdy to 
slovo použil. Žádný div, že to nebylo často. To prostě nebylo fér. Severus byl i jeho otec, ale 
Dracovi se zdálo, že jím většinu času být nechce. 

Ale byl pořád šťastný, že je otcem Harryho-zatraceného-Pottera. A to navzdory skutečnosti, že 
ten kluk není ani pravý Zmijozel. Někdy bylo pro Draca těžké frustrací nekřičet. 

Ale křik by mu teď pochopitelně moc nepomohl. 

Severusův výraz se zatím vrátil do normálu. Obvyklým hlasem navrhl řešení. „Možná můžeme 
vyřešit více problémů najednou, Draco. Je načase, abychom se zbavili závislosti na těch 
očarovaných bednách, alespoň co se týká jídla. Navrhuji tedy navštívit obchod s potravinami v 
Exeteru. Po nákupech mi bude potěšením tě doprovodit. Uvidíme, co se nám podaří o této 
Rhiannon Millerové zjistit.“ 

Ta poslední část zněla dobře, ale co ten zbytek? Draco protočil oči. „Nepleteš si nás s domácími 
skřítky, Severusi? Nejdřív jsme se museli naučit vařit a teď po nás chceš, abychom nakupovali i 
přísady na vaření? To je tak…“ Draco se otřásl. „Mudlovské.“ 

„Však ono tě to nezabije,“ řekl Harry trochu šplhounsky. „Nakonec, když jsi tak pevně 
rozhodnutý zaplést se s mudlovskou dívkou, měl by ses dozvědět něco o jejich způsobu života. 
Kdybys měl otázky, můžu ti...“ 

No jistě, určitě by mu rád poradil. Jako by být vychován u mudlů znamenalo nějakou výhodu. 
Draco věděl, že to tak není. Alespoň u Harryho ne. Hermioně Grangerové, zdá se, její výchova 
nevadila. Ale ta je natolik ignorantní, že neviděla, jak velkou nevýhodu pro ni její mudlovské 
způsoby znamenají. 

Ne, že by Draco potřeboval vědět něco dalšího o mudlovských zvycích. Zatnul pevně zuby a 
procedil: „Rhiannon Millerová je čarodějka. Čistokrevná čarodějka a nechci už od tebe slyšet 
opak!“ 

„Ona je mudla, tak jako…“ 

„Tak!“ Draco promluvil zvýšeným hlasem. „Urážím snad ty, na kterých ti záleží?“ 

„Ano. Ve skutečnosti ano!“ 

To Draca na chvíli zarazilo, ale rychle se vzpamatoval. „Dobře, ale oni si to zasloužili, nebo snad 
ne? Přijdou si do Severusova bytu a trousí špinavé, zákeřné pomluvy, ani se nezmiňuju o těch 
zatracených, stupidních předpokladech a neuvážených dopisech Oddělení pro záležitosti 
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kouzelnických rodin…“ 

„Tak hele, kdybych lidem neodpouštěl jejich hloupé chyby, tak tě pořád ještě nenávidím!“ 

No, tak to byla pravda. „Fajn,“ zamumlal Draco. „Ale Rhiannon není mudla.“ 

„Je.“ 

„Není.“ 

„Je a…“ 

„Pánové,“ přerušil je Severus. „Ani jeden z vás nemá víc než jen domněnky. Proto bych vám 
důrazně doporučil tuto debatu odložit do chvíle, kdy jeden z vás dvou bude mít zaručenou 
informaci.“ 

Znělo to, jako by si o nich myslel, že jsou idioti, napadlo Draca. A to jen proto, že nemají žádná 
fakta. Ale něco by se našlo. „A co její kouzelný hlas! To přece dokazuje, že…“ 

„Všechno, co to dokazuje, je, že dobrý mikrofon dokáže divy,“ odsekl Harry. 

„Mikro-?“ 

„Zesiluje hlas. Něco jako hůlka dělá s magií. Všichni vystupující je měli a počítám že…“ 

Draco znovu zvedl bradu. Pro Merlina! Přičítat Rhiannonin kouzelný hlas špinavému 
mudlovskému vynálezu. Harrymu pravděpodobně nedošlo, jak je to urážlivé, ale stejně… „Ano, 
tvoje znalosti v tomto ohledu jsou tak skvělé, že ani neslyšíš rozdíl mezi němčinou a italštinou. 
Jsem si jist, že ti budu důvěřovat ve všem ohledně opery.“ 

„Ještě jedno slovo a uložím vám esej,“ řekl Severus. „Je to jasné?“ 

Harry krátce přikývl. Draco si myslel, že mu to prospěje a tak odpověděl svým nejvybranějším 
tónem. „Jistě, pane. Neměl jsem v úmyslu naplnit váš dům… jak jste to nazval? Neustálé 
pubertální hašteření?“ 

Zdálo se mu, že si Severus povzdechl. „Toto je náš domov, Draco. Ne jenom můj.“ 

„Já vím,“ přikývl Draco. Hmm, Severus vypadá, jako by uvažoval, jestli to Draco skutečně ví. 
Což znamenalo, že je možná vhodná doba na něco, o čem stejně chtěl mluvit… „Dobře, možná 
kdybych měl vlastní pokoj, cítil bych se tu víc jako doma.“ 

„Ne, budeš i nadále sdílet pokoj s bratrem.“ 

„Proč? Myslím, že o konstrukčních kouzlech už víme dost na to, abychom přidali další pokoj…“ 

Severus Draca málem propálil pohledem. 

„Dobře, fajn,“ řekl Draco. Věděl, že Severusova rozhodnutí nezviklá. A ve skutečnosti, ani mu to 
tolik nevadilo, už si na sdílení pokoje zvykl. Co ho teď zajímalo, byl Exeter a najít Rhiannon. 
„Všichni už dojedli? Dobře, tak pojďme. Jste si jistí, že se nemůžeme za Rhiannon pustit hned? 
Ne? Tak tedy nejprve nákupy a pak až divadlo. S tím se mohu vyrovnat. Takže, kam půjdeme, 
Severusi?“ 

Snad poprvé Mistr lektvarů vypadal trochu, jako by nevěděl, co říct. Na jeho tváři, zvyklé na 
sebejistý až arogantní výraz, to vypadalo pěkně podivně. „Včera ve městě mě nenapadlo 
podívat se po obchodě s potravinami…“ 

„Aha,“ řekl Draco, který se musel moc ovládat, aby nedal najevo vítězný pocit. Nemělo cenu se 
v tom hrabat, že? „Když jsi mluvil o nakupování, myslel jsi jistě spíš Příčnou ulici!“ 
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„Ano, ale když už se vydáme do Exeteru, bude jednodušší, nakoupit tam.“ 

„Proč?“ Draco se snažil o věcný tón. „Není to nutné. A nebylo by smysluplnější nakupovat v 
prostředí, které nám vyhovuje víc?“ 

Harry si samozřejmě nemohl odpustit, aby se nepředvedl. „Sainsbury’s nebo Tesco mi 
perfektně vyhovuje.“ 

„Které nám všem vyhovuje,“ zdůraznil Draco. „Počítám, že Severus do mudlovského obchodu s 
potravinami v životě nevkročil. A já samozřejmě také ne. Takže co takhle: přemístíme se do 
Příčné ulice, nakoupíme, vrátíme se sem, uložíme nákup a vyrazíme do Exeteru. Jednoduché.“ 

„Ale ne.“ Harry se zamračil. „Najdeme obchoďák v Exeteru a ty budeš nakupovat pěkně po 
mudlovsku, abys viděl, jak Rhiannon žije. Kdo ví, možná na ni narazíme přímo v obchodě!“ 

„Když ji tam potkáme, tak to znamená, že předstírá. Kolikrát ti to mám vysvětlovat?“ 

„To ty tu předstíráš! Předstíráš inteligenci.“ 

Draco na to měl dobrou odpověď, ale ještě než stihl promluvit, Severus zvedl ruku. Měl takové 
tušení, že by Severus mohl zrušit celý výlet do Exeteru, pokud bude v hádce pokračovat, tak 
držel jazyk za zuby. 

Severus na něj chvilku zíral, pak do svého vážného pohledu zahrnul i Harryho. „V každém 
případě bude lepší, pokud si všichni zvykneme na nakupování v mudlovském světě. V čase 
války se může stát, že nebude příležitost zajít do kouzelnického obchodu.“ 

To dávalo smysl, takže Draco přikývl. 

Harry se široce usmál a odstrčil židli od stolu. „Konečně je tu něco, v čem se vyznám já. To zní 
dobře. Takže, asi by to chtělo mudlovské oblečení…“ 

„Jistě, jako bychom zrovna včera nebyli v Exeteru oblečení po mudlovsku, nebo jako bychom 
nechodili každý týden do Surrey a nepředstírali tam, že jsme mudlové. Ano, takže nevíme nic o 
tom, jak se chovat nenápadně…“ 

„Jo, chápu,“ řekl Harry suše. „Můžeš se na mě zlobit, že je to zábava, mít taky jednou něco na 
starost, dokonce i když je to jen nakupování?“ 

Mít na starost. Harry tedy má ale nervy. „Kdo ti to dal na starost? Myslím, že ještě dokážu přijít 
na to, jak nakoupit jídlo, děkuju pěkně. V tom obchodě s obleky mi to snad šlo dobře, ne?“ 

„Když si odmyslíme, jak jsi křičel na všechny kolem a dohnal prodavače k slzám, a to dvakrát?“ 

„Draco,“ potřásl Severus hlavou. 

„To není pravda. Jen mu trochu zvlhly oči, to je celé. A co jsem měl jako dělat?“ Pro Merlina, na 
co si ten Harry pořád stěžuje. „Požádal jsem ho o smaragdově zelenou, což snad bylo jasné a 
on mi přinesl kravatu v odstínu jarní trávy. To jsem se s tou neschopnou obsluhou měl prostě 
smířit?“ 

Severus a Harry už s tím zase začali. Koukali na sebe. A protočili oči. Draco se naštval. „Já si 
vezmu na starost nakupování, jestli dovolíš…“ 

„A vyprovokuješ řezníka tak, že začne házet noži. Na nás.“ 

„Draco.“ Severus počkal, dokud se na něj chlapec nepodíval. „Nakupoval jsi už někdy jídlo, 
třeba jen v kouzelnickém obchodě? Mimo sladkostí ovšem?“ 
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Teď to byl Draco, kdo protočil oči. „Ne, jistě že ne. Ale jak těžké to asi může být?“ 

„Dobrá, tak nech Harryho, ať nám ukáže, jak mudlové nakupují.“ 

Harry se tvářil šťastně jako nemluvně, že je po jeho, a že nakupování bude mít na starost on. 
„Jasně, tak Draco pryč s hábitem. A ty taky tati. Možná by ses měl převléct do něčeho trochu 
vhodnějšího. Moc mudlů nenosí… tolik vrstev oblečení. Obzvlášť v létě.“ 

Tati… Jistě, že se na to slovo Severus nebude šklebit, hlavně když ho řekl Harry. Draco se 
zamračil a přešel k pohovce, na kterou se posadil a zkřížil ruce. 

Severus byl v okamžiku zpět, oblečený do černých kalhot a prosté polokošile v tak tmavém 
odstínu zelené, že mohla být zrovna tak černá. Černé vlasy měl sepnuté stejně, jako když 
chodili k Marše. 

Harry přikývl. „Tak, Exeter. Přemístíme se někam blízko koupaliště a podíváme se po vhodném 
obchodě.“ 

Tati… Tentokrát si byl Draco jistý, že to Harry neřekl naschvál. Aby ho naštval. 

„Takže myslíš, že už můžeme jít?“ 

Harry zamrkal, protože to nepochopil. „Ehm, jo. No dobře, hned jak Draco vstane z té pohovky.“ 

Severus mávl rukou ke stolu, kde prve snídali. Po všech těch přednáškách typu: Nemáme tu 
žádné domácí skřítky, Draco věděl moc dobře, co to gesto znamená. Nikdo nikam nepůjde, 
dokud nebude umyté nádobí. No tak fajn. Draco několikrát mávl hůlkou, aby očistil talíře a 
uložil je, kam patří, pak nechal zmizet drobty roztroušené po stole. Musel uznat, že domácí 
práce nejsou tak hrozné. Nemuseli vařit a uklízet po mudlovsku. 

Ale teď měli jít nakupovat, jako to dělají mudlové. A Harry jim bude ukazovat, jak na to. Draco si 
povzdechl, ale pak se rozhodl, že to nevadí. Má se v Exeteru setkat s Rhiannon Millerovou, na 
ničem jiném nezáleží. Soustředil se na to a nechal svět kolem sebe, aby se rozplynul a on si 
připadal lehký jako peříčko... vždyť se už brzy měl setkat se svou pravou láskou. 

***

Draco se přemístil na druhou stranu ulice, než jeho otec a bratr, ale snadno se s tím vypořádal. 
Přeběhl silnici, ignorujíc přitom zvuky skřípajících pneumatik a něco jako kvákání šílené kachny. 

Harry potřásl hlavou. „Ty nic nevíš, co? Troubí na tebe z dobrého důvodu. Čeká se, že se 
rozhlédneš na obě strany, než přejdeš přes silnici!“ 

Draco se ohlédl na projíždějící auta, pak udělal pohyb, jako by vzlétal na koštěti. „Už jsem čelil 
větším výzvám.“ 

„Draco, nech si od bratra poradit, jinak budeš nápadný,“ řekl Severus ostře. 

Hmm, asi bude lepší se nehádat. Severus by mohl chtít, aby se hned po nákupu vrátili domů, a 
to by nechtěl. Dracovi se málem zavařil mozek, jak promýšlel, co řekne, až potká Rhiannon. 
Bude v divadle, pravděpodobně bude zkoušet a plnit divadelní sál svým magickým hlasem. 
Draco bude chvíli poslouchat. Možná omdlí. Příliš mnoho krásy najednou ho vždy zasáhne. Byl 
by neskonale šťastný, kdyby ji mohl pozorovat celý den… 

Ale ona asi nebude zkoušet tak dlouho. Dřív nebo později bude potřebovat přestávku. Až půjde 
na pauzu, Draco k ní přijde z hlediště a… 

Jak nádherné bylo vaše včerejší představení, slečno Millerová. Jsem vaším velkým 
obdivovatelem. Moje jméno je Draco Snape… 
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Draco se zamračil, zatímco je Harry vedl nějakou ulicí. Draco Snape. Byl šťastný, že má otce, 
kterému může věřit, to jistě, ale to ještě neznamená, že jeho nové jméno má tu samou prestiž 
jako to staré. Ne, že by Draco chtěl znovu být Malfoy. Ne, kdyby to znamenalo… ne. Absolutně 
ne. 

Ale pořád přemýšlel, jak by mohl nějak nenápadně naznačit, že má spoustu peněz. Byl zvyklý, 
že to o něm lidé prostě věděli. V okamžiku, kdy slyšeli jeho jméno, věděli. Ale Rhiannon to 
vědět nebude, ne hned… hmm. Možná by se jí mohl představit celým jménem. Nakonec Malfoy 
bylo pořád jeho součástí. 

Ale ne, to by mohlo znít nabubřele. Dokonce ani na večírcích Ministerstva se většinou nikdo 
nepředstavuje celým jménem… 

„Pojďme tudy, po Hlavní třídě,“ řekl Harry a přerušil tak Dracovy myšlenky. Draco vzhlédl, 
překvapený, že koupaliště už není na dohled. Jak byl pohroužen do myšlenek na Rhiannon, 
vůbec si nevšiml, jak dlouho už jdou. 

O několik minut později Harry upozornil. „Vidíte? Támhle, Tesco. Tam mají vše, co potřebujeme. 
Ehm… co vlastně potřebujeme?“ 

Draco na bratra zíral. „Ty to máš na starost. A je to dobře, předpokládám. Nemám ani tušení, co 
ti druzí jedí.“ 

„Tak moc se to neliší, jak jistě víš,“ pokáral ho Severus mírně. „Ačkoliv, musím vás požádat, 
abyste brali ohled na ceny. Momentálně mám u sebe jen padesát liber.“ 

„No, mě zbylo spoustu peněz z toho nákupu obleků,“ řekl Draco. 

Severus se k němu otočil. „Já jsem zodpovědný za vaše potřeby, tomu se nejde vyhnout.“ 

Draco překvapeně zamrkal. Nebylo to často, aby nabízel, že se podělí o peníze a on to takhle 
odbude. „Já jen… nabízel jsem i Harrymu, že mu dám peníze, kdyby potřeboval. Myslel jsem, že 
se to tak v rodině dělá.“ Ke konci zněl jeho hlas tak nejistě, že si toho i sám všiml. 

I Severusův hlas zjemněl. „Ano, to je správně Draco, budu si to pamatovat. Ačkoliv, 
nepotřebuju peníze ani od jednoho z vás a doufám, že nikdy ani potřebovat nebudu.“ 

Hmm. Hrdost, tomu Draco rozuměl. „V pořádku.“ 

Draco se snažil neotřást, když se před ním dvojité skleněné dveře odsunuly na stranu a zase se 
zavřely, když prošli. Způsob, jakým mudlové napodobují kouzla je opravdu patetický. A taky 
trochu děsivý. Kouzelníci rádi předstírají, že jejich svět zůstává skrytý, ale Draco věděl svoje. 
Dveře, které se samy otvírají, jsou jasný důkaz toho, že alespoň někteří mudlové jsou si vědomi 
možností, jaké magie přináší. Zavánělo to žárlivostí a to bylo nebezpečné. 

Žárlivost měla velký podíl na honech na čarodějnice a dalších zvěrstvech z minulých století. 

Harry popadl nákupní vozík a tlačil ho před sebou. Najednou se široce usmál. „Tak, co začít s 
mléčnými výrobky?“ 

U Merlinovy čapky, bylo to ještě horší, než se Draco obával. Zrovna mléčné výrobky. „Jestli si 
plánuješ koupit nějaké zvíře, tak si ho budeš dojit sám…“ 

Nějaká stará dáma se se svým košíkem zastavila a zírala na ně. 

Draco se kousl do rtu a připadal si jako hlupák, zvláště když zabočili za roh a on uviděl celé 
řady plné krabic označených 'mléko'. No, jak asi měl vědět, že mudlové mléko prostě kupují. 
Nádobí přece myjí ručně, no ne? 

Když dal Harry jednu z těch krabic do vozíku, Draco ji zvedl a prohlédl si ji. Připadal si trochu 
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nesvůj, když nebyl schopen přesně říct, co to drží v ruce. Tentokrát raději snížil hlas, než to 
okomentoval. 

„Co má být tohle?“ zeptal se potichu bratra. 

Harry na něj vrhl zvláštní pohled a ukázal na nápis na krabici. „Mléko.“ 

Draco se na něj podíval pohledem, který považoval za přezíravý. „Jistě, že je to mléko. Ale jaký 
druh? Jačí? Kozí? Ovčí? Velrybí? Od kanadského karibu? Jen tak mimochodem, nepiju vlčí mléko. 
Nemám rád ty souvislosti.“ 

Měl na mysli mýtus o založení Říma, který vyprávěl o chlapci jménem Remus, ale Harry tu 
narážku nepochopil. Nebo možná ano. Tvářil se spíš pohrdavě. Ale když promluvil, vypadal, jako 
by měl na mysli něco jiného. 

„Začínáš mě štvát. Podívej, vím, že jsi sem nechtěl chodit, ale nemusíš vymýšlet celou řadu…“ 

„Vymýšlet?“ Draco se rozesmál. 

„Všechny ty druhy mléka jsou skutečně dostupné v… jiných obchodech,“ řekl potichu Severus. 

„Aha,“ řekl Harry, zřetelně schlíplý. 

„Příště přemýšlej, než se začneš kvůli něčemu rozčilovat,“ řekl Draco povýšeně. „Takže, jaké je 
to mléko?“ 

„Kravské.“ 

„Jak nudné.“ 

„A už se zase chováš jako blbec…“ 

„Už dost těch nesmyslů,“ přerušil je Severus. 

Draco už nic neřekl, ale udělal na Harryho obličej, jakmile se otec otočil zády. Harry ho 
ignoroval 

Draco se už pak neptal na původ másla a jogurtů, které Harry dával do vozíku. Jak tak 
procházeli mezi policemi, začalo to být zajímavější. 

„Jé,“ Harry najednou vypadal, jako by vešel do Medového ráje. „Tyhle jsem vždycky chtěl 
ochutnat. Dudley si je vždycky zabral, takže jsem neměl šanci.“ 

Draco se podíval na červenou krabici, kterou měl jeho bratr v ruce. Výletnické krekry. Pomyslel 
si, jak je smutné, že Harryho jeho příbuzní tak zanedbávali, ale nenapadlo ho, co by měl říct. 
No, něco udělat mohl. „Tak jich vezmeme dost.“ Draco popadl několik krabic a hodil je do 
vozíku. Když Harry zdvihl obočí, Draco si to vyložil po svém. „Víc?“ Sáhl po dalších krabicích. 

„Šest krabic je příliš,“ upozornil Severus a vrátil čtyři z nich na polici. 

„Ale budeme jich potřebovat dost, když mají zítra přijet Ron s Hermionou.“ 

Draco se snažil na dopis, který přišel před několika dny, zapomenout. No, dobře. Ne, že by 
nevěděl, že se bude muset snažit s Harryho přáteli vycházet. Pravděpodobně měl štěstí, že se 
neobjevili dřív. Zřejmě byl Weasley… Ron, připomněl si, zaneprázdněn odtrpaslíkováváním 
zahrady. Alespoň si na to Harrymu v dopisech pořád stěžoval. 

Draco nevěděl, co zaměstnávalo Hermionu, ale asi to nějak souviselo se zuby. 

Harry zatím procházel uličkou. „Tyhle vypadají dobře, a tyhle a tyhle taky…“ 
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Severusův hluboký hlas zněl pobaveně. „Vidím, že zajít do uličky se sušenkami byla chyba.“ 

Harry trochu zrudnul. „No jo, to jen že jsem vždycky sledoval Dudleyho, jak se tímhle vším 
ládoval a já nikdy nedostal…“ 

„Tady to máme…“ 

Zabočili za roh a procházeli další uličkou. Severus krátce kývl a vložil do vozíku černobílou 
konzervu. McCannova irská ovesná kaše. Draco se zašklebil a Harry potlačoval smích. 

V polovině další uličky se Severus zarazil při prohlížení jiné konzervy. 

„Copak?“ zeptal se Draco. 

Mistr lektvarů se zamračil. „Nenapadá mě důvod, proč je v tom přidaný fosforečnan sodný. 
Osobně bych ho nepřidal do čehokoliv určeného k jídlu.“ Vrátil plechovku na polici a začal se 
probírat věcmi v nákupním vozíku, u všech hledal složení. Nad několika potřásl hlavou a odložil 
je jednoduše na nejbližší polici. 

Harry se zamračil. „Myslím, že bychom to měli vrátit tam, kde to bylo.“ 

Draco se málem rozchechtal. Harry už to s tou hrou na hodného syna dost přehání. Draco si 
nemyslel, že to bylo naschvál. Harry se asi ještě pořád cítí nejistý. Občas u Marshy se na to 
pokusil zavést řeč, ale terapeutce se nějak dařilo vrátit se pokaždé k jeho vlastním problémům. 
Například k nedostatku tolerance, jak to nazývala. Ale to se mýlila. To bylo jen inteligentní 
myšlení. Bylo by nebezpečné, kdyby mudlové věděli o kouzelnickém světě, a to bylo všechno. 
Mnoho historických událostí bylo toho důkazem, ale v Bradavicích tuhle verzi historie 
nevyučovali. 

Jak tak přemýšlel, vzpomněl si i na Harryho směšnou zatvrzelost, že Rhiannon je mudla. Takový 
nesmysl. Draco mu ještě ukáže. 

„No tak se podívejme,“ řekl, když stáli v další uličce. „Rhiannon tu není. Zvláštní, říkal jsi, že tu 
určitě bude.“ 

„To jsem netvrdil, ale taky to nic nedokazuje.“ 

„Však uvidíš.“ 

Ale Harry neviděl. Severus nenápadně použil na jejich nákup nadnášecí kouzlo a vydali se do 
ulic Exeteru. Zamířili zpět k divadlu, kde Rhiannon vystupovala. Teď tam však nebyla, jak jim 
řekla pokladní. Docela to trvalo, než z ní tu informaci vydolovali. Dokonce jí Rhiannonin jméno 
nic neříkalo, což Draco považoval za ostudné. 

„Aha, ten amatérský operní soubor,“ vzpomněla si, když Draco vysvětlil, že viděl Rhiannon 
Millerovou ve včerejším představení. „Vystupují tu pokaždé v úterý večer. Myslím, že zkoušejí v 
nějakém skladišti poblíž…“ 

Ve skladišti? Kde je složené zboží? Vzpomněl si na ty nevábné budovy kolem útulku pro motáky. 
Jeho nádherná Rhiannon, která by zasloužila ovace nejlepší londýnské scény, že musí 
vystupovat na takovém místě? Draco málem skřípal zuby. „A kde přesně ji tedy můžeme najít?“ 

„Opravdu nevím.“ 

Draco si povzdechl a sáhl pro peněženku. Věděl, jak si s tímhle typem poradit. I v kouzelnickém 
světě se našly pijavice. Vytáhl několik desetilibrových bankovek, Harry jim říkal pětky, a lehce s 
nimi před ženou zamával. „Jste si tím jistá?“ 

Zírala na něj, jako by byl z jiné planety. Hmm. Tomu se říká vnímavost. „Prosím?“ 
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Mudlové jsou opravdu tupci, no ne? „Možná třicet nebo čtyřicet uncí osvěží vaši paměť?“ 

„Liber,“ zasyčel Harry. „Proboha, Draco!“ 

„Já před vámi neskrývám informace,“ naježila se pokladní. „Teď, pokud vám to nevadí, mám tu 
něco na práci.“ 

Draca docela potěšilo, že Severus stojí pár kroků od něj. Nic není trapnější, než odmítnutý 
úplatek. „No fajn. Dejte nám tři lístky na příští představení Rhiannon Millerové.“ 

Harry zasténal. „Já už to nechci vidět znovu!“ 

„Dokud nemůžu jít do Exeteru sám, obávám se, že se tomu nevyhneš,“ řekl Draco s nosem 
nahoru. Pak se obrátil k pokladní. „Takže?“ 

„Nejprve se mi omluvte za tu urážku.“ 

Dracovi údivem poklesla čelist. Co? Cože? 

Harryho hlas zněl rozjařeně, když se přidal. „Ano Draco, omluv se. Je to to nejmenší, co můžeš 
udělat, poté co jsi naznačil ty… neslušné věci o této dobré ženě.“ 

„Nic nenaznačoval,“ řekla pokladní s pokřiveným výrazem. Skoro jako by jedla něco kyselého. 
„Takže ty lístky nechcete? Tak vypadněte!“ 

Draco se zhluboka nadechl. Žádný hloupý mudla nebude stát mezi ním a Rhiannon. „Mrzí mne, 
pokud jsem vás urazil…“ 

„Pokud?“ 

Draco zaťal zuby. Kdyby jen Severus nestál tak blízko… no dobře. Proklínání mudlů by mu na 
cestě k práci bystrozora moc nepomohlo. Takže se pokusil o oslnivý úsměv a promluvil znovu. 
„Je mi velmi líto, že jsem vás urazil madam. Můžete nám, prosím, prodat tři lístky?“ 

Pokladní se usmála, vzala od něj peníze a podala mu lístky. Když je Draco vzal do ruky, 
uvědomil si svou chybu. „Madam, měl jsem zmínit, že jsme chtěli lístky dopředu, doprostřed.“ 

„Ano, to jste měl,“ odpověděla a rychlým pohybem otočila cedulku visící u pokladny. 

Přestávka na oběd. 

Otočila se k nim zády a zmizela v divadle. 

Draco zastrčil lístky do kapsy u kalhot. „Neuvěřitelné. Tihle… lidé jsou tak hrubá stvoření.“ 

„Opravdu,“ pronesl suše Severus, když k němu došli. 

Draco se ušklíbl. Měl si uvědomit, jak citlivý má jeho otec sluch, ale bylo téměř nemožné 
soustředit se na cokoliv, kromě palčivé potřeby vidět znovu Rhiannon. A teď musí čekat dva 
týdny. Dva týdny! Kdyby byl pes, tak by zavyl. 

„No, možná potřebuju vylepšit svou techniku ale, jsem si jistý, že mi ta žena neřekla všechno. 
Možná až se vrátí, mohl bys použít trochu…“ Zakroužil si prstem u čela. 

„Ne, to bych nemohl,“ krátce ho odbyl Severus. „A už mě o to nežádej.“ 

„Ale já musím Rhiannon najít. Musím! Musím!“ 

„Za týden v úterý je snad dost brzy.“ 
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„Možná se do té doby zbavíš téhle podivné posedlosti,“ řekl Harry. Ten blbec. 

Draco mu věnoval varovný pohled. „To není posedlost. Jo a mimochodem, tentokrát půjdeme do 
zákulisí. A jestli se mě někdo z vás pokusí zase zastavit… no, odmítám odpovědnost za to, co 
se pak stane.“ 

Severus jen pokrčil rameny, což mohlo samozřejmě znamenat cokoliv. Harry, se svým 
obvyklým nedostatkem vnímavosti, si myslel, že to nic neznamenalo. „To ho prostě necháš, aby 
nám vyhrožoval?“ 

„On nám vlastně nevyhrožuje.“ Severus se otočil k Dracovi. „Už tak nemluv, ano? Je to jasné?“ 
Draco nebyl tak hloupý, aby dál pokoušel štěstí. Přikývl a sklopil oči, aby si Severus nevšiml 
odhodlání v nich. 

Byla to dobrá póza. Chladná, soustředěná, plná sebeovládání. Harry mu to ale zkazil. „Upřímně, 
Draco, začíná se ti to vymykat z rukou. Začínám si myslet, že… to máš v hlavě pomíchané.“ 

Harry naznačoval, že se chová jako by na něj použili matoucí kouzlo. Zrovna na něj! „Aha, jako 
když tvůj kamarád Weasley byl zmatený, jenom proto, že tobě na někom záleželo? Něco 
takového Harry?“ 

„Já jsem Severuse alespoň znal!“ 

„Dobře, zjevně jsi nikdy nebyl zamilovaný,“ řekl Draco hlasem, který i jemu samotnému 
připadal hrubý. „Asi to bude mít nějakou souvislost s tím tvým syndromem vyhýbání se 
vztahům (Attechment - avoidance syndrom, pozn. red.), se kterým se potýkáš. A není divu, 
když vezmeme v úvahu, že když jsi byl malý, nemohl jsi nikomu věřit. Ale žádný strach, Marša 
tě z toho vyléčí, jestli k ní budeš chodit ještě tak deset, patnáct let…“ 

„Takže, eseje,“ řekl ztěžka Severus. 

„Počkej, to…“ 

„Já nic neřekl!“ vybuchl Harry. 

„Zesměšňuješ bratrovy city. Opět. Opravdu to od tebe není zrovna moudré. Pokud se ovšem 
nesnažíš, aby po té mladé dámě toužil ještě víc.“ 

Harry zrudnul. „Jen se ho snažím ochránit před utrpením, až zjistí pravdu.“ 

„Dobře, tak toho nech,“ zavrčel Draco. „Navíc to je tvoje představa, ne pravda.“ 

„A ty,“ obrátil se Severus k Dracovi. „Nesnažíš se náhodou Harryho shodit tím, že mu 
předhazuješ jeho dětství? To je nepřijatelné, jak jistě víš.“ 

Při těch slovech Draco zatnul zuby. Takže když Harry uráží jeho matku, je to v pořádku. Ačkoliv, 
když o tom teď přemýšlel, Harry to nedělal před Severusem. Ale Draco nesmí říct ani slovo o 
Harryho příbuzných! „Pořád má nějaké připomínky k mojí matce…“ 

„A ty pořád pomlouváš Remuse!“ 

„Eseje i opisování?“ podíval se na ně Severus výhružně. 

„Ne, pane,“ řekl nakonec Draco. 

„Omlouvám se, pane.“ 

Severus potřásl hlavou. „Pane? To se hodí do třídy, doufám, že to víte.“ 

47 Kapitola 5 POTRAVA PRO DUŠI 



Jistě. Draco mu určitě bude říkat tati, když se mu za to pokaždé dostane jen toho pokřiveného 
pohledu plného zděšení. „Pojďme domů,“ řekl a povzdechl si. Na vteřinu mu před očima prolétl 
obrázek Malfoyova panství. Ale zahnal ho. Teď měl jiný domov. Lepší, ačkoliv tak skromný, že si 
občas připadal stísněně. Ale ani za nic by ho nevyměnil zpátky za Panství. 

Ani když jim otec za trest ukládá eseje. 

Nakonec, pořád je to lepší, než kouzelnický výprask.

Kapitola 6 NOVÁ PERSPEKTIVA 

Draco vypadá, jako by měl depresi, pomyslel si Harry, když se přemístili na louku kousek od 
chaty. Opravdu pořádnou depresi, a Harry věděl, že to asi nebude jen kvůli té eseji, kterou jim 
otec hrozil. Ne, Draco byl rozčilený, protože nedostal šanci vidět tu dívku. Ale snad by ho to 
nemuselo tak mrzet, vždyť Draco Rhiannon ani nezná. Ale mrzelo ho to a hodně. 

No možná, kdyby měli štěstí, táta by mohl zapomenout na ty eseje. 

Nezapomněl. 

„Od každého chci čtrnáct palců o tom, jak je důležité spolu vycházet,“ pronesl důrazně, hned 
otevřel dveře chaty. Ukázal na jídlo, které prve nakoupili. „Ale nejprve uložíte tohle tam, kam to 
patří. Bez kouzlení a bez hašteření. Je to jasné?“ 

Nic dalšího Snape neřekl, ale taky je nenechal o samotě. Seděl na pohovce v obýváku a 
pozoroval je při práci. Harrymu se zdálo, že o něčem přemýšlí. Nejspíš o tom, jak se s Dracem 
pořád hádají. Harry se kvůli tomu cítil hrozně. Bylo to, jako by nechal otce na holičkách. 

Snažil se to napravit, takže si odpustil kritiku toho, jak Draco cpal jídlo do polic. Jen nenápadně 
přemístil mléko, máslo a podobné potraviny z komory, kam je dal Draco, do krabice, která byla 
očarovaná tak, aby udržovala chlad. Nezdálo se, že by si toho Draco všiml, což bylo dobře. 
Snape nebyl jediný, koho už ty věčné hádky unavovaly. Harryho to taky ničilo a věděl, že je to i 
jeho chyba. 

„Možná je Rhiannon opravdu čarodějka,“ řekl potichu. Hmm, to mohlo znít, jako kdyby o tom 
pochyboval. Což byla pravda, ale… „Tedy, mohla by být, ne?“ 

Draco se pohyboval trochu zpomaleně a tohle ho zastavilo úplně. „Nech si tu blahosklonnost.“ 

„To není… Já... myslím že…“ 

„Myslíš si, že je to mudla a nemysli, že to nevím. A kdyby tě zajímal můj názor, tak ze sebe 
děláš pěkného…“ 

Snape si hlasitě odkašlal. 

Draco si povzdechl a potřásl hlavou. „Nevadí. Nestojím ještě o opisování.“ Rozhlédl se po 
krabicích a vypadal, že je spokojený s tím, že jsou hotovi, ačkoliv ve skutečnosti nebyli. „Tak, to 
by bylo. Jdu do pokoje psát tu esej. Ty si zaber stůl.“ 

Harry by si k psaní radši lehl na postel, ale bude lepší nedělat kvůli Dracově povýšenosti 
rozruch. Kdo ví, možná si myslel, že je velkorysý, když mu přenechá stůl. Ačkoliv, jsou přece 
kouzelníci. Můžou něco přeměnit na druhý stůl. Nebo můžou oba psát u tohohle. 

Ale Draco chce být sám, napadlo Harryho najednou. „Dobře,“ řekl a přikývl jako by se mu ten 
nápad zamlouval. 

Draco se na něj podíval trochu znechuceně. Harry si nebyl jistý proč, ale rozhodl se to 
ignorovat. Beze slova uložil zbytek nákupu, posadil se ke stolu a začal přemýšlet o čem psát. 

Snape přiměl Harryho a Draca, aby oběd uvařili společně. Podařilo se jim nehádat se přitom, 
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ale to mohlo být tím, že skoro nemluvili. Harry si pomyslel, že věty jako: „Podej mi tu lžíci!“ se 
asi nepočítají. Draco alespoň tentokrát opravdu odvedl svůj díl práce, ačkoliv se přitom tvářil 
dost ublíženě. 

Po obědě Snape přečetl jejich eseje. Nahlas, takže se Harry trochu přikrčil. Jeho esej se mu 
najednou zdála horší, než když ji psal. 

Když Snape dočetl, podíval se na ně. „Trochu méně arogance ti pomůže vycházet s ostatními,“ 
řekl Dracovi. Pak se otočil k Harrymu. „Na druhou stranu, ty bys měl přestat s tím 
sebeobviňováním. Když se něco pokazí, není to vždy tvou vinou a není tvoje povinnost všechno 
napravit.“ 

Harry se kousl do rtu a přál si, aby se mohl propadnout do země. Co si o něm otec myslí, není 
pravda, ne tak docela. Harry si přece nemyslí, že je všechno jeho chyba. No, leda občas si 
nemůže pomoct. 

Snape se znovu otočil k Dracovi. „Jak jsi daleko s těmi knihami o etice?“ 

Draco ztuhl. „Zatím jsem přečetl dvě.“ 

„Dobře. Jaký je tvůj názor?“ 

To Draca překvapilo. „Můj názor?“ 

Snape vypadal pobaveně. „Ano, co o nich soudíš, jaké mají přednosti a...“ 

„Já vím, co to znamená názor!“ 

„Dobře, doufám, že nějaký máš,“ protáhl Snape. 

Draco skutečně zaskřípal zuby. „Co chceš vědět? Která z těch knih mi pomohla nejvíc? Protože 
naprosto postrádám morální principy, jak jsi mi řekl tady v tom pokoji potom, co jsi mě donutil 
sníst otrávený dortíček?“ 

Harry se rozhodl, že by bylo zbytečné poukazovat na to, že Draco si zjevně myslí, že vlastně za 
všechno mohou ostatní. Trochu ho ale znepokojilo, že jejich otec řekl Dracovi něco tak krutého. 
Ne že by si Harry pamatoval, kdy to řekl… 

„Co jsem řekl, a věřím, že jsem to zmiňoval pouze v soukromí mé ložnice, bylo, že to, jak jsi byl 
vychován, ti neumožňuje promyslet si celkovou situaci, protože vidíš jen momentální výhody a 
nevýhody. A také že morální principy ti mohou zajistit výhodu, jakmile se ostatní přesvědčí, že 
nějaké máš.“ 

Draco pokračoval. „Jo, jasně, ale chtěl jsi tím říct, že vlastně žádné principy neuznávám, že? A 
proto jsi mi dal na čtení tyhle zatracené, hloupé knihy a teď chceš vědět, co si o nich myslím…“ 

„Ve skutečnosti bych rád věděl, která z nich je srozumitelná pro někoho ve tvém věku.“ Snape 
pokrčil rameny. „Pro mě je těžké to posoudit.“ 

Harry měl pocit, že se děje něco divného. 

„Ale proč tě něco takového vůbec zajímá?“ 

„Ach tak.“ Snape se zatvářil trochu samolibě „V tomto školním roce budu vyučovat Etiku. Pouze 
pro sedmé ročníky. Vedeme válku a to často znamená nutnost těžké volby a nás s Albusem 
napadlo, že jako součást přípravy studentů by měla být zařazena i příprava na tyto těžkosti.“ 

„A ty se snažíš zjistit, jaká učebnice bude nejlepší?“ Draco se začal naparovat. „A mě jsi 
požádal o pomoc. Chceš znát můj názor. Už to chápu.“ 
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Snape mu věnoval pokřivený pohled. „Vskutku? Pokud tě zajímá, proč jsem o pomoc nepožádal 
Harryho, vezmi v úvahu, že má spoustu práce se svým lexikonem. A že ho může dokončit jen 
on sám.“ 

„Ano, jistě.“ Draco si povzdechl. „Jestli chceš znát můj názor, tak obě ty knihy jsou nesmyslné. 
Možná že ta od Brookbendera je o něco čtivější než ta od Jamisona, nebo jak se to jmenoval, 
ale obě jsou poněkud nedostatečné, pokud opravdu potřebuješ učebnici Etiky, která by měla 
někomu pomoct s rozhodováním se ve válce.“ 

„Zkus ty další dvě,“ řekl Severus klidně. „Jsou psány na vyšší úrovni, ale jestliže se jedná o kurz 
pro sedmý ročník, tak by to nemělo vadit. Až budeš hotov, řekni mi, které bys dal přednost jako 
učebnici.“ 

Draco přikývl, ale tak, jako by slavnostně přísahal. 

„Takže už nebudeš učit Lektvary, tati?“ 

Severus obrátil pohled k Harrymu. „Ale jistě, že budu. Výuka Etiky je jen povinnost navíc.“ 

„Aha. Myslel jsem, že už máš plné zuby těch ministerských změn v osnovách a…“ 

„Je mi srdečně jedno, jaké změny si dělají. Vyučuji, co je potřeba a oni to dobře vědí.“ 

„Pochybuji si, že by ho mohli vyhodit,“ dodal Draco lehce pohrdavě. „Muže, který zachránil 
Harryho Pottera a potom ho přijal za syna? To si nemyslím. Severus má carte blanche, může 
klidně ignorovat jejich změny v osnovách.“ 

Jediný pohled Harrymu prozradil, že jejich otec s tím tvrzením souhlasí. Harry si povzdechl. 
Věděl, že o něm Snape už nepřemýšlí jako o slavném Harrym Potterovi, ale stejně… 

„Draco, velmi bych ocenil, kdybys byl tak laskav a vrátil se ke čtení.“ 

Když se Snape podíval na Harryho, věděl, co bude následovat. „Tak já se vrátím k tomu 
lexikonu…“ 

„Vlastně bych si s tebou rád promluvil o něčem jiném. O samotě.“ 

Neznělo to nijak hrozivě, pomyslel si Harry, ale jinak neměl ani ponětí, o čem by s ním otec 
mohl chtít mluvit. Pokud mu tedy nechce říct, aby Draca přestal provokovat. Ale ne, Snape 
přece zrovna řekl, že by si Harry neměl všechno klást za vinu… 

„Jasně,“ řekl a následoval Severuse do jeho pokoje. Sedl si na kraj postele a přál si, aby se byl 
cítil méně napjatý. Možná chce mluvit o Harryho lekcích plavání, ale… proč by pak otec zavíral 
dveře? A proč by se tvářil tak vážně? 

„Něco je špatně?“ 

„Upřímně doufám, že ne,“ řekl Snape a posadil se vedle něj. „Ale my dva si potřebujeme 
promluvit.“ 

„Kvůli tomu, jak se s Dracem pořád hádáme? Snažím se, jak můžu, aby mě nerozčiloval.“ Harry 
se zamračil. „Možná by sis spíš měl promluvit s ním o tom, jak je poslední dobou otravný. 
Myslím… já se ho nesnažím pomlouvat, ale nevšiml sis, jak se od konce semestru změnil? I 
před tím občas řekl něco špatného o mudlech, ale nemluvil o nich pořád.“ 

„Pořád? To je trochu přehnané. Ukazuje to, že Draco prostě jen víc dává najevo své skutečné 
názory.“ 

„Dobře, tak mu řekni, ať toho nechá.“ Harry vzdychl. „Zítra přijdou Ron a Hermiona. A já nechci, 
aby je začal urážet. I když, možná před nimi zas bude předvádět ty své skvělé způsoby, kterými 
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se tak rád chlubí.“ 

„Ty sis nevšiml.“ Snape se pousmál. „Zase nás zkouší.“ 

„Hmm…“ Harry se na chvíli zamyslel. „Chce vědět, jestli ho máme pořád rádi, i když říká ty 
strašné věci. Dobře, pořád je to lepší než to, co udělal prve.“ 

„Více než to, protože tentokrát nám věří, že ho akceptujeme takového, jaký skutečně je.“ 

„To sis domyslel sám, nebo jsi o tom mluvil s Maršou? Ale kdy bys měl možnost mluvit s ní 
sám?“ 

„Řekněme, že jsem s tou dobrou doktorkou ve styku,“ zlehka se ušklíbl Snape. „Udělej mi 
laskavost a nezmiňuj se o tom před bratrem. Jeho vztahovačnost začíná být únavná.“ 

Harry přikývl. „Jestli je to všechno…“ 

„To není ani omylem všechno,“ přerušil ho Snape. „Nechtěl jsem s tebou mluvit, abychom 
probírali Draca. Rád bych věděl, jestli jsi uvážil, zda být ke svým přátelům upřímný, když teď 
přijdou na návštěvu. Předpokládám totiž, že o tvých posledních těžkostech zatím nevědí.“ 

Harry se trochu naježil. „Hele, možná jim nemůžu říct všechno, ale nejsem k nim neupřímný.“ 

„Tak jsem to nemyslel.“ Severus se odmlčel a podíval se Harrymu do očí. „Tohle je obtížné, 
Harry. Jsi už téměř dospělý a ohledně svých přátel se rozhoduješ sám. Ale byl jsi to ty sám, kdo 
mě přesvědčoval, jak důležití přátelé jsou. Informovali jsme slečnu Grangerovou a pana 
Weasleyho, že jsi schopen kouzlit bez hůlky a o tvých hlubokých silách…“ 

„Informovali jsme?“ zeptal se ironicky Harry. „Vzpomínám si, že jsi jim nechtěl říct vůbec nic.“ 

„Nechtěl jsem.“ Snape si neklidně poposedl. „Při zpětném pohledu ovšem vidím, že bylo 
užitečné, když o tom věděli.“ 

„Nechceš snad zase mluvit o tom, jak mě v Prasinkách nechali samotného?“ naklonil se Harry. 
„Protože si myslím, že ten hulák, co jsi jim poslal, docela stačil.“ 

„Nesnaž se uhýbat od tématu,“ řekl pevně Snape. „Teď se jedná o to, co by tví přátelé měli 
vědět. Nechovali se vždy tak zodpovědně, jak bych chtěl, ale nakonec bylo výhodnější, když 
znali rozsah tvých změněných schopností. V tom jsi měl pravdu.“ 

„Já… měl pravdu.“ Harry si nemohl pomoct, aby nevytřeštil oči. 

„Ano. A to nás přivádí zpět k tvým instinktům. Naučil jsem se je respektovat, Harry. Tak, co 
říkají tvoje instinkty teď?“ 

Harry zkřížil ruce, jako by se před něčím chtěl chránit. „Nechci jim to vyprávět. Tohle ne.“ 

„Jsem si jist, že nechceš. Nicméně tady se nejedná o to, co chceš.“ Snape chvilku mlčel a pak 
se zeptal. „Obáváš se jejich reakce?“ 

Harry si povzdechl a nutil se, opravdu se snažil nad tím zamyslet. Když se dobral odpovědi, 
zatnul pěsti. Nemohl prostě říct: ano. Byl si jistý, že jeho otec by celý ten nápad okamžitě 
zavrhl, kdyby byl přesvědčen, že to Harrymu může nějak ublížit. Ale... tak to nebylo. 

„Harry?“ 

Další povzdech, tentokrát hlubší. „Ne nemůžu říct, že bych se bál. Není to, jako když jsem 
Ronovi řekl, že se mi líbí být tvůj syn. Tentokrát to není nic, co by… proč by se… naštval na mě. 
Jen…“ 
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Snape čekal. 

„Je to trapný. Tak trochu potrhlý. Ne, sakra. Je to totálně pitomý, není divu, že chodím k 
terapeutce. Ale víš, co začalo léto, nebodl jsem se. Takže myslím, že už je to za mnou, takže 
není důvod se o tom zmiňovat, nemyslíš?“ 

Snape se na něj podíval. Pevně a neoblomně. „Mít to za sebou, jak říkáš, by bylo dobré. Pokud 
by to byla pravda.“ 

„To je pravda!“ 

Ten pohled jako by Harrymu pronikal až k duši. Ale žádný pokus o Nitrozpyt. Alespoň to bylo 
dobré. „Myslím, že je pravda, že jsi od konce semestru nepoužil jehlu, ani ses nepoškrábal. Ale 
je pravda, že jsi nebyl v pokušení to udělat, Harry?“ 

Harry cítil, jak v obličeji rudne. Odkašlal si. „Hmm, no… někdy sedím venku pod tím velkým 
stromem u plotu a přeju si, abych… Já… já nevím. Je to těžký, ale něco na tom…“ Pokrčil 
rameny, neschopný to vysvětlit. 

„Je to pro tebe stále problém. Je dobře, že se s tím snažíš vypořádat,“ pronesl Severus jemně. 
„Takže, přemýšlej znovu o svých přátelích a zvaž, co ti říkají tvoje instinkty.“ 

„Jaký má smysl říkat jim o něčem takovém?“ zeptal se Harry frustrovaně. „Nechci, aby o tom 
někdo věděl! Nechtěl jsem ani, abys to zjistil ty, ale pak mi došlo, že potřebuju pomoc, takže 
jsem ti to musel říct. Ale už mám pomoc a je to mnohem lepší, tak…“ 

„Před chvílí jsme mluvili o tom, jak je Draco otevřenější, jak s námi sdílí více ze svého 
zkresleného vnímání světa. Nechává nás vidět, jaký skutečně je. Nechceš, aby tě tví přátelé 
opravdu znali? Ne tvou reputaci, ale tebe i s tvými chybami?“ 

Harry začal svírat a kroutit prsty, jak tam tak seděl. „To není to samé, jako Dracovy myšlenky. 
On si přece myslí, že jeho podivné názory na mudly jsou rozumné. Takže není divu, že je teď 
říká častěji, když se cítí jistý, že ho kvůli nim nezavrhneme. Ale já vím, že je špatně dělat něco 
takového sám sobě. Tak proč bych měl chtít, aby se o mně vědělo, že jsem blázen?“ 

Snape se natáhl a zakryl Harryho ruce svýma. Jeho dotek byl tak pevný a hřejivý, že se Harry 
přestal ošívat. „Ty nejsi blázen.“ 

„Ale oni si budou myslet, že jsem! Kdo by si to nemyslel, když…“ 

„Myslíme si to o tobě my s Dracem, hmm?“ 

„Asi ne…“ Jak o tom přemýšlel, podařilo se Harrymu slabě se usmát. „Víš, ať má Draco chyb 
kolik chce, nikdy mi nic takového neřekl. A klidně mohl, víš? Mohl to použít jako argument v 
některé z našich hádek. A tím mě mohl dostat.“ 

Snapeovy prsty se na moment sevřely. Nic neřekl, ale Harry věděl, že oba si myslí to samé. Že 
Draco je má opravdu rád, i když většinou neví, jak to dát najevo. 

„Hádám, že Ron s Hermionou mě taky nebudou považovat za blázna,“ řekl Harry nakonec, 
trochu přitom bručel. Z nějakého důvodu, říct to, ho bolelo. Možná proto, že hluboko uvnitř si 
myslel, že blázen je. „Myslím, že pokud jsou opravdu moji přátelé, budou rozumět tomu, že to 
pro mě někdy… bylo opravdu těžké. Hlavně poslední dobou. Ale tím nemyslím tebe!“ vyhrkl 
honem Harry. „Já jen… myslím Samhain a jak jsem ztratil magii, jak jsem myslel, že už se 
nevrátím do školy a pak to s Luciusem, že jsem se necítil špatně a…“ 

„Ticho, ty pitomé děcko.“ 

Jedna krátká věta, která by asi někomu jinému zněla dost kriticky, ale pro Harryho byla jako 
léčivá mast. „Jo, v pořádku. Počítám, že to moji přátelé pochopí.“ 
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„Raději by měli. Jsi mladý muž, na jehož bedrech je toho naloženo příliš, od příliš nízkého věku. 
A naneštěstí se svého břemene ještě nezbavíš.“ 

„Naneštěstí?“ ušklíbl se Harry. „Jsem jediný, kdo může porazit Voldemorta, takže všechno 
vlastně je jak má být, ne?“ 

Snape se mu podíval do očí a usmál se, ale trochu křivě. „Předpokládám, že určitým způsobem 
ano. Ale nerad o tobě přemýšlím zrovna takhle. Mluvím teď s tebou jako otec, ne jako člen 
Řádu.“ 

No, to bylo milé. Ale stejně… „Jsi obojí,“ řekl Harry pevně. 

Snape přikývl. „Tak, co tvoji přátelé?“ 

„Jo, jasně, řeknu jim to. Ne že bych věděl, jak na to.“ Harry se zamračil. „Hádám, že mě něco 
napadne.“ 

„Jak nebelvírské.“ 

Harry se zakřenil. Věděl, že tím jeho otec nemyslí nic špatného. Což ovšem neznamenalo, že by 
se ten muž nějak odcizil Zmijozelu. Harrymu to něco připomnělo. „To nebylo jen proto, že 
musím pracovat na svém lexikonu, když jsi o pomoc s posouzením těch knih o etice požádal 
Draca a ne mě, že jo?“ 

„Ne. Ve skutečnosti jsem zcela chopen vybrat učebnici sám. Myslel jsem, že Dracovi prospěje, 
pokud si je přečte.“ 

Harry naklonil hlavu na stranu. „Proč jsi mu teda neřekl hned, že budeš učit etiku a že hledáš 
dobrou učebnici?“ 

„Doktorka Milá mi doporučila tento postup. Pokud prý bude Draco požádán, aby je přečetl, aniž 
by o tom věděl, pak spíše využije poznatky z nich pro svůj život, místo, aby se od nich 
distancoval a přistupoval k nim jen akademicky.“ Snape pokrčil rameny. „Když k tomu úkolu 
přistupoval, jako bych ho odsuzoval za jeho kritičnost, vzpomněl jsem si, co jsi říkal, Harry. Že 
neustálé připomínání jeho chyb, místo abych Draca povzbuzoval, je spíše kontraproduktivní. 
Takže jsem se nakonec rozhodl zmínit, že budu učit Etiku.“ 

„Líbilo se mu to,“ řekl Harry. „Když jsi ho poprosil o pomoc.“ 

„Ano, měl bych na to pamatovat,“ přemítal Snape a tvářil se jako by tu myšlenku převracel v 
hlavě. 

„Jen to nepřežeň. Mám ho rád, ale už je nafoukaný dost.“ 

„Opravdu? Překvapuje mě, že jsi nezaregistroval, že většinou jen maskuje svou nejistotu.“ 

„Jasně, já vím. Ale někdy je opravdu namyšlený.“ Harry zamrkal. „Oh, kruci. Když se dveře od 
tvé ložnice zavřou, chrání se Silenciem, nebo Draco slyšel každé slovo?“ 

Snapeův pohled byl dostatečnou odpovědí. Jistěže byly ty dveře chráněné. 

Harry se uvolněně zasmál. Pak si na něco vzpomněl. „Ehm, až sem zítra přijdou Ron a 
Hermiona, mohl bys prosím vzít Draca někam ven?“ 

„Na zmrzlinu?“ zeptal se Snape, výsměch v každé slabice. 

„Opravdu bys už na to měl zapomenout.“ 

„Měl bych? Podle mého názoru se jedná o ukázku toho, jakého úsudku je Lupin schopen. Ve své 
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současné roli si nesmí žádné takové chyby dovolit.“ 

„No dobře, ale Brumbál od něj pravidelně dostává hlášení, ne snad?“ zeptal se Harry. „Zatím to 
zvládá dobře. Počítám, že sis myslel, že Narcissa si něčeho všimne mnohem dřív.“ 

„Je pravděpodobné, že už si něčeho všimla, ale má své důvody, aby nic nedala najevo,“ 
odpověděl Snape temně. 

„Jo, možná se jí se starým Luciusem nežilo zrovna snadno a je teď šťastnější!“ 

„Možná.“ Snape potřásl hlavou, jako by z ní chtěl dostat neodbytné myšlenky. „Cos to prve 
říkal? O Dracovi?“ 

„Abys ho někam vzal. Jen vy dva.“ Harry bleskově přemýšlel. „Už to mám. Pamatuješ, jak chtěl 
sehnat programy londýnských divadel? No, jak viděl Rhiannon, úplně na to zapomněl. Tak byste 
je mohli jít sehnat společně. Myslím, že bude snazší promluvit si s přáteli, když se nebude 
motat kolem. Hlavně když o tom problému s jehlami věděl dřív, než oni.“ 

„Jsem si jist…“ 

„Každopádně,“ skočil mu Harry do řeči, odhodlaný dosáhnout svého, „bude to pro něj další 
možnost, aby se cítil výjimečný, no ne? Potřebuje vědět, že není jen nějaký dodatečný nápad, 
ale že ho máš taky rád. A já jsem si jistý, že víš, že tu budu v bezpečí, dokud zůstanu na tvém 
Fideliem chráněném, nezakreslitelném pozemku.“ 

„Je to náš pozemek. Ale jak jsem chtěl říct,“ protáhl Snape trochu popuzeně, „jsem si jist, že to 
zní jako dobrý nápad.“ 

„Aha.“ 

„Nejsi jediný, kdo si něčeho všímá, uvědom si to prosím.“ Snape mu položil ruku na rameno a 
jemně ho stiskl. „Já vím, že si to uvědomuješ. Namyšlenost nebyla nikdy tvůj problém. Tak, je tu 
ještě něco dalšího, o čem bychom si měli promluvit? Doktorka Milá mi v podstatě zakázala ptát 
se na tvoje sezení, ale víš, že si rád poslechnu, cokoliv mi o nich chceš říct. Jsem si jistý, že 
doktorka je v tom, co dělá, celkem dobrá, ale přirozeně ji v určitých ohledech limituje fakt, že je 
moták. Kdybys někdy potřeboval kouzelnický názor, jsem tu.“ 

„Já to vím, tati.“ Harry si nemohl pomoct, ale jeho otec byl tak blízko a mluvil o tom, že je tu 
pro něj, ať se děje cokoliv. Chtěl Harrymu naslouchat, jedno jak dlouho, jedno co. Bylo to vše, o 
čem kdy Harry snil, když lehával sám v přístěnku pod schody. Dospělý, který by ho opravdu, 
upřímně miloval. 

A tak se trochu posunul a opřel se. Na tváři cítil teplou černou látku Snapeovy košile. Snapeovy 
ruce ho objaly přesně, jak Harry čekal. Harry nemohl zabránit myšlenkám, které se v tom 
okamžiku objevily v jeho hlavě. Kdyby to takhle bylo vždycky, jakože mělo být, nikdy bych 
nepotřeboval jehly. Nemusel bych se děsit okamžiku, kdy řeknu kamarádům, že to nemám v 
hlavě v pořádku. 

Ale teď měl otce. Otce, který ho měl opravdu rád. Nejzajímavější na tom bylo, že to byl zrovna 
Severus Snape, který to k němu cítil. Ale co Harryho hluboko uvnitř udivovalo nejvíc bylo, že 
vůbec někdo měl rád kluka, jako je on. 

Ale ne, tohle je přesně ten druh myšlenek, nad kterými Marša vždycky potřásá hlavou, když je 
Harry vysloví na sezení. „Jen to, že jsi nebyl milován, z tebe nedělá někoho, kdo nemůže být 
milován,“ říká mu svým tichým, přesvědčivým hlasem. „Křivdy v dětství zanechávají hluboké 
jizvy, ale nesmíme si jimi nechat určovat život.“ 

Hluboké jizvy… legrační obrat, když vezmeme v úvahu Harryho čelo. Teď ale přemýšlel o 
Dracovi. Taky byl poznamenaný, už od narození. Jen to nebylo vidět na první pohled. 
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Harry pomalu přikývl, tvář se mu přitom otřela o Snapeovu košili. Někdy bylo těžké Draca 
vystát, ale Harry se musí víc snažit neztrácet s bratrem trpělivost. Nakonec, Dracovi uklouzlo, 
že se necítí, jako by ho Harry měl rád. Nebo Snape. To bylo pěkně blízko k tomu, aby se cítil 
nemilován a Harry věděl, jak je špatné, cítit se tak. 

„Díky,“ řekl Harry, trochu jakoby mu vyschlo v krku. 

„Další díky.“ 

„Jo, za Maršu. Opravdu mi pomáhá, tati. Ale až budu na něco potřebovat tvůj názor, přijdu za 
tebou. Pro teď, myslím… jsem v pohodě.“ 

„Těší mě, že to slyším.“ Snape objal Harryho pevněji, jen na okamžik. Pak vstal a mávnutím 
hůlky otevřel dveře. 

Harry se chystal jít do pokoje, ale rozmyslel si to. „Jsme po večeři,“ připomněl otci. „Co takhle si 
dát pár těch krekrů?“ 

„Nepohrdl bych trochou čaje, ale…“ 

„No tak, zkus to,“ přesvědčoval ho Harry. „Žádný fosforečnan sodný, slibuju. Vzpomeň si na tu 
tabulku. Jen cukr, mouka, máslo a… ještě něco, myslím že…“ 

„Sůl.“ 

„No vidíš, je to tak čisté, jak to může být. Můžeš si k nim dát třeba Oolong.“ 

„No dobrá,“ řekl Snape tónem někoho, kdo dělá velký ústupek. Ale oči mu zářily, jako by ho 
něco velmi potěšilo. 

***

Ron s Hermionou dorazili druhý den dopoledne díky přenášedlu, které jim připravil Brumbál. 
První věc, kterou Harry udělal, tedy poté co je přivítal a objal, byla, že jim nabídl Výletníkovy 
krekry. Večer totiž zjistil, že jsou přesně tak výborné, jak čekal, dokonce lepší než ty, které pekli 
bradavičtí skřítci. Nedivil se, že je Dudley pokaždé spořádal sám. 

Když si vzal i Draco, Harry se málem rozesmál. Večer jeho bratr předvedl nekonečnou řadu 
stížností, prohlásil, že ty krekry jsou moc drobivé a s pohrdavým výrazem dodal, že mudlové 
nejspíš o pečení vůbec nic neví. 

A ty snad jo? Harry se málem zeptal, ale nechtěl další hádku. Už tak se hádali příliš. 

A teď Draco snědl ten krekr bez jediné poznámky… no, asi se snažil být zdvořilý, když měli 
hosty. Harry v to alespoň doufal. 

„Tak, co vás zdrželo?“ zeptal se Harry Hermiony. „Nemyslel jsem, že budu muset čekat do 
července, než vás zase uvidím!“ 

Začala si hrát s pramínkem vlasů. „Já vím. Ale nechtěla jsem tě rušit, když jsi s rodinou…“ 

„Ale ty nás nerušíš!“ 

Harry si všiml, že Draco je nápadně potichu. 

„A navíc, v minulém školním roce jsem opravdu hodně zanedbávala SPOŽÚS, tak jsem myslela, 
že upletu ještě nějaké čepičky a šály a tak…“ 

Tolik k tomu, že Draco raději mlčí, když nemůže říct nic milého. Zatím jen seděl s nataženýma 
nohama zkříženýma v kotníkách, ale teď se zamračil. „Kdy už ti konečně dojde, že skřítci 
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nenávidí celou tu pitomost se svobodou, kterou jim vnucuješ?“ 

„Ach, jako by ses zrovna ty někdy zajímal o blaho domácích skřítků,“ řekla Hermiona a pohodila 
vlasy. 

„Přesně. Nenávidím domácí skřítky,“ řekl Draco beze stopy sarkasmu. „Klidně je osvoboď 
všechny. Jen ať jsou ty malý bestie nešťastný.“ 

„Ty nenávidíš úplně všechny,“ řekl Ron. 

Všechny ne, vzpomněl si Harry na Rhiannon. Ale nechtěl ji Dracovi připomínat. A navíc, asi by 
nebylo zrovna bratrské, vytahovat to teď před Ronem a Hermionou. Kromě toho, chtěl mluvit o 
něčem jiném. Jestli se Hermioně chce na něčem dělat, má pro ni něco mnohem lepšího, než je 
pomoc skřítkům, kteří o pomoc nestojí. „Slyšeli jste někdy o něčem, čemu se říká Zrcadlo všech 
duší?“ 

Ron pokrčil rameny a Hermiona jen potřásla hlavou. 

Draco zvedl hlas, což Harrymu přišlo směšné, vzhledem k tomu, že otec seděl jen kousek od 
nich u stolu a něco psal na pergamen. „Severusi, myslíš, že by před nimi měl Harry mluvit o 
tom zrcadle, co jsme našli?“ 

„Já ho našel.“ 

Draco si ho nevšímal. 

Snape prudce vzhlédl a jeho upřený pohled se střetl s Harryho očima. „Slečna Grangerová a 
pan Weasley jsou Harryho dlouholetí přátelé, Draco. Jsem si jist, že jim můžeme důvěřovat, že 
budou nakládat odpovědně se všemi informacemi, které jim Harry poskytne.“ 

Jak důvtipné. Harry se málem ušklíbl. Proč mi prostě rovnou nepřipomene, ať jim řeknu o svém 
problému s jehlami? 

Snapeovy oči se ještě třpytily, když se otočil k Dracovi. „A možná je nový úhel pohledu přesně 
to, co potřebujeme.“ 

„Pochybuji, že zrovna někdo, kdo se narodil u mudlů, vrhne na ten problém nové světlo a…“ 

Harry na něj jen zíral. 

„Co?“ zeptal se Draco arogantně. „Ona se narodila u mudlů, jak jistě víš.“ 

„A taky je to ta nejchytřejší čarodějka, jakou jsi kdy potkal!“ 

„Ano, to jsem uznal a stojím si za tím,“ odsekl Draco. „Ale to neznamená, že má to správné 
zázemí, aby mohla být schopná rozumět tomu Zrcadlu.“ 

„Jako by nám tvoje zázemí nějak pomohlo!“ 

„Touché.“ 

„Co je to s vámi dvěma?“ zeptala se naštvaně Hermiona. „Chovají se takhle často, pane?“ 

Snape položil brk a opřel se v židli dozadu, zkřížil ruce a se zamyšleným výrazem odpověděl. 
„Ano, to hádání není nic nového. Ale jsou to normální děti, slečno Grangerová a…“ 

„Děti!“ vykřikli Draco i Harry současně. 

Snape klidně dokončil větu. „… sourozenecká rivalita je, jak se obávám, stálým…“ 
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„Tati!“ řekl Harry trochu moc nahlas. 

Alespoň ho to zastavilo. Na okamžik Snape na Harryho zíral, pak pokrčil rameny a podíval se 
znovu na Hermionu. „Rozum mi napovídá, abych o dalším pomlčel.“ 

To určitě, pomyslel si Harry. 

Draco dokonce vydal zvuk, jako by se dusil. 

Hermiona vypadala, jako by se chtěla hihňat, ale moc dobře věděla, že by to nebylo slušné. 
„Proč mi prostě neřekneš o tom zrcadle?“ 

Harrymu přišlo, že její hlas pořád ještě zní trochu rozjařeně, ale ignoroval to. Teď šlo o to 
zrcadlo. Začal vysvětlovat, co zatím zjistili. Nebylo toho moc. 

„Jak přesně byl ten nápis?“ zeptala se Hermiona zamyšleně. „Myslím v originále.“ 

Pochopitelně byla schopná rozumět tomu i v latině, což jen dokazovalo, jak je chytrá. Na rozdíl 
od Draca se neučila latinsky už odmala. Draco vypadal, jako by mu to taky došlo a jako by ho to 
štvalo. Když si všiml, že ho Harry pozoruje, jeho výraz se proměnil ve strnulou masku. Vlastně 
to bylo trochu děsivé. 

Znuděným tónem odrecitoval latinský nápis. 

Hermiona poslouchala a vypadala, jako by si něco počítala na prstech, ale ukázalo, že jen 
pracovala na vlastním překladu. „Hmm, tvůj překlad je přesný.“ 

Draco se na ni podíval svrchu. „Nedělám při překladu chyby.“ 

„Ale jistěže děláš,“ řekl Snape, aniž by vzhlédl. „Příležitostně.“ 

„Severus potvrdil, že se jedná o Zrcadlo všech duší,“ pokračoval Draco méně povýšeně. „Takže 
ať je to správně nebo ne, není pochyb, že má fungovat jako spojení s drahými, kteří nás 
opustili.“ 

Ron toho zatím moc neřekl, ale teď divoce vyskočil, oči doširoka otevřené. „Jestli se to používá 
na kontaktování mrtvých, pak je v tom černá magie!“ pronesl chvějícím se hlasem. „A v 
žádným případě by si s tím ani jeden z vás neměl zahrávat, hlavně... ehm...“ 

To Draca naštvalo. „Hlavně já, to jsi chtěl říct?“ 

„No, ty si tak trochu, možná trochu hodně, zvyklý na… tenhle druh věcí.“ Ron to říkal trochu 
nejistě, přinejmenším jako by už pochopil, že Draco není jen špatný. To už něco znamenalo. 

Ale Draco si to zjevně nemyslel. Zvýšil hlas. „A ty jsi zase zvyklý rychle ukončovat návštěvy, 
nebo se mýlím?“ 

„To stačí,“ okřikl ho Harry. „Říkal jsi, že nebudeš na mé přátele hrubý.“ 

„Pomohlo by, kdyby nebyl tak pitomý. Černá magie…“ Draco si pohrdavě odfrkl. „Co duchové? 
Taky černá magie?“ 

„Ne, ale…“ 

„Tvrdit, že jakékoliv spojení s říší mrtvých je nutně černomagické, je přílišným zjednodušením,“ 
oznámil Draco okázale. 

Ron se zatvářil jako by právě byl nazván užvaněným idiotem. Což byla možná pravda, ale Harry 
nechtěl, aby se jeho přátelé hádali. „Poslouchejte,“ řekl rychle. „To zrcadlo má takovou pojistku, 
jasný? Můžeš zavolat jen ty, které máš rád.“ 
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„To není zas taková pojistka,“ podotkla Hermiona. „Kohopak by asi mohl zavolat někdo jako 
Grindelwald?“ 

Pravda. Ale… „Možná, že tvoje láska k nim musí být čistá, nebo tak něco. Což by mohlo ty 
opravdu odporné od používání zrcadla odradit, aspoň myslím. A taky by to mohlo zabránit 
tomu, aby skrz přišlo něco zlého.“ 

Draco si vzal další krekr. „Myslím, že to zrcadlo nikoho nepustí skrz, Harry. Nic z toho nápisu 
nenaznačuje možnost vzkříšení nebo vytvoření těla z masa a krve. Ať přivoláš kohokoliv, bude s 
tebou z toho zrcadla mluvit. Tak co by se stalo, kdyby se objevilo něco zlého? Obraz přece 
nemůže nikomu ublížit.“ 

Fakt? Pomyslel si Harry a vzpomněl si na Luciusův portrét na Grimmauldově náměstí. Napadla 
ho dětská říkačka: Klacky a kameny ti nadělají modřiny, ale slova neublíží… Nebyla to pravda. 
Slova mohou zranit, to už Harry věděl. 

Ale ani to ho nemohlo odradit. Chtěl mluvit se svými rodiči. A se Siriusem. Chtěl to víc než 
cokoliv jiného. Navíc, oni by mu nikdy neublížili, takže všechno bude v pořádku. Harry si 
odkašlal. 

„Hermiono… opravdu bych to zrcadlo chtěl opravit. Neřekl jsem ti o něm dosud jen proto, 
abychom si o něm mohli popovídat. Napadlo mě, že bys mi mohla pomoct. Můžeš se pokusit 
něco zjistit, nebo tě něco napadne.“ 

Hermiona zrudla jako pivoňka a začala si zase hrát s vlasy. „No, Harry. Lichotíš mi. Jenomže 
jestli se tvému otci nepovedlo nic zjistit, těžko mohu věřit, že já bych…“ 

„Prosím. To nikdy nevíš.“ 

„Jak mám vlastně pátrat? Knihovna poblíž domu mých rodičů nemá oddělení kouzelnické 
literatury.“ 

Harry si nevšímal sarkasmu v jejím hlase. „Tati, nemluvil si o nějaké kouzelnické knihovně v 
Edinburgu? Mohli by mít víc knih než v Bradavicích?“ 

„Podstatně. A londýnský Institut magického vědění má ještě rozsáhlejší sbírky.“ 

„Mohl bys poprosit ředitele, aby to pro Hermonu vyjednal? Aby jí potřebné knížky poslali soví 
poštou, nebo tak nějak?“ 

„Mohu, ale sám jsem už v jejich sbírkách pátral. Bez úspěchu.“ 

„Jasně, ale když se do toho pustí i Hermiona, mohla by najít něco, co ti ušlo. Ona je vážně 
skvělá. Bez urážky.“ 

„Och, v pořádku.“ 

Harry se jeho sarkasmu usmál. „Oba jste skvělí, jo? Měl jsem na mysli ten nový úhel pohledu, 
jak jsi říkal, to je celé.“ 

Skvělá, to bylo přesně ono. Jak se ukázalo, Hermiona měla lepší nápad. Jako obvykle. „Ráda 
bych měla do těch knihoven přístup,“ řekla s rozzářenýma očima. „Kdybyste mi to mohl zařídit, 
velmi bych si toho vážila, profesore. Ale právě mě napadlo, že knihy, které potřebujeme, by 
mohly být v Kruvalu.“ 

Ron na ni nechápavě zíral, ale jí se to zdálo jasné. Zamyšleně si pro sebe přikývla. „Ano, 
přesně… Viktor se zmiňoval o předmětu, kde se učí pracovat s očarovanými zrcadly. Je to 
taková Kruvalská specialita. Kdybych si mohla půjčit sovu, napsala bych mu, jestli by se 
porozhlédl u nich v knihovně, jestli nemají knihu o Zrcadle všech duší.“ 
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Draco se na ni usmál, přičemž vrhl postranní pohled na Rona. „Jak výborný nápad!“ 

O -ou. 

„To teda není!“ vybuchl Ron. „Kruval, Hermiono? No tak tady máme důkaz. V tom Zrcadle je 
temná magii, protože Kruval…“ 

Draco se usmál ještě víc. „Rone? Jsi si jistý, že tě prostě nerozčílila představa, že si bude 
dopisovat s legendárním Viktorem Krumem? Geniálním famfrpálovým hrdinou, jakým ty nikdy 
nebudeš?“ 

„Sklapni, fretko…“ 

„Pořád lepší být fretka než lasička!“ (Weasel = lasička, pozn. překl.) 

Harry náhle pocítil vlnu soucitu k otci. Sledovat dva lidi, které má rád, jak se neustále hádají, je 
opravdu hrozné. „Nechte toho, oba!“ 

Ron stiskl rty, ale pak řekl: „Harry, to zrcadlo opravdu není nic dobrého.“ 

Draco elegantně vstal a trochu se zamračil, když se k němu Ron otočil. „Vlastně si myslím to 
samé. Ale ne proto, že by to byl temný artefakt, pro Merlina! Harry chce mluvit se svými rodiči. 
O tom jsi nepřemýšlel?“ 

„Ou, s rodiči.“ Ron trochu jako by ochraptěl. 

Draco zkroutil rty. „Jo, přesně. Bude ti vadit, pokud řeknu tvé přítelkyni, že může použít naši 
očarovanou krabici na dopisy?“ Nečekal na odpověď. „Hermiono? Pošta se přeposílá z Bradavic, 
ale Krumova odpověď by měla přijít přímo k tobě domů.“ 

„Děkuji ti, Draco,“ odpověděla Hermiona trochu moc formálně. Posadila se naproti Snapeovi a 
trochu se usmála, když jí beze slova podal pergamen a brk. 

Draco se opíral o zeď a zamyšleně pozoroval Hermionu. Najednou si začal tiše pískat, přesně 
jako by si myslel, že jde o něco víc, než jen zrcadla. 

Harry se prosebně podíval na otce. 

„Draco,“ řekl Snape a jeho hábit se rozvlnil, jak vstával od stolu, „věřím, že bys rád navštívil 
Londýn a zjistil, co dávají v tamních divadlech? Půjdeme?“ 

Draco údivem otevřel pusu. Vypadalo to, že na to úplně zapomněl. Nejspíš opravdu zapomněl. 
Jak jednou viděl tu Rhiannon, nemyslel už na nic jiného. Rozhlížel se po pokoji, jako by 
uvažoval, jestli si má dál dělat legraci z Ronovy nejistoty, nebo si užít výlet s otcem. 

Jeho potřeba cítit se v nové rodině důležitý zjevně zvítězila. „Jen se převléknu do něčeho 
vhodnějšího.“ 

Harry nechápal, co tím myslí, neměl přece na sobě hábit. Ale možná to byl Dracův způsob, jak 
připomenout Snapeovi, že by se měl převléct z hábitu. A Snape opravdu zmizel v pokoji a vrátil 
se v mudlovském oblečení. Nebo spíš v tom, co za mudlovské oblečení pokládal. Harrymu to 
přišlo trochu staromódní, ale ne natolik, aby to bylo nápadné. 

Snape se na cestě ke dveřím zastavil a přelétl pohledem od Rona, který stál se založenýma 
rukama, k Hermioně, která u stolu psala dopis. „Užijte si svou návštěvu u Harryho.“ 

Ronovi málem vypadly oči a Hermioně vypadl brk z ruky. Pohled na její výraz byl 
nepřekonatelný. I Harry musel uznat, že ta situace je podivná. Snape se zastaví jen proto, aby 
řekl něco jako tohle? Něco tak nebelvírského? Ale Harry věděl, proč to Snape udělal. 
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„Jistě,“ řekl a věděl, že mu otec bude rozumět. Harry z toho nehodlal vycouvat. Jednou se 
rozhodl a tak jim to řekne, i když to bude těžké. V noci o tom hodně přemýšlel a co mu nejvíc 
pomohlo bylo, že si vzpomněl, co mu jednou řekla Marša. Řekla to sice o Snapeovi, ale Harrymu 
došlo, že to samé se vztahuje na všechny, kterým věří. 

Ti kdo tě mají rádi, ti mohou pomoci nejvíc, vysvětlovala. Mohou si všimnout náznaků, že se ti 
vrací sebedestruktivní tendence a mohou ti pomoci to nutkání vydržet, dokud neodezní. To je 
hlavní důvod, proč bys neměl litovat, že jsi otci a bratrovi řekl o těch jehlách. 

Jo, Ron a Hermiona mu taky můžou hodně pomoct, ale jen když budou vědět, co se děje. Jeho 
problém by nikdy nebyl tak vážný, kdyby se jim v minulém semestru dokázal svěřit. To jak před 
nimi utíkal… schovával se… zakrýval si předloktí, aby nikdo neviděl… 

Hermioně by takové náznaky nikdy neunikly, ne kdyby měla tušení, co Harry dělá. 

Hned jak viděl, že se Draco se Snapem přemístili, pocítil Harry neklid. Nervy, řekl si pro sebe. A 
strach. O tom taky mluvili s Maršou často. Snažil se nevnímat mravenčení v rukou. 

Pomyslel si, že se s tím radši vypořádá hned. Řekne jim to všechno teď, ať už to má za sebou. 
To je přece dospělé chování, ne? Váhání mu nepomůže. 

„Tak, právě jsem dopsala,“ oznámila Hermiona, jako na zavolanou. Ještě vykouzlila písek a 
osušila jím dopis. Písek zmizel, hned jak nasákl všechen přebytečný inkoust. No páni! Harry 
většinou prostě počkal, až inkoust uschne. Občas používal vysušovací kouzlo, ale mnohem 
obyčejnější. 

„Staromódní magie,“ vysvětlila s úsměvem Hermiona. „V minulosti používali některá opravdu 
pěkná kouzla. Uložila jsem si naučit se během prázdnin jedno každý den.“ 

„To sis tu knihu koupila ještě před koncem semestru?“ 

„Ale ne,“ její úsměv se ještě rozšířil. „Tuhle mi poslal Gregory. Jako poděkování, že mu 
pomáhám. Opravdu mile mě překvapilo hlavně to, jaké jeho dopis ukazuje zlepšení. Už skoro 
žádná přehozená písmena. Určitě procvičuje, co jsem mu poradila.“ 

Její výraz potemněl, když zvedla svůj dopis ze stolu. Začala ho svinovat, ale pak se podívala na 
Rona. „Chceš si to přečíst, než to odešlu?“ 

„Jo, prot…“ Ron zachytil Harryho varovný pohled a opravil se. „Ne, myslím, že nechci.“ 

„Dobře.“ Hermiona dopis srolovala a zajistila provázkem, pak ho podala Harrymu, který ho 
vložil do dřevěné krabice, kterou používali na posílání dopisů. 

„No co takhle trochu se proletět?“ navrhl Ron, který hledal, čím by se rozptýlil. „Má Snape 
nějaké staré koště, které si můžu půjčit?“ 

Harryho lákalo se toho nápadu chytit, ale rozmyslel si to. Létat můžou později. „Vlastně jsem 
vám chtěl něco říct. To, že vzal Snape Draca do Londýna, byl totiž můj nápad. Chtěl jsem s vámi 
mluvit o samotě.“ 

Hermiona okamžitě zpozorněla. „Co se děje, Harry?“ 

Než odpověděl, ukázal jim, ať se posadí na pohovku. Sám si přitáhl židli, aby mohl sedět proti 
nim. „No, totiž… jde o to…“ Bylo to mnohem těžší, než si myslel. „Víte, nejsem si jistý, jestli mi 
budete věřit.“ 

„Věřit co, kámo?“ podíval se na něj vážně Ron. „Víš, že nám můžeš říct všechno.“ 

To byla příležitost, na jakou Harry čekal. „Takže, no… pravdou je, že jsem vám o něčem neřekl.“ 
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„O čem?“ vyhrkl Ron. Hermiona si uvědomila, že je lepší počkat, až Harry domluví. 
„Já... no,“ Harry polkl a začal znovu. „Musím se k tomu dostat. Pamatujete, jak jsem zabil 
Luciuse Malfoye?“ 

„Náhodou,“ připomněla mu potichu Hermiona. „V sebeobraně.“ 

„Jo, já vím. Ale potom, začal jsem si připadat…“ 

Hermiona na židli ztuhla, skoro jako by chtěla běžet Harryho obejmout a musela se hodně 
ovládat, aby zůstala sedět. „Nemáš proč cítit se špatně, Harry,“ vyhrkla divoce. „Možná je to 
přirozená reakce, ale v tomhle případě to není nutné.“ 

To si myslíš ty, málem řekl Harry. „Je to jinak,“ vysvětloval dál a začal se škrabat na předloktí. 
„Já se necítil špatně. A všichni mi říkali, že nemám důvod cítit se špatně, jako by čekali, že se 
tak cítit budu. A já si začal myslet, že nejsem normální, protože jen někdo opravdu zlý může 
zabít a necítit výčitky svědomí a…“ 

„Zlý!“ Ron zatnul pěsti, až mu zbělaly klouby. „To je hloupost Harry, totální! Ty přece nejsi zlý!“ 
Harry se pokojně usmál. „Jo, já vím. Nebylo to úplně takhle, jen jsem se bál, že bych mohl... já 
nevím, propadnout zlu, když s tím něco neudělám.“ 

„Ty přece nemůžeš nikdy propadnout zlu!“ 

„Rone, proboha, nech ho to už doříct!“ 

V tu chvíli by Harry dal cokoliv, jen aby to měl už za sebou. „Začal jsem se bodat,“ vyhrkl a 
zoufal si, jak hloupě to znělo. 

A s hrůzou sledoval, že to nepochopili. Nejspíš to ani nemohli pochopit. 

„Jehlou,“ dodal a povzdychl si. „Po celých rukou.“ Natáhl ruce před sebe, jako by jim to chtěl 
ukázat, ačkoliv už na nich nebylo nic vidět. I když, předloktí měl zarudlá. Asi se na nich škrábal 
víc, než si myslel. Alespoň si neudělal škrábance. No, tomu říkám pokrok, pomyslel si. 

„Bodal ses. Jehlou.“ Ronův hlas přetékal pochybami. „Proč jako?“ 

„Protože jsem se cítil špatně, že se necítím špatně. Kvůli Malfoyovi.“ 

Hermiona povytáhla obočí. „Ale ty ses zjevně cítil špatně, Harry. Tak špatně, že ses za to začal 
trestat?“ 

Dobrý postřeh, pomyslel si Harry. Takhle se na to zatím nedíval. 

„Ale ty máš přece z jehel strach!“ nechápal to Ron. 

Legrační, někdy zněl přesně jako Draco. „Jo to mám. V tom byl ten smysl. Totiž, tehdy jsem 
dostal ten zmatený nápad, že problém je v tom strachu a kdybych si na jehly zvykl, všechno 
bude v pohodě. Nebo… tak nějak. Těžko se to vysvětluje.“ 

„To ti věřím.“ Hermiona mluvila opatrně, jako by mu nechtěla ublížit nějakým nevhodným 
slovem. „Ehm… a teď už víš, že to bylo hloupé?“ 

„Jo. Snape mi sehnal pomoc. Teda, já to věděl i prve, jen jsem s tím nemohl přestat. Bylo to 
jako… nevím… jako by mě něco nutilo. Marša použila výraz kompulse, nutkání. Marša je moje 
terapeutka.“ 

Ron se naklonil dopředu. „Co je to terapeutka?“ 

„Ale no tak, Ronalde. Kouzelníci je mají taky. Je to někdo, s kým si můžeš promluvit, když máš 
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problém, když něco nezvládáš…“ 

„Ale na to je přece rodina.“ Ron se zamračil. „A ty teď máš opravdového otce. Proč sis o tom 
prostě nepromluvil se Snapem? Nebo s námi, Harry?“ 

„Já s ním mluvil. Pořád si povídáme. Ale potřeboval jsem něco víc. A vy…“ Harry nervózně 
trhnul rameny a poposedl si na židli. Teď přijde ta nejtěžší část. „Já se… asi styděl. I když jsem 
to dělal, tak jsem pořád věděl, že nikomu jinému by to nedávalo smysl.“ Slabě se pousmál. 
„Dnes vím, že to vůbec nedávalo smysl.“ 

„Takže už se, ehm, nebodáš?“ zeptala se Hermiona. 

Harry si hrozně moc přál, aby mohl jednoduše odpovědět ne, ale když jim toho řekl tolik, jaký 
smysl by mělo teď zalhat? Nebo ne zalhat, ale neříct celou pravdu. Bylo mu jedno, jak 
zmijozelské by to bylo. Tady šlo o jeho přátele a těm řekne pravdu. „No, ano i ne. Chci říct, 
nebodal jsem se, co jsem se vrátil z Bradavic, ale někdy mám ještě… nutkání. Myslím, svým 
způsobem, jako bych to potřeboval a pak si nejvíc ze všeho přeju, abych měl u sebe jehlu. 
Koncem minulého semestru jsem s sebou nosil jehlu skoro pořád. A bylo to… nevím. Jako by to, 
že ji mám u sebe a můžu ji kdykoliv použít, znamenalo mít kontrolu. Teď u sebe žádnou mít 
nemůžu, kdybych náhodou měl to nutkání a…“ Povzdechl si. „Chybí mi to.“ 

„Ach, Harry.“ 

Hermiona vypadala tak smutně, až se Harry cítil provinile. Pocítil touhu mít u sebe jehlu. 

„Jak ti to může chybět?“ Ron se zeptal tak nahlas, že mohl stejně dobře křičet. 

Harry se zamyslel, než se to pokusil vysvětlit. „Fakt nevím, bylo to jako… když jsem měl svojí 
jehlu a párkrát jsem se bodl, dostal jsem se… skoro do transu. Nebylo nic, jen já a jehla, když 
jsem ji zabodl, ta bolest mě udržovala v takovém klidném stavu, nějak jsem si nemusel s ničím 
dělat starosti. Ale to přišlo až později, když už jsem si na to opravdu zvykl.“ 

Ron se tvářil, jako by mu bylo hodně špatně a snažil se to nedat najevo. 

Na druhou stranu, z Hermiony přímo vyzařoval soucit. Jindy by to Harryho štvalo, ale teď jí byl 
vděčný. „Ale už jsi na tom líp.“ Spíš konstatování než otázka. 

Harry se znovu usmál. „Jo.“ 

„Je dobře, že máš otce, za kterým můžeš jít,“ dostal ze sebe Ron a polkl. „Já to teda moc 
nechápu, ale jestli je už ti líp, tak to jediný se počítá.“ 

„Jsem ráda, že si nám důvěřoval natolik, že jsi se svěřil,“ přikývla Hermiona. Klidně mohla říct 
konečně svěřil, její tón to potvrzoval. 

„Snapeův nápad.“ Měl by být naprosto upřímný, no ne? 

„Opravdu?“ Teď to byla Hermiona, kdo vytřeštil oči překvapením. 

„Jo. Nemluví o tom často, ale myslí si, že my tři jsme celkem dobrý tým, víte?“ 

„My tři,“ opakoval spokojeně Ron. Harrymu chvilku trvalo, než si uvědomil proč. „Takže Draco to 
neví, co? Už se nedivím, že ho Snape vzal pryč, aby nám nepřekážel.“ 

„Vzal ho ven, protože nechtěl, aby se Draco vytahoval, že to věděl první.“ Když se Ron zamračil, 
Harrymu došlo, že by to měl vysvětlit. „Já mu to neřekl, Rone. Prostě byl při tom, když jsem šel 
požádat Snapea o pomoc. Zaslechl to.“ 

„Ten slídivej bastard!“ 
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„Tak to nebylo.“ 

Ron se trochu nasupeně posadil. „Pokud si z toho nebude dělat legraci, pak je to v pořádku. Ale 
jen ať si něco zkusí, urazím mu hlavu, Harry…“ 

„Zachoval se skvěle,“ přerušil ho Harry rychle. „Hele Rone, já už Draca znám, většinou se 
chová jako pitomec, ale v tomhle případě ne. Ani jednou. A když jsem ho potřeboval, pomohl 
mi.“ 

„Ano, to by měl, když je tvůj bratr,“ řekla Hermiona. „V pořádku, Rone?“ 

„Jo, jasně.“ Ron se zhluboka nadechl a podíval se Harrymu do očí. „Jseš si jistej, že si z tebe 
neutahuje, nevyhrožuje ti, že to někomu prozradí nebo nedělá něco podobně podrazáckýho?“ 

„Kdykoli si myslí, že bych s tím mohl začít, vyhrožuje, že to poví otci,“ odpověděl Harry ironicky. 
„Ale nikdy si z toho nedělal legraci.“ 

„Pak je to v pořádku,“ řekl Ron zachmuřeně. 

Hermionu napadla další otázka. „Takže proto jsi koncem školního roku vypadal, jako duchem 
nepřítomný?“ 

„Jo. A jeden z důvodů, proč jsem vám o tom řekl je, že tak můžete dávat pozor, kdybych začal 
zas mít problémy,“ připustil Harry. „Což se asi nestane, ale jen tak pro jistotu, kdybych 
potřeboval vaši pomoc. Jen si pamatujte, že to asi neocením hned, ale až mě to zas přejde.“ 

„Budem dávat pozor, jestli se nechováš nějak divně,“ slíbila Hermiona. „Kdyby něco, máme to 
říct tvému otci, nebo…?“ 

„Chtějte nejdřív, abych vám ukázal předloktí, pro jistotu.“ 

„Ty nepoužíváš hojivá kouzla?“ 

„Po čase přestala fungovat.“ 

„Ach. A masti?“ 

Harry si povzdechl. „Chcete mě navádět? Uvažoval jsem, že nějaké ukradnu.“ 

„Já jen…“ Hermiona zrozpačitěla. „Nechci zase udělat chybu, Harry. Pořád si hrozně vyčítám ten 
dopis.“ 

„To nemusíš. Dokonce i Snape už ti odpustil.“ Harry se usmál a s úlevou si všiml, že mravenčení 
v rukách přestává, nejhorší už má tedy za sebou. „Tak co, Rone? Půjdem si zalítat? Jaké koště 
bys radši, Snapeův starý Zameták, nebo Dracův Kulový blesk XL?“ 

„Jasně, on si může vybrat,“ stěžovala si Hermiona, ale usmívala se, změna tématu jí přišla 
vhod. „Proč ne já? Co když si chci taky jednou vyzkoušet Kulový blesk?“ 

„V pohodě. Já si vezmu Zameták a vy Kulové blesky.“ 

To ji překvapilo. „Můžeme? Totiž… co tomu řekne Draco, až zjistí, žes nám půjčil jeho koště?“ 

„Nic, když to nezjistí. A i kdyby to zjistil, Snape ho vede k tomu, aby se uměl podělit.“ 

Ron vstal a neklidně přešlápl. „Jak to, že taky nemáš nové koště, Harry?“ 

„Chtěl jsem radši něco jiného,“ přiznal Harry. „Abyste mě vy dva mohli navštívit.“ 

„Ale to by ti Snape dovolil tak jako tak!“ tvrdil Ron s jistotou. „Nikdy bych to do něj neřek, ale… 
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je vždycky tak trochu naměkko, když jde o tebe. Víš jak to myslím?“ 

Harry věděl. Když na to pomyslel, byl to pocit... trochu jako by zabalený v měkké dece pil kakao 
před krbem. 

„No tak mu řekni, že chceš taky Kulový blesk XL,“ přemlouval ho Ron. „Příští rok ho budeš 
potřebovat, když budeš hrát proti Dracovi. Přece nechceš, aby Zmijozel zase získal pohár? 
Vracíš se přece na místo chytače?“ 

O tom Harry zatím nepřemýšlel. Dělo se toho tolik, že neměl čas. „Budu si muset nejdřív 
promluvit s Ginny.“ 

„Ale je to poslední rok v Bradavicích!“ 

Harry pokrčil rameny. Famfrpál měl pořád rád, ale záleželo mu i na spoustě dalších věcí. 
„Rozhlásili jsme, že nemůžu lítat, protože moje magie je slabá a nevyzpytatelná.“ 

„No tak řeknem, žes přes léto trénoval,“ nedal se Ron. 

„Nebo řekni Ronovi, ať na tebe přestane tlačit.“ 

„Budu o tom přemýšlet,“ slíbil Harry. „Jo? Je to pro mě trochu zamotaný, Rone. Nemůžeš to 
chápat. Všichni z vaší rodiny byli zařazeni do Nebelvíru. Snape by rád viděl vyhrát Zmijozel, 
chápeš?“ 

„Jo aha.“ 

„Ale já bych fakticky rád hrál proti Dracovi. Mohla by to být legrace.“ Harry se odmlčel a pak 
dodal: „Já to nějak vymyslím. Pojďme se proletět.“ 

Když se Snape s Dracem o hodinu později vrátili, všichni tři ještě létali. Harry zpomalil Zameták 
a přistál před nimi. Draco vzhlédl na svůj XL. Zrovna na něm letěl Ron, ale Draco to nic neřekl. 
Protočil oči a zamířil do chaty. 

„Vše v pořádku?“ zajímal se Snape. 

Harry se zářícíma očima přikývl. „Jo, báječný. Myslíš, že si s námi Draco dá pár her?“ 

Snape se lehce ušklíbl a potichu odpověděl: „Jediné, o čem celou dobu mluví, je Rhiannon 
Millerová a jak moc si přeje, aby měl nějaké známosti v mudlovském světě, aby jí mohl zajistit 
angažmá ve West Endu, kde by se jí dostalo ocenění, jež si její talent zaslouží.“ 

„Takže jste žádné lístky nekoupili?“ 

Snape se tvářil odevzdaně. „Dracovi se žádné představení nezamlouvalo.“ 

„Protože v žádném nehrála Rhiannon,“ konstatoval Harry, odrazil se od země a vyrovnal let pár 
stop nad zemí. „Řekneš mu, ať za námi přijde, jestli se mu chce? Myslím, že Hermiona už má 
lítání dost a bude ráda za záminku, aby mohla přestat.“ 

Snape přikývl a šel do chaty, ale Draco se už neukázal.

Kapitola 7 U BAZÉNU

Severus trval na tom, že Harryho na lekci plavání doprovodí. Draco to pochopitelně čekal. Pán 
zla si sice někde v ústraní kontinentální Evropy léčí následky svých neuvážených pokusů s 
mudlovskou medicínou, ale to neznamená, že by Anglie byla v bezpečí před jeho nohsledy. 

Draco považoval za nepravděpodobné, že by se jim zrovna v Exeteru něco stalo, ale možná měl 
Severus ještě další důvod, proč chtěl jít s nimi. A ten důvod určitě nespočíval v tom, že ani 
Draco, ani Harry se ještě nesmí přemisťovat sami. To byla jen záminka. Pravým důvodem byl 
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jen a jen Harry. 

Severus si nejspíš právě tak jako Draco všiml, že čím víc se první hodina plavání blížila, tím byl 
Harry nervóznější. 
 
To se dalo pochopit. Když netušíte ani trochu, jak plavat, pak asi není nejlepší začínat s 
plaváním tak, že spolknete žaberník a vrhnete se do jezera obývaného nepřátelskými jezerními 
lidmi. Draco si jen stěží dokázal představit, jaké to asi bylo. Ten den si pamatoval jasně. V ten 
den byl na Harryho, tehdy ho vnímal jako Pottera, hrozně naštvaný. Z hloubi duše si přál, aby se 
Harry utopil. Tehdy si nevšiml, že Harry si napůl myslí, že přesně to se stane. A teď měl jít zase 
do vody. 

Když si Draco představil sám sebe na jeho místě, zachvěl se. 

„To bude dobrý,“ řekl, když Harry vyšel z převlékací kabinky a začal nejistě přešlapovat na 
místě. „Uvidíš. Nezapomeň, co jsem ti říkal.“ 

Nemohl to upřesnit, protože Severus stál vedle něj, ale podle záblesku porozumění v Harryho 
očích poznal, že ho bratr pochopil. Draco by ho nenechal utopit, ani kdyby musel použít 
nadnášecí kouzlo na koupališti plném mudlů. A pak, Severus by nedopustil, aby se Harrymu 
něco stalo. 

Takže bylo trochu směšné, že Harry vypadal tak… no, ani ne vystrašeně, ale jako by ho 
přepadly špatné vzpomínky. Draca by zajímalo, jestli myslel na druhý úkol, nebo na to, jak jeho 
bratranec chodil na lekce plavání a Harry se mohl jen dívat. To byla asi pěkně hnusná 
vzpomínka. 

„Je přesně deset,“ oznámil Draco. „Raději bys tam měl jít.“ 

„Och, bože,“ vydechl Harry, když vyšli ven do oslepující sluneční záře. 

Draco se podíval stejným směrem jako Harry na skupinku malých dětí postávajících u železné 
brány. Vypadalo to, že na něco čekají. Draco netušil na co, ale všiml si, že bazén za plotem 
vypadá, že je sotva hlubší než půl metru. Málem řekl, no tak, běž za svojí skupinou, Harry, ale 
rozmyslel si to. Jeho bratr vypadal už tak dost rozrušeně. „Ty asi budeš v tom velkém bazénu,“ 
řekl místo toho a ukázal směrem, kde stál mladý muž v červených plavkách. 

„Ahoj, ty budeš Harry,“ pozdravil mladík, jen co k němu došli a podal mu ruku. „Já jsem Roger, 
tvůj učitel plavání. Myslím, že bude lepší, když si sundáš brýle.“ 

Harry podal brýle Dracovi, který šel stranou za Severusem. Ten už seděl na jednom z 
betonových stupínků. „Zatraceně, to je ale nepohodlné,“ zamumlal Draco a dal si Harryho brýle 
do kapsy. „Nemohl bych prostě trošku…“ zakroužil ukazováčkem ve vzduchu. 

„Buď rád, že jsme ve stínu.“ 

Draco za to byl rád, sice se doma napil Lektvaru na ochranu před slunečními paprsky, ale co 
kdyby. Severus ten lektvar uvařil speciálně pro něj a Harryho, ale Draco si myslel, že spíš kvůli 
němu, protože je náchylnější se spálit. Jeho rodiče na to vždycky dávali pozor, stejně jako 
dohlíželi na to, aby nikdy neonemocněl. 

Severus by ho nejspíš klidně nechal, ať se spálí, kdyby něco provedl, pomyslel si Draco 
kousavě. Ještě teď se při vzpomínce na Venetimoricu neubránil skřípání zubů. Zato mu ta 
vzpomínka zabránila, aby nenápadně vytáhl hůlku a použil na tvrdý beton pod svým zadkem 
změkčovací kouzlo. 

„Nezdá se ti ten instruktor trochu moc mladý?“ 

„Je mu devatenáct. Plavání učí třetím rokem, má na to licenci a také má kurz první pomoci. Učil 
už…“ 
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„Jasně. Stačí,“ přerušil ho Draco rychle a zvedl ruce před sebe, jako by chtěl ten příval 
informací zadržet. „Chápu, žes prostě jen tak namátkou nevybral jeden kurz ze seznamu a 
neposlal sovu do banky…“ 

„Ehm, ehm.“ 

„Jasně,“ uvědomil si Draco chybu. Vyvarovat se podobných výrazů, tak přirozených pro 
kouzelnický svět, pro něj bylo těžší, než by si myslel. „Proč jsi vlastně Harrymu neřekl, žes mu 
zaplatil soukromé hodiny?“ 

„Protože nezaplatil. Jen jsem se ujistil, že nebude ve skupině s malými dětmi. Předpokládám, že 
je prostě ve své věkové kategorii jediný začátečník.“ 

To dávalo smysl. Draco se otočil, aby mohl pozorovat Harryho. Severus neodtrhl oči od bazénu 
ani po dobu jejich rozhovoru, takže Draco si teď připadal nedůsledný. Musí se mít ustavičně na 
pozoru, jak říkal Moody na posledním setkání Řádu. 

Když uviděl, co se děje v bazénu, dalo mu hodně práce, aby se nerozesmál. Instruktor se snažil 
Harryho naučit splývat na zádech a tomu se to ne a ne podařit. Hlava se mu pořád potápěla 
pod vodu, právě tak akorát aby mu přes obličej přeběhlo pár vlnek. To by ještě nebylo tak 
špatné, jenomže Harry pokaždé ztuhl jak prkno a pak se pochopitelně začal potápět celý. Roger, 
který držel ruce pod Harrym, ho pokaždé zdvihl, takže to mohl zkusit znova. A znova. A znova. 

Začínalo to být poněkud nudné. 

Draco se naklonil k otci a šeptem se zeptal. „Proč jsi Harrymu nezařídil normální hodiny 
plavání? Takové, jako jsem měl já?“ Měl na mysli kouzelnického instruktora, který by si při 
výuce pomáhal třeba nadnášecími kouzly. Tenhle způsob byl naprosto neefektivní. Harry právě 
doslova prskal, jak si lokl vody. 

Severus se opřel a spojil prsty do stříšky. 

Takže se Draco musel pokusit znovu. „No, proč?“ 

Severus na něj vrhl varovný pohled. „Jestli si budeš Harryho kvůli tomuhle dobírat, dočkáš se 
něčeho horšího než opisování vět. A myslím to vážně.“ 

„Oh.“ Draco se cítil ukřivděně. Kdy si Harryho dobíral? No, možná že dřív ano, ale poslední 
dobou? Jistě, dal jasně najevo, co si myslí o tom vlkodlakovi, ale to bylo spíš proto, že měl 
starost o matku. Možná zbytečně. Narcissa Malfoyová se o sebe umí postarat sama. Možná, že 
už poznala, jak se věci mají a má své důvody, proč nic neřekla. Nakonec, chtěla přece být na 
Dracově straně. Což nemohla, dokud byl Lucius na živu a schopný ji zradit Pánu zla. 

Draco se vrátil k Severusovým slovům. „Jestli si myslíš, že jsem tak podlý, abych si Harryho 
dobíral kvůli skutečnosti, že jsi mu mohl zařídit mnohem lepší hodiny plavání než tyhle, tak sis 
asi poslední dobou ničeho nevšiml,“ pronesl, jak nejnadutěji mohl. „Možná spolu občas 
nevycházíme, ale já ho nechci nijak ranit. Kdyby ano, napadá mě bezpočtu jiných věcí, které 
bych mu mohl říct.“ 

Severus natáhl ruku a poklepal ho po noze, Dracovi to gesto přišlo velmi ochranitelské. Na 
druhou stranu to bylo milé, takže neudělal obličej, nebo tak něco. 

„Všiml jsem si toho, Draco,“ ujistil ho klidně. „A Harry posledně poznamenal podobný postřeh.“ 

Najednou byl Draco rozpačitý. „Tak se ti zas povedla pěkná aliterace,“ pokusil se nejistotu 
zamaskovat drzostí. 

Severus mu naposled poklepal po noze, jako by ho uklidňoval, že se nezlobí. 
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Draco se zamračil, pomalu mu docházelo, že něco není v pořádku. Severus sice nebyl tak 
bohatý jako on nebo Harry, ale taky nebyl zrovna chudý. „Ehm… proč jsi tedy nezařídil Harrymu 
lepší hodiny?“ 

Severus po něm bleskl očima. „Nemyslím, že by si to tvůj bratr uvědomoval, ale tohle pro něj 
znamená víc, než jen plavání. Zdá se mi, že si ve skutečnosti chce vynahradit to, co dosud 
neměl.“ 

Draco se na chvíli zamyslel. „Aha, jako s těmi krekry. Harry je chtěl, protože je jako malý nikdy 
nedostal.“ 

Severusova rysy zjemněly. „Přesně tak. A hodiny plavání toho druhu, jaký jsi měl ty, by nebyly 
to pravé.“ 

„Tohle ti vysvětlila Marša, nebo jsi na to přišel sám?“ 

„Pochybuješ o mém vhledu do duše mého vlastního syna?“ 

Draco se uchechtl. „Nepochybuji o tvé schopnosti vyhnout se odpovědi.“ 

„Obvykle jsem se v létě musel obejít bez zmijozelských vtípků,“ usmál se Severus zlehka. 

Takže ho teď potěšilo jeden slyšet. Draca to vědomí zahřálo u srdce. Jistě, Severus dal už 
mnoha způsoby najevo, že má Harryho rád a že má rád jaký Harry je, ale nikdy si s ním nebude 
rozumět tak, jako s někým ze Zmijozelu. Nic na tom neměnilo ani to, že Harry mohl být do 
Zmijozelu zařazen, nebo to, že je teď něco jako čestný člen. To nebylo to samé. Harry byl 
dokonalý Nebelvír. 

Ale Dracovi to nevadilo, už si zvykl. 

„Jsi dobrý otec,“ pronesl potichu a díval se přitom dolů na svoje ruce. 

„Pro vás oba, doufám.“ 

Seděli pak potichu a pozorovali Harryho snažení. Draco brzy zjistil, že nuda je slabé slovo. Ten 
Roger se zrovna snažil naučit Harryho ponořit hlavu pod vodu. Harry vypouštěl bubliny. Jak 
nedůstojné. 

Najednou Draco zachytil koutkem oka záblesk červené a zapomněl, na co myslel. Instinktivně 
se otočil, aby si mohl prohlédnout kolem jdoucí dívku, v pěkných jednodílných plavkách, trochu 
moc vystřižených, takže její boky bylo vidět víc, než by považoval za slušné. Draco málem 
hvízdl. 

V příští minutě byl velmi rád, že to neudělal. 

„Kolikrát ti to mám opakovat?“ ptal se s křikem vysoký hubený muž, který se vynořil ze dveří s 
nápisem Kancelář. „Přesně v deset, Rhiannon!“ 

Rhiannon? Dracovo srdce vynechalo několik tepů. Předklonil se a prohlédl si opodál stojící dívku 
lépe. Dlouhé, medově blonďaté vlasy spletené do copu… mohla by to být ona, ale Draco si 
nebyl jistý. Vypadala trochu jinak, když teď na sobě neměla kostým Královny noci. 

Jestli to tedy byla ona. 

Draco se otočil k Severusovi. „Vypadá to, že tu máš všechno perfektně pod kontrolou. Nevadí, 
když se… půjdu trochu projít kolem?“ 

Sardonický pohled v černých očích prozrazoval, že se jejich majitel nenechá jen tak oklamat, 
ale pak Severus na Draca mávl, ať jde. 
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Draco vstal, oprášil se a zamířil k dívce, vybíraje si přitom delší cestu, aby si mohl lépe 
promyslet, co řekne. Ona zatím odemkla bránu, u které čekal houf malých dětí, a posadila se 
na směšně vysokou židli. Při jejich předchozí návštěvě koupaliště Harry říkal, že tyhle židle jsou 
pro plavčíky. 

Rhiannon Millerová je plavčice? 

Draco se málem vrátil zpátky, protože už si myslel, že to nemůže být ona. Ale pak dívka 
promluvila, napomínajíc jedno z dětí, aby neběhalo a on tak zaslechl její hlas. Ten známý, 
melodický, naprosto okouzlující hlas. Najednou ho taky napadlo co říct, a tak zamířil přímo k ní. 

„Viděl jsem tě v opeře. Zpíváš překrásně.“ 

Jak na něj shlédla z výšky své židle, zahrál jí na rtech zářivý úsměv. „Oh, děkuju. Je milé to 
slyšet.“ 

Draco se také usmál. Připadalo mu, jako by jím proplouvalo povzbuzující kouzlo. Nemohlo to jít 
lépe, i když ho nenapadalo jak pokračovat. No, možná by se mohl představit. „Draco Snape,“ 
řekl a podal jí ruku. 

„Rhiannon Millerová.“ Když mu potřásla rukou, všiml si, jak je její pokožka hladká a jemná. 

A co teď? Draco jako by měl na jazyku uzel. Jeho žaludek na tom taky nebyl nejlíp. Co se to s 
ním děje, že je tak nervózní? S Pansy takové problémy nemíval. Nikdy. 

Možná jsi Pansy nemiloval, ne doopravdy, šeptal hlásek v jeho hlavě. Možná sis to jen 
namlouval. A teď je to jiné, teď je to doopravdy. 

„Ehm… překvapilo mě, že jsem tě tu potkal,“ řekl. A to byla pravda. Nedokázal pochopit, proč 
by měla mít práci, jako je tahle. Harry by řekl, že je to proto, že je mudla, pomyslel si Draco 
znechuceně. Určitě pro to bude nějaké vysvětlení. Nějaké jiné vysvětlení. „Opera tě 
nezaměstnává naplno?“ 

„Ach, to bych si přála,“ povzdechla si Rhiannon. Otočila se v židli a její úsměv pohasl. 
„Nenávidím tuhle práci!“ 

Draco povytáhl obočí. 

Rhiannon se zasmála, její smích zněl jako stříbrné zvonky. Ó Merline! Všechno na ní bylo tak 
nádherné. Všechno. 

„Já vím, neměla bych si stěžovat. Od tety se strýčkem je hezké, že mě u nich nechají přes léto 
bydlet. Jinak bych nemohla zpívat s tím operním souborem. Všechno, co za to chtějí je, abych 
jim pomohla na koupališti a…“ Rhiannon pokrčila rameny. 

Draco v tom pořád měl zmatek. „Ehm…“ 

Rhiannon se znovu zasmála. „Promiň. Tohle koupaliště patří strejdovi.“ 

Aha. Takže její rodina patří mezi obchodníky - Draco potlačil nutkání se při té představě otřást - 
a všichni musí pomáhat. No, alespoň má dost důvtipu, aby to nenáviděla. Vypadá to, že je v 
pořádku. 

„Možná by mi to vadilo míň, kdyby opravdu potřeboval pomoc,“ pokračovala Rhiannon. „V naší 
rodině... oh, promiň. To je na dlouhé vyprávění.“ 

Draco si pomyslel, že čím delší, tím lépe. Už jen poslouchat její hlas byl požitek. Chtěl zas vidět 
její úsměv, cítit znova jemnost její kůže, když mu podala ruku… „Ne, povídej. Chci říct, jestli se 
ti chce.“ 
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„Takhle, řekněme, že moji rodiče si se strejdou moc nerozumí. Jsou prostě… jako jiný druh lidí, 
chápeš?“ 

Jiný druh lidí. Kdyby tohle nebyla šifra pro mudly na jedné straně a kouzelníky na druhé, tak už 
nic. 

Rhiannon mluvila dál. „Mamka s tátou mi schvalují, že se věnuju zpěvu. Myslím, že tetě to 
vlastně taky nevadí, ale strejda trvá na tom, že musím mít nějakou opravdovou práci, jak to 
nazval. Místní operní společnost hledala na léto zpěvačku na záskok a já byla šťastná, že mi dali 
šanci, ale potřebovala jsem někde bydlet. A strejda měl tuhle jedinou podmínku. To je 
všechno.“ 

Draco si uvědomil, že ten chlápek, co ho před chvílí viděl, je její strýc. Nikdy neslyšel o tom, že 
by nějaký kouzelník provozoval koupaliště, což považoval za dobrý důkaz toho, že Rhiannonin 
strýc je mudla. Představoval si, že Rhiannon pochází z čistokrevné rodiny, ale její teta se 
provdala za mudlu. Nešťastné rozhodnutí, ale občas se to stane. Dokonce i v Dracově rodině, 
alespoň jak tu a tam někomu uklouzlo. Ne, že by se o tom mluvilo veřejně! 

Draca by zajímalo, jestli ona ví, že on je kouzelník. Spíš asi ne, zvlášť když se představil jako 
Snape. Malfoy bylo přece jen známější jméno. Rhiannon neví nic o Dracu Snapeovi, pokud tedy 
náhodou nečetla oznámení o adopci vytištěné titěrným písmem na zadní straně Denního 
věštce. 

„No, já jsem tu jen na léto,“ začal opatrně, rozhodnutý zjistit, proč nechodila do Bradavic. 
Jakmile bude Draco mít vysvětlení přímo od Rhiannon, Harryho bude mrzet, že kolem toho tolik 
nadělal. „Co ty? Chodíš do školy někde tady poblíž?“ 

„Oh, to už mám za sebou,“ usmála se Rhiannon. „V září mi bude osmnáct.“ 

Takže je starší než on, ale ne o moc. Dracovi to bylo jedno, ale zato chtěl pořád ještě vědět, 
proč nechodila do Bradavic, aby to mohl říct Harrymu. „A kam jsi tedy chodila do školy?“ 

Rhiannon trochu poklesly koutky. „Já… ehm, vlastně jsem do školy nechodila. Učila jsem se 
doma.“ 

Soukromí učitelé, přesně jak si Draco myslel. Její rodiče budou zámožní, teta se asi vdala pod 
svou úroveň. Překvapovalo ho, proč jí rodiče jednoduše nepronajmou byt, aby mohla v klidu 
budovat kariéru. Ale nepřemýšlel o tom nijak dlouho. V čistokrevných rodinách si většinou 
dcery velmi dobře hlídají, její rodiče tak asi chtějí, aby byla u někoho z rodiny. Jak se Draco 
domýšlel, asi také chtějí, aby se něco dověděla o mudlovském světě. 

Podobně jako když je Severus nutil nakupovat v mudlovském obchodě. 

„To jsi se naučila tak zpívat doma?“ 

Rhiannon se rozzářila. „Proč by ne. Moje mamka taky zpívá. Vlastně je mnohem lepší než já.“ 

„Tomu nevěřím.“ Ta slova ji znovu rozesmála a Draco se cítil skvěle. Mohl by tu s ní mluvit celý 
den, tak báječný to byl pocit. Tiché odkašlání ho upozornilo, že nejsou sami. 

Otočil se. Severus i Harry stáli z druhé strany plotu obklopujícího dětský bazén. Draco nejdřív 
pocítil rozčarování z vyrušení, pak si ale vzpomněl, že má ještě u sebe Harryho brýle a napadlo 
ho, že tohle by mohlo být zábavné. 

Draco popošel k plotu, podal brýle Harrymu a zašeptal. „Dobře se dívej.“ Elegantně mávl rukou. 
„Rhiannon, rád bych tě představil své rodině. To je můj otec, Severus Snape, a můj bratr, 
Harry.“ 

„Těší mě,“ usmála se rezervovaně Rhiannon. 
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Draco si nemohl pomoct, ale jeho vlastní úsměv byl spíš uličnický. „Severusi, Harry, tohle je 
Rhiannon Millerová. Možná si ji pamatujete, viděli jsme ji minulý čtvrtek v tom představení. Jako 
Královna noci byla nepřekonatelná, že?“ 

„Potěšení na naší straně,“ protáhl Severus. 

„Ahoj,“ pozdravil Harry. Tvářil se poněkud samolibě, což Draca docela štvalo. Určitě teď začne 
tvrdit, že když Rhiannon pracuje na místě, jako je tohle, musí být mudla. Draco zuřil. No, Harry 
se ještě dočká překvapení… Ale na to teď nebyl čas. 

Draco se vrátil k Rhiannon a ztišil hlas. „Doufám, že se ještě potkáme. V létě není nic, co by mi 
zabránilo v plavání.“ 

Rhiannon si nedůvěřivě prohlížela jeho kalhoty a polokošili. „Nevypadáš na to, že bys často 
plaval.“ 

Dracovi okamžitě vyschlo v ústech. Zoufale se snažil uzavřít svou mysl, aby na něm nepoznala, 
že lže a pak ze sebe vymáčkl odpověď: „Oh. Hm... dnes jsem jen přišel sledovat bratrovu lekci. 
Nenapadlo mě, že bych směl do vody.“ 

„Během výuky opravdu nemáme otevřeno pro volné plavání, ale nikomu nebude vadit, když 
skočíš do bazénu na druhé straně.“ 

Draco kývl. I když, než aby si během Harryho hodiny jen tak o samotě plaval, raději si zajde 
popovídat s Rhiannon sem k dětskému bazénu. „Ehm… býváš tu každý den?“ 

Rhiannon se ušklíbla. „Od pondělka do pátku, od deseti do tří.“ 

Harry má další hodinu ve středu, což je až pozítří. Dracovi se to zdálo jako věčnost. 

„Možná bych přemluvila Rogera, aby to na chvíli vzal za mě, takže bych si mohla udělat 
pauzu.“ 

Dracovo srdce vesele poskočilo. Naznačovala snad, že by s ním ráda strávila víc času? Čekalo 
se od něj, že ji někam pozve na jídlo? Bylo jedno, že je sotva po jedenácté. Najednou zatoužil 
být na koupališti sám. S rodinou motající se kolem bylo všechno mnohem těžší. Draco si všiml, 
že Harry už je převlečený z plavek a povzdechl si. „Hádám, že už musím jít.“ 

Když si všiml, jak se na něj Rhiannon podívala, přál si, aby tu poslední větu nikdy neřekl. Bylo 
jasné, že musí jít, když už otec s bratrem čekají jen na něj. Harry se dokonce uculoval, jako by 
věděl, že Draco je většinou důvtipnější. 

Draco se pokusil získat zpět důstojnost. „Zatím nashledanou, Rhiannon.“ 

V odpověď jen kývla hlavou, pak se otočila a trochu sklesle se vrátila k pozorování dětí ve vodě.

Kapitola 8 HODINY PLAVÁNI

Neušli ani sto metrů a Draco už se chtěl na koupaliště vrátit. „Přece jen bych ji měl někam 
pozvat,“ pronesl zamyšleně. „Nemyslíte?“ 

„Můžeš to nechat na jindy,“ odpověděl Snape. 

Draco potřásl hlavou. „Když já nemůžu čekat. Musím se vrátit, zjistit, kdy půjde na oběd… hm, 
možná pracuje bez přestávky až do tří. Což nevadí, já si rád počkám. Nemám hlad a…“ Náhle 
se zastavil. „Potřebuju s ní být chvíli o samotě, doufám, že to chápete. Tady je to dost 
bezpečné. Můžete jít s Harrym nakupovat, nebo tak něco…“ 

„Jindy,“ zopakoval Snape. 

„Ale jak mám vědět, že mě taky někdy necháš jít samotného?“ dožadoval se Draco zoufale. 
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„Tohle je naprosto k ničemu, když se všude táhneme spolu, a pořád…“ 

„Nech mě o tom chvíli přemýšlet, předtím, než mě rozzlobíš.“ 

Harry si pomyslel, že Snapeův hlas zněl dost naštvaně už teď a že Draco si toho taky určitě 
všiml, protože přestal s kňouráním, jak moc potřebuje Rhiannon znova vidět. Čemu Harry 
nerozuměl bylo, že Draco vůbec ještě chce Rhiannon vidět, vzhledem k okolnostem. I když, 
právě ji viděl jen v plavkách. Draco rozhodně nebyl zvyklý vídat dívky, které by toho na sobě 
měly tak málo, říkal to. Možná ho natolik zaujaly její nohy a výstřih, že si nestihl uvědomit, že je 
to mudla. 

Ačkoliv, Dracovi se moc nepodobalo, aby něco takového přehlédl, nebo aby mu trvalo dát si 
dohromady dvě a dvě. 

Hned jak se přemístili na louku před chatou, Draco doslova prosvištěl dovnitř. Harry ho našel v 
ložnici. Skříň dokořán a Draco stál před ní, kousal se do prstu a hodnotil oblečení visící uvnitř. 
Navíc i mumlal sám pro sebe. „Jen oběd? Nebo něco slavnostnějšího? Hmm, možná bych ji měl 
nejdřív pozvat na večeři…“ 

Draco ztichl, jako když utne, hned jak Harry vešel do pokoje. 

Harry si nebyl jistý, jak začít. 'To ses úplně zbláznil', by asi nebyl nejlepší nápad. „To plavání je 
mnohem těžší, než jsem si myslel.“ 

Draco se dál probíral oblečením. „No, aspoň už jsi ke konci nepotřebovat ty plováky…“ 

„Spíš bych potřeboval ploutve,“ povzdechl si Harry a hodil sebou na postel. Překulil se na bok a 
dodal: „Už jsem si myslel, že se utopím.“ 

„Tehdy v jezeře?“ 

„Ne, dneska v bazénu. Ale aspoň v jedné věci už máme jasno.“ 

Dracův tón byl chladný. Arktický. „A to jako v čem?“ 

Proboha. Harry se najednou cítil špatně. Před chvilkou si už už začínal myslet, že Dracovi je 
jedno, že Rhiannon je mudla. Což by bylo jen dobře, dokonce i kdyby pro Draca znamenala jen 
způsob, jak se vyrovnat s Pansyinou zradou. Teď však bylo jasné, že Draco trvá na svých 
mylných představách. 

„Hele,“ řekl Harry a posadil se. „Zkus se na to podívat rozumně. Kolik čarodějek bude podle 
tebe brigádničit na koupališti?“ 

Draco se na Harryho podíval svrchu. „No, to nevím. Asi to bude záležet na tom, kolik z nich má 
strýce vlastnícího koupaliště. Strýce, který je u sebe nechá bydlet, jen když u něj budou 
pracovat.“ 

„Její strejda to koupaliště vlastní?“ zamračil se Harry. „Neříká ti to náhodou něco?“ 

„Oh, on asi je mudla. Ale co je mi do toho? Není její pokrevní příbuzný, jen si vzal její tetu. Navíc 
to vypadá, že ho nemá zrovna ráda, což znamená, že má dobrý vkus a…“ 

„Ty ses musel zbláznit,“ nemohl si pomoct Harry. 

Draco se nenaštval, jen pokrčil rameny. „Tak si Rhiannonina teta vzala mudlu. No a co? Sice mi 
to nepřijde jako dobrý nápad, ale těžko jí to můžu mít za zlé.“ 

„A Rhiannon ti řekla, že je čistokrevná a má mudlovského strýce?“ 

„Skoro.“ 
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„Skoro,“ opakoval Harry. „Draco, možná by ses jí měl zeptat přímo, jestli je čarodějka.“ 

„Myslím, že raději ne,“ ozval se Severus hlubokým hlasem. 

Harry se polekaně podíval ke dveřím. Jak dlouho už tam jejich otec stojí? 

„Pokud předpokládáš, že není čarodějka,“ posmíval se Draco, „myslíš si zřejmě, že jsem se za 
celé ty roky pod Luciusovým dohledem nenaučil, jak se vyznat v lidech?“ 

„Ale jo.“ A Harry mu připomněl: „Tak třeba o mně sis myslel, že jsem strašný.“ 

„Pottere, vzhledem k mému tehdejšímu hodnotovému žebříčku jsi byl strašný,“ podotkl Draco, 
kterému se leskly oči. „Tak, vraťme se k Rhiannon. Používá přesně taková opatrná slova, na jaká 
jsem zvyklý. Její rodiče a její strýc jsou jiné druhy lidí, jak řekla. To už nemůže být jasnější! 
Používala eufemismy, protože se bála mluvit na rovinu, protože si myslela, že já o kouzelnickém 
světě nic nevím.“ 

Harry bezmocně rozhodil rukama. „Takže, ty se nemůžeš zmínit o magii pro případ, že by ona o 
ní nevěděla a naopak. Jak se tedy máme dozvědět pravdu?“ 

Draco pokrčil rameny. „Já už pravdu znám, ale díky za snahu.“ 

„Ne, neznáš…“ 

„Takže podle tebe je nemožné, aby byla čarodějka, Harry? To se mi tu snažíš říct?“ Dracovi z 
rozčílení přeskakoval hlas. 

Harry už chtěl odseknout, že jo, že je to zatraceně nemožné, ale Severus ho předešel a 
doporučil: „Představ jí znovu svého bratra. Tím by se to mohlo ujasnit.“ 

„Co…“ 

Draco to však pochopil. „Oh,“ řekl fascinovaně. „Přesně tak, Severusi. Báječný nápad.“ Zakřenil 
se na bratra a dodal: „Prve jsem tě představil jen jako Harryho, vzpomínáš? A navíc ti vlasy 
zakrývaly jizvu. Vlastně je máš pořád ještě připlácnuté k čelu, možná je to vedlejší účinek 
všeho toho hnusného chlóru ve vodě.“ 

Harry se nespokojeně podíval nejdřív na otce a pak na bratra. „No skvěle. Takže moje jméno 
bude něco jako zkouška, jestli někdy slyšela o kouzelnickém světě?“ 

„Já si to sice nepotřebuju ověřovat, ale…“ Draco se zamračeně zarazil. Na okamžik Harry 
doufal, že proto, že si konečně uvědomil, že by Rhiannon opravdu mohla být mudla. Bohužel 
ne. „Počkat. Možná to není tak dobrý nápad Severusi. Každý, kdo se setká s Harrym, se z něj 
může zbláznit a já nechci, aby Rhiannon měla oči pro někoho jiného, než pro mě.“ 

„Prostě se bojíš, aby se neukázalo, že je mudla!“ 

„Já ti nemusím nic dokazovat. Ani o Rhiannon, ani o něčem jiném.“ 

„Jestli to neuděláš sám, tak Harryho představím já,“ řekl Severus a odlepil se od zdi. „Chci, aby 
bylo konečně jasno. Pak snad přestanete slečnu Millerovou používat jako záminku pro hádky.“ 

„Jak si přeješ.“ Draco se znovu zahleděl do skříně. „Můžu se vrátit do Exeteru? Počkal bych na 
ni, až půjde z práce.“ 

„Ne.“ 

„Ale já tam musím,“ žadonil Draco. „Prakticky jsem slíbil…“ 
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„Nic jsi nesliboval. Uvidíš ji, až bude mít Harry další hodinu.“ 

„Ale…“ 

Harrymu přišlo, že Dracův zájem o tu dívku už se dostal za hranice posedlosti. Ale když to 
řekne nahlas, nic se nezmění, tak se rozhodl řešit to po zmijozelsku. Co by jen Draca odradilo, 
aby ji netoužil vidět tak brzo? „Poslyš,“ zkusil to a vzal Draca kolem ramen. „Když se tam teď 
přiřítíš zpátky, bude to vypadat, že jsi zoufalec. Fakt chceš, aby si o tobě myslela zrovna tohle?“ 

„No fajn, tak ve středu.“ Draco udělal obličej, ale vzápětí se jeho výraz rozjasnil. „Oh, už vím! 
Pojďme do Příčné ulice. Chtěl bych jí něco koupit u Kouzelných drahokamů.“ 

„Dárek už teď? No, to bude taky vypadat zoufale…“ 

Draco odstrčil Harryho ruku. „Ty zjevně nechápeš, co to znamená být zamilovaný. Dám jí ho až 
později, až si budeme bližší, ale chci jí být schopen říct, že jsem ho koupil hned první den, kdy 
jsem ji spatřil.“ Zadíval se ke dveřím. „Vezmeš nás na Příčnou? Prosím, tati?“ 

Snape se zatvářil trochu hořce. „Možná bys mi tak mohl říkat, i když zrovna něco nechceš.“ 

„Cože?“ Draco vypadal překvapeně. „Ale já přece ne…“ 

„Ano, pokaždé jen když něco chceš. Nevzpomínám si na jediný případ, kdy bys mi řekl tati za 
jiných okolností.“ 

Draco se podíval na Harryho a s nakrčeným čelem se ho zeptal: „Taky sis toho všiml?“ 

„Hm…“ 

Zdálo se, že to Draca rozrušilo. „Omlouvám se.“ Aniž by něco dodal, zavřel skříň a posadil se na 
postel. 

Harry si pomyslel, že to Draca asi opravdu mrzí. Nebylo časté, aby se za něco omlouval a teď 
vypadal pořádně zmateně. „Hele, mě to trvalo celou věčnost, než jsem si zvykl říkat mu…“ 

„Jo, a taky jsi to byl ty, kdo mi řekl, že mi do toho, jak říkáš Severusovi, nic není, tak to nech 
být,“ skočil mu Draco do řeči. „Opravdu mě to mrzí, pane. Řekl bych tati, ale mohl by sis 
myslet, že zas něco chci. Nebo pořád ještě. Nebo…“ Dracovi se zadrhl hlas. 

„Draco,“ řekl svým hlubokým, uklidňujícím hlasem Severus a posadil se vedle něj. „Nezmiňoval 
bych to, kdybych si nemyslel, že ti to pomůže. Pomůže vyznat se lépe sám v sobě.“ 

Draco polkl. „Promluvím si o tom zítra s Maršou.“ 

„Ano, to udělej.“ 

„Je to jen tím…“ Draco si povzdechl. „Víš, Lucius nebyl jako otec takový jako ty. Teda, ne že 
bych mu kdy řekl tati. Jen, že jsem byl zvyklý… vlastně ani nevím, jak to vysvětlit.“ 

„Nemusíš to vysvětlovat,“ usmál se trochu křivě Severus. „Ačkoliv, až se ti bude chtít, až toho 
budeš schopen, velmi rád tě vyslechnu.“ 

„Děkuji,“ zašeptal Draco. 

V tu chvíli Harryho napadlo, že měl radši odejít z pokoje už dřív. Vykročil ke dveřím, ale Draco 
potřásl hlavou. „To je v pohodě, Harry. Myslím, že už si mě viděl v horších chvílích, než je tahle.“ 

Venetimorica, vzpomněl si Harry a pokusil zachovat prázdný výraz. 

Draco se pořád ještě tvářil ztrápeně, když pokračoval: „Tak, Severusi. Když je to takhle, 
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předpokládám, že nás asi do Příčné nevezmeš, co? Nebo že bych mohl jít sám? Budu zpátky 
dřív, než by drak třikrát mávl ocasem a…“ 

„Myslím, že dárek z kouzelnického obchodu by mohl být nevhodný, když nevíš jistě, jestli ta 
mladá dáma má povědomí o našem světě.“ 

„Já jsem si jistý, že…“ Draco se odmlčel. Když znovu promluvil, zněl odevzdaně, ale vztekle. 
„Ale ty si nejsi jistý. No fajn. Beru na vědomí, že jsi na Harryho straně.“ 

„Na straně opatrnosti, řekl bych.“ 

Draco se zamračil. 

Snape vypadal spíš zaujatě než otráveně. „Možná můžeme vymyslet nějaký kompromis. 
Překvapuje mně, že už tě to nenapadlo. I když, uvědomuji si, že tvá mysl je teď zaměstnaná… 
něčím jiným.“ Poslední slova vyslovil tónem, který byl téměř veselý. 

Oh. Harrymu najednou svitlo. Severus považoval Dracovo zaujetí za zábavné, což Harryho 
přimělo zvažovat, jestli tomu muži celá tahle situace nepřipomínala nějaký jeho vlastní dávný 
románek. Nebo Snape možná nebyl nikdy zamilovaný a z toho pramenilo jeho pochopení pro 
Dracovu lásku. 

„Kompromis.“ Draco to slovo zopakoval skoro podezíravě. „Co tím myslíš?“ 

„Jak jsi říkal, máme zítra v Surrey nějaké povinnosti. Nebudu nic namítat, pokud tam navštívíme 
několik mudlovských obchodů.“ 

Harry námitky měl. A spoustu. On prostě věděl, že tohle nedopadne dobře. Dokonce i kdyby 
Rhiannon byla čarodějka, Draco se do ní zamiloval, jen aby si vykompenzoval Pansyinu zradu. 
Takže buď skončí se zlomeným srdcem, nebo ze sebe udělá pitomce, až zjistí, že je to mudla. 
Tak či tak, Harry nechce být u toho, až se to stane. 

„Měli bychom navštívit Dudleyho,“ připomněl jim. 

Draco se zhluboka nadechl. „A musíme toho ve středu tolik stihnout. Ano, je naprosto nemožné 
jít nakupovat a navštívit tvého bratrance, než půjdeme k Marše,“ řekl ironicky. 

Když to řekl takhle, znělo to směšně. Přinejmenším Draco řekl tvého bratrance a ne tvého 
mudlovského bratrance. „Jo, já vím, kde ty obchody jsou,“ připustil Harry a snažil se, aby to 
neznělo protivně. „Můžeme vyrazit dřív a ještě než půjdeme k Dudleymu na oběd, můžeme 
projít pár obchodů.“ 

Draco vesele přikývl. Ani nedodal něco hrubého o obědvání s mudlou. To už něco znamená, 
pomyslel si Harry. Teď ještě kdyby se mu povedlo Draca přesvědčit, aby přijal pravdu o 
Rhiannon. 

Draco se naneštěstí řídil spíš emocemi než rozumem, což se ukázalo hned příští odpoledne. 

„Diamantový náhrdelník?“ sykl Harry na Draca v klenotnictví. „Děláš si legraci?“ 

„Je to jen přívěšek,“ odsekl Draco povýšeně. „A ne, nedělám si legraci. Rhiannon si zaslouží 
každičký karát.“ 

„Poslyš, když jsi říkal, že jí chceš koupit dárek, myslel jsem, že to bude spíš hrací skříňka nebo 
něco podobného.“ 

„Prosím tě. Jako by snad u Kouzelných drahokamů měli něco takového.“ 

Jak měl Harry vědět, co tam prodávají? Vždyť v klenotnictví v životě nebyl! Otočil se naléhavě k 
otci: „Vadilo ti, jaké nosí knoflíky, pamatuješ? Tak mu teď řekni, že sotva může kupovat něco 
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takového pro dívku, kterou téměř nezná!“ 

Snape pokrčil rameny. „S těmi knoflíky je to jinak. Veřejný nedostatek opatrnosti. Soukromý dar 
oproti tomu… to je něco jiného. Nakonec, jsou to jeho peníze.“ 

Harry málem řekl, že to jsou jeho peníze. Ale rozmyslel si to, vždyť je Dracovi dal. „Fajn. Ale 
stejně je to chyba. Opravdu. Nemůžeš kupovat diamantové přívěšky někomu, koho neznáš!“ 

„Bude se jí líbit,“ odsekl Draco. Kývl na prodavače za pultem. „Potřebuji něco, na co by si ho 
mohla pověsit. Ukažte mi, jaké máte nejlepší řetízky.“ 

„Ale no tak, uklidni se.“ Draco byl ve výtečné náladě a zlehka si vykračoval, jak se tak vraceli k 
Zobí ulici. „Co je na tom, že jsem svojí holce koupil takovou maličkost?“ 

„Že to není tvoje holka a rozhodně to, cos koupil, není maličkost!“ 

„Jsi si jistý, že ji nechceš pro sebe, Harry?“ 

„Není můj typ,“ odsekl Harry. 

„A kdo je?“ 

„Já nevím, jasný?“ 

„A to jsem si myslel, že už jste s tím hádáním skončili,“ poznamenal Severus suše. 

Harry neodpověděl, a dokud nedošli k opravenému domu na čísle čtyři, byl zticha. „Předveď své 
nejlepší způsoby,“ utrousil s významným pohledem k Dracovi. 

Draco s elegantním gestem přikývl. 

„Harry!“ vykřikl Dudley, hned jak otevřel dveře. Popadl Harryho a mocně ho objal, pak ho stejně 
rychle pustil a usmál se na ostatní. „Draco, profesore Snape, rád vás zase vidím.“ 

Harrymu málem spadla čelist, tak byl překvapený Dudleyho vzhledem. Od jejich poslední 
návštěvy před Vánoci ještě zhubl. Aspoň tunu. Sice asi ne doslova, ale stejně… „Dudley! 
Vypadáš báječně!“ 

„Ano, ta dieta dělá divy,“ přidal se Draco a po straně pohlédl na Harryho, jako by se ptal, 'vidíš, 
jak se umím chovat'? 

„Váha mi začala stagnovat, tak jsem začal s karbohydrátovou dietou,“ oznámil Dudley. „Znáte 
to, žádný cukr, žádný chleba, žádné nudle a podobně. Zase jsem začal ubírat.“ Mávl na ně, aby 
šli dovnitř. 

„Měl by sis hlídat, abys netrpěl nedostatkem niacinu,“ upozornil ho Severus, když vcházel do 
domu. 

„Jasně, Marša mi sehnala nějaký potravinový doplňky. Bez obav.“ 

Snapeovo povytažené obočí říkalo více než jasně, že si žádné obavy nedělal. 

„Tak nejdřív oběd nebo prohlídka domu?“ zeptal se Dudley. „Chceš vidět svůj starý pokoj, 
Harry?“ 

„No, jednou večer jsme se tu zastavili,“ řekl Harry. „Všiml jsem si, že už tu přístěnek pod schody 
není…“ 

Dudley zrudl. „Proboha, Harry. To jsem nemyslel. Ale jo, napadlo mě, že asi budeš mít z 
návštěvy tady lepší pocit, když už tu ten… nebude, tak…“ 
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Harry se usmál, aby dal najevo, že si toho váží. „Takže si ten dům necháš? Pro jednoho je trochu 
velký, aspoň myslím.“ 

„To jo, ale bydlí se mnou Piers. Našel si práci v ochrance.“ 

„Aha.“ Harry nevěděl, co na to říct. Pierse nikdy neměl zrovna v lásce. „A teď je v práci?“ 

„Jo, ale za chvíli bude doma. Říkal, že se těší, až tě zas uvidí, Harry.“ 

Harry už se málem zeptal proč, ale pak se rozhodl, že je to jedno. Musel Piersovi uznat, že si 
jeho šikanování nikdy neužíval tak moc, jako Dudley. Bylo však těžké uvěřit, že by se Piers 
změnil tak, jako se to povedlo Dudleymu. 

Dudley je provedl po domě, očividně hrdý na to, jak se rekonstrukce povedla. Přestože stavitelé 
zřejmě postupovali – až na několik výjimek - podle plánů starého domu, Harryho prohlídka 
fascinovala. V mnoha směrech se ukázalo, že nový dům je skoro opakem starého. Zatímco teta 
Petúnie zaplnila dům porcelánovými serepetičkami, nařasenými závěsy a záplavou ozdobných 
polštářků, Dudley si na dekorace moc nepotrpěl. 

Ve skutečnosti si Harry jen stěží dokázal představit, jak by všechny ty serepetičky pasovaly k 
naleštěné dřevěné podlaze a čistě bílým stěnám. Dokonce i v kuchyni a na záchodě se leskla 
ocel a leštěné dřevo. Harry si nemohl pomoct, aby se v duchu nepodivil, jak je všechno 
uklizené. Vzhledem k tomu, co si pamatoval o Dudleyho dětském pokoji, čekal by spíš pořádný 
nepořádek. A navíc, Dudley přece nikdy s ničím v domácnosti nepomáhal. 

Harry nevěděl, že je na něm poznat, na co zrovna myslí, ale asi to poznat bylo, protože Dudley 
se ušklíbl. „Kdyby tě to náhodou zajímalo, teta Marge nám platí uklízečku. Říká, že od dvou 
mladých mužů přece nemůže čekat, že se o sebe postarají sami.“ 

Od dvou mladých mužů, které má ráda, tak to viděl Harry. Tetičce Marge zjevně nikdy nevadilo 
pozorovat Harryho, jak vytírá nebo myje nádobí. 

Tentokrát si Dudley nedomyslel, co se Harrymu honí hlavou. „No, každopádně, i když vím, že 
teď máš vlastní domov, Harry, napadlo mě, že bys tu pořád měl mít pokoj.“ Nervózně ukázal na 
jedny dveře. Vedly do pokoje, o kterém Harry vždycky přemýšlel, jako o Dudleyho druhé ložnici. 

Harry se ohlédl na bratra a otce. Draco se tvářil znuděně, což byl asi jeho laskavý pokus 
nevypadat znechuceně. A Snape vypadal na první pohled nezaujatě, ačkoliv Harryho pozorným 
očím neuniklo, že zkoumá okolí, skoro jako by o něm měl podávat hlášení. 

Když Dudley otevřel dveře, Harry se nemohl ubránit vzpomínce na chřestivý zvuk spousty 
otvíraných zámků a petlic. Ucítil, jak ho brní ruce, ale jakmile vstoupil do pokoje, brnění ustalo. 
Už žádná Dudleyho druhá ložnice, pomyslel si a prostoupilo ho teplo. Pokoj byl pořád tak malý, 
jak si ho pamatoval, ale to bylo jediné, co zůstalo stejné. Teď byly stěny vymalovány známým 
odstínem červené a pokoj byl zařízen fantastickým novým nábytkem… dokonce tam byla i 
postel se zlatými závěsy a mosazné lampy. 

Harry jen zíral s pusou dokořán. 

Draco mu přišel na pomoc. „Vida, vida, vida. Vypadá to, že tu máš perfektní nebelvírský pokoj 
sám pro sebe, Harry. Takže příští rok by náš pokoj ve sklepení mohl být zelený na obou 
stranách,“ řekl tak suše, jak to od něj Harry ještě nikdy neslyšel. 

Když se Harry probral z prvotního šoku, všiml si, že Snape se netváří moc nadšeně. Ale dřív, 
než se ho Harry mohl zeptat proč, Snape navrhl, že by si dal šálek čaje. Harrymu se ten návrh 
moc nezamlouval, měl totiž vážné pochybnosti, jestli Dudley vůbec umí uvařit vodu, ale k jeho 
obrovskému překvapení jim bratránek předložil poměrně dobrý černý čaj, dokonce i s plátkem 
citronu, servírovaný v pestrých šálcích tak obrovských, až měl Harry podezření, že byly 
polévkové. 
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Harry si také všiml, že Draco na svůj šálek dlouho podezřívavě zíral, než ho vůbec přiblížil k 
ústům, ale aspoň tentokrát nic neřekl. Draco to nakonec přece jen pokazil. To když jim Dudley 
ukázal, aby se posadili na velkou pohovku, černou, koženou pohovku. V okamžiku, kdy dosedli, 
ten pohodlný kus nábytku vydal kvičivý zvuk. Navíc zapadli hluboko do měkkého polstrování. 
Draco sebou škubnul a trochu moc nahlas se zeptal: „Tohle je normální?“ 

Harry měl sto chutí ho nakopnout. 

I když to dalo dost práce, snažil se ignorovat to, jak Draco předstírá, že pije svůj čaj a zeptal se: 
„No, Dudley, jaké máš teď plány? Přemýšlel jsi už o nějaké práci?“ 

„Počítám, že bych se radši měl rozhodnout rychle,“ odpověděl Dudley. „Zatím žiju z tátovy 
životní pojistky a tohle všechno taky platila pojišťovna.“ Mávl rukou kolem. „Ale to nevydrží 
napořád, i když mi Piers přispívá na domácnost.“ 

„Jo, to máš pravdu,“ řekl Harry, i když by byl mnohem radši, kdyby Dudley do svých plánů 
Pierse moc nezahrnoval. Rozhlédl se po pokoji, který připomínal svatyni s obrovským 
televizorem místo oltáře, obklopeným další elektronikou narovnanou v skleněných poličkách. 
Ten dům se mohl zdát trochu prázdný, ale jen na první dojem. 

„Je to tak spravedlivé,“ pokračoval Dudley, „protože Piers mi pomáhal se zařizováním. Má na to 
talent.“ 

„Opravdu?“ utrousil Harry, kterého najednou něco napadlo. Dudley nikdy neměl holku. Harry se 
domníval, že je to tím, protože je tak tlustý a nepříjemný, ale co když v tom bylo ještě něco víc? 
„Hm, ty a Piers, nejste… ?“ 

„Ne!“ zasmál se tomu Dudley. „Jasně, že ne!“ 

„Jé, promiň,“ omlouval se honem Harry. „Já jen, jak si říkal, že s tebou bydlí a…“ Radši zmlkl, 
než ze sebe udělá ještě většího pitomce. 

„Jo, jsme jen spolubydlící,“ Dudley pokrčil rameny. „Nechal jsem mu ložnici rodičů. Já bych to 
tam nevydržel,“ povzdychl si obtloustlý chlapec. „I když, počítám, že nejspíš už víte, že Piers 
kope za jiný tým. Mě je to jedno, dokud si nevodí přátele sem. Teda, nemůže je tu nechávat 
přes noc. Je to ve smlouvě o podnájmu. Jeho rodiče ho vykopli, vadilo jim, že pořádá příliš 
mnoho divokých večírků. Když jsem se rozhodl, že ho nechám bydlet tady, tak jsem nechtěl, 
aby mi tady z toho udělal kůlničku na dříví.“ 

To je víc, než jsem chtěl vědět, pomyslel si Harry zamračeně. 

Dudley se najednou taky zamračil. „Hm, je to pro tebe problém, že je Piers gay? Můžu mu říct, 
ať se radši neukazuje dokud…“ Odkašlal si. „Promiň Harry. Táta by s tím určitě problém měl, to 
vím jistě, ale Marša jednou říkala, že kouzelníci se o takovéhle věci moc nestarají.“ 

No skvěle. Teď Harry nemohl říct, že by Pierse radši neviděl! „Kouzelnické předsudky se týkají 
hlavně jiných věcí,“ řekl a vrhl pohled k Dracovi, který se na něj v odpověď zadíval trochu 
podezíravě. 

„To je dobře, protože Piers udělal dezert a mrzelo by mě, kdybych mu musel říct, že s náma 
nemůže obědvat.“ 

Čím dál, tím hůř! Na Harryho už to bylo trochu moc. Zoufale se podíval na otce a pro jednou si 
nepřál nic jiného, než aby na něj ten muž použil trochu nitrozpytu. Jenže to vypadalo, že Snape 
je pořád ještě zaujatý zkoumáním domu. Harry měl pocit, že se snaží nějakým kouzlem zjistit, 
zda v čísle čtyři, Zobí ulice najde stopy po magii, která ho kdysi chránila. 

Takže to zbylo na Harrym, aby se nějak vyhnul setkání s Piersem. „Ehm, tak nějak jsem myslel, 
že všichni půjdeme na oběd někam ven, Dudley. Víš, ty, já, Draco, Severus.“ Nejradši by rovnou 

77 Kapitola 8 HODINY PLAVÁNI



řekl, my všichni kromě Pierse, ale nevěděl, jak to vyjádřit, aby to nevyznělo špatně. 
„Ach jo, to nemůžu,“ lítostivě odpověděl Dudley. 

„Já tě zvu…“ Harry s sebou sice neměl moc mudlovských peněz, ale snad by si mohl půjčit od 
Draca. Jeho bratr si poslední dobou zvykl mít u sebe víc než velkou hotovost. Žádný div, že pak 
kupuje diamantové přívěsky, jako by se nechumelilo. Harry nechápal, jak to, že mu to Severus 
pořád ještě nezatrhl. 

„Já bych fakt radši jedl doma, Harry,“ Dudleyho hlas zněl teď prosebně. „Restauracím se nedá 
věřit, jak můžou, tak do jídla propašují kukuřičný škrob nebo mouku. A nikdy to nepřiznají. Ne, 
naplánoval jsem zdravý, nízkokalorický oběd. A Pierse hrozně baví vařit, tak připravil podle mojí 
dietní kuchařky dezert.“ 

„Ale troška mouky tě snad nezabije…“ 

„Rozhodilo by mi to dietu minimálně na týden.“ 

Dudley byl ještě trochu zavalitý, možná až obtloustlý, ale stejně už udělal takový pokrok, že 
Harry neměl to srdce, aby po něm chtěl něco, co by ho mohlo vrátit zpátky. „Aha, jasně,“ 
pokusil se o úsměv. „Tak budeme obědvat tady. Super.“ 

„Tak pojďte na zadní dvorek a já zapálím gril. Koupil jsem prima steaky.“ A Dudley zamířil k 
francouzským dveřím. 

Draco se uchechtl, naklonil se k Harrymu a šeptem se zeptal: „Myslíš, že je bude podávat s tou 
samou omáčkou, co dělával jeho táta?“ 

Harry zrudnul, jak si vzpomněl na ten dopis, co napsal a nikdy neposlal. „Sklapni. Neopovažuj 
se o tom mluvit, když tě může slyšet.“ 

„Copak bych něco takového mohl udělat? Já?“ Odtušil Draco s širokým úsměvem. „Dudley? O 
jaké práci jsi už uvažoval?“ 

„Zdá se, že tě zmínka o tom Piersovi poměrně rozrušila,“ ozval se Snape a vzal Harryho za 
rameno, ještě než vyšel ven za ostatními. 

Harry byl překvapený, že si toho otec všiml. Možná si všímal mnohem víc, než si Harry myslel. 
Stejně se mu o tom nechtělo mluvit. „To je v pořádku. Já a on prostě jsme… to už je jedno.“ 

Piers se neukázal, dokud Dudley nebyl s přípravou jídla hotov. „Harry,“ pozdravil s trochu 
vlezlým úsměvem. Harrymu se z toho pohledu udělalo těžko. „Tak rád tě vidím!“ 

Harry z toho shledání zrovna radost neměl. „Piersi,“ řekl odměřeně. Rozhodl se, že se pokusí 
napodobit Dracovy perfektní způsoby. „Nevím, jestli ti už Dudley vyprávěl o mojí nové rodině? 
Tohle je můj otec Severus Snape a tady je můj bratr Draco Snape.“ 

Piers věnoval Dracovi jednoznačně hodnotící pohled, prohlédl si ho od hlavy k patě způsobem, 
jakým Draco oceňoval dívky. I kdyby to Harry už nevěděl od Dudleyho, tohle by mu jasně 
prozradilo, že Pierse opačné pohlaví naprosto nezajímá. Šokující ovšem bylo, že když se Piers 
otočil zpátky k Harrymu, prohlédl si ho tím samým oceňujícím pohledem. 

A vypadalo to, že se mu to, co vidí, líbí. „Dudley se o tvé adopci zmiňoval, ano. Ale nevidím 
důvod, proč bys měl ještě potřebovat otce, Harry. Vždyť už jsi dospělý.“ 

Jako by tím chtěl naznačit, že myslí na všechny ty dospělácké věci, které by s Harrym nejradši 
dělal. 

Harry se zmítal mezi naprostým znechucením a obrovskými pochybnostmi. Přišlo mu naprosto 
scestné, že zrovna Piers by se o něj zajímal takovým způsobem. Jenomže na Draca se díval 
podobně. 
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Možná, že Piers patřil k těm, co balí každého, kdo se nechá. Perfektně to pasovalo k těm 
divokým večírkům, o kterých mluvil Dudley. Harry si pomyslel, že Piers ale musí mít nervy, když 
vůbec uvažuje o něčem podobném, vzhledem k tomu, jak se k němu po celé ty roky choval. 

„Slyšel jsem, že jsi připravil nějaký speciální dezert,“ poznamenal Harry a záměrně se od Pierse 
trochu odtáhl. Pro jistotu se posadil na zahradní sedátko mezi otce a Draca. Snape se na něj 
podíval zvědavě, ale Harry jen pokrčil rameny. 

K obědu měli steaky, grilovanou zeleninu, pestrý salát a dezert s vaječným krémem. Harrymu 
na něm nepřišlo nic speciálního, možná proto, že měl chuťové buňky rozmazlené ze všech těch 
skřítčích créme brulée. Piers však zjevně toužil po komplimentech, od něj i od Draca, tak Harry 
nakonec řekl, že mu to chutnalo. 

Draco vypadal, že chce předvést svůj talent pro ironické dvojsmysly. „Nikdy jsem nejedl něco 
podobného,“ pronesl a na obličeji se mu objevil poněkud lstivý úsměv. 

Piers si přitáhl židli o kousek blíž k Dracovi. „Takže ti to chutnalo? Opravdu?“ 

„Kdybych to měl popsat… oh, dobré nebe! Jak to jen přesně vyjádřit? Neobvyklé, to je ono!“ 

„Neobvyklé?“ 

Harry by mohl vyprávět, co si Draco myslí o hloupých mudlech. 

„Nemající srovnání,“ odpověděl Draco s elegantní úklonou. „Mohu upřímně říct, že to byl ten 
nejlepší nízko-karbohydrátový dezert, s jakým se mé vytříbené chuťové pohárky setkaly.“ 

Jediný, jaký kdy měl, mohl právě tak říct, pomyslel si Harry kousavě. 

Možná že to na konci trochu přehnal, protože Piers se zatvářil podezíravě. „Jo? Ale moc jsi ho 
nesnědl.“ 

„Ano, přesně. Což jasně dokazuje jeho kvality, no ne? Stačí jen ochutnat a…“ Draco si pohladil 
žaludek. 

Harry si všiml, jak jejich otci cukají koutky. 

Mimo toho chvilkového podezření byl Piers Dracem úplně okouzlený. Rozplýval se nad každým 
jeho slovem a skoro to vypadalo, jako by si přál být příští věcí, kterou Draco ochutná. Dracovi 
to buď bylo ukradené, nebo se celou situací bavil natolik, že ve hře pokračoval, přemítal Harry. 
Jemu Piers přišel tak přehnaně patetický, že už se na to nemohl dívat ani o minutu déle. 

„Pomůžu s nádobím,“ nabídl se a hned popadl pár talířů, že je odnese. 

„Ale jsi tu na návštěvě,“ namítl Dudley. 

„Jsme rodina,“ poukázal Harry. 

„To jo, ale nauklízel ses dost, když jsme byli malí a…“ 

Harry ho ignoroval, odnesl nádobí dovnitř a začal ho cpát do myčky. Dudley nad tím pořád ještě 
kroutil hlavou, když sebral zbytek nádobí a šel za Harrym. „Marša mi kladla na srdce, abych ti 
nepřipomínal, jak jsme se k tobě chovali, Harry.“ 

„To je v pořádku.“ 

Harryho malý úskok naneštěstí nevyšel moc dobře. Dudley se vypařil, protože potřeboval na 
záchod a jakmile Harry osaměl, Piers proklouzl do kuchyně, ležérně se opřel o kuchyňskou linku 
a zadíval se na Harryho, jak se sklání k myčce. 
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„Vypadáš výborně, Harry. Opravdu výborně.“ 

Harry ztuhl a pak se otočil. „Nech toho, Piersi.“ 

Rty toho vyššího chlapce se stáhly do drobného úsměvu. „Otravují tě špatné vzpomínky, 
Harry?“ Přesunul se o něco blíže a prsty bubnoval na desku linky. „Copak ti to už nedošlo? Jestli 
jsem se choval… no, trochu nepřátelsky, bylo to tím, že můj otec je takový, jak byl tvůj strýc. 
Žádné pochopení pro zženštilost,“ ušklíbl se. „Tak jsem se snažil chovat… chlapsky.“ 

„Byla to šikana, jak dobře víš.“ 

„Polibky a make-up?“ 

Harry si odfrkl. „Asi tak.“ 

„Ty to nechápeš?“ tázavě se na něj podíval Piers. „Jestli jsem si tě občas vybral jako terč…“ 

„Občas?“ 

„Chtěl jsem říct, že jsi mě přitahoval a já nevěděl, co s tím, Harry.“ Piers blýskl zuby v úsměvu, 
který by asi všem ostatním připadal okouzlující. Harrymu ovšem přišel spíš odporný. 

„Není to vzájemný,“ upozornil ho Harry a cítil se každou vteřinou hůř. 

„To bude jen tím, že je pro tebe těžké mluvit o citech,“ Piers se k němu přisunul blíž. „Nechoval 
jsem se k tobě hůř než Dudley, víš, a tomu jsi zjevně odpustil…“ 

„A dost,“ řekl Harry tím nejostřejším tónem, jakého byl schopen a odtáhl se. „Nemám zájem, 
jasný? Takže bych ocenil, kdyby sis nechal svoje… cokoliv pro sebe.“ 

„Myslíš, že jsi lepší než já?“ zasmál se Piers, znělo to poněkud ošklivě. „Vždycky jsi byl jen 
pokrytecký, malý blbeček. Takže o co asi tak máš zájem, no? Pořád si ještě… povídáš s hady?!“ 
Najednou si Harry přál, aby měl Salsu s sebou. Teď by ji mohl vytáhnout z kapsy. A pak by mohl 
dát průchod svému vzteku. 

Možná to Piers vycítil. Najednou couvl, ale pořád se afektovaně usmíval. „No, jak chceš, v 
tomhle rybníku nejsi jediná rybička. Navíc nejsi ani ta nejhezčí rybička. Tak třeba tvůj bratr. 
Vypadá opravdu kouzelně, nemyslíš? A navíc nevypadá ani zdaleka tak nezaujatě, jak se snažíš 
vypadat ty.“ 

Takže ne nebere jako odpověď, pomyslel si Harry, což znamená, že je Piers pořád ten samý 
sebevědomý hajzl jako kdysi. Ale je zajímavé, jak si Dracovy perfektní způsoby spletl s něčím 
jiným. 

„Jasně, běž si povídat s Dracem,“ poradil mu Harry samolibě. „Výborný nápad. Můžeš ho zkusit 
přemluvit, aby snědl ještě kus toho dezertu. A pak se ho můžeš zeptat na Rhiannon.“ 

„Rhiannon.“ Piersův úsměv pohasl. 

„Jo. Má dlouhé blond vlasy a zpívá jako anděl. Draco je do ní blázen.“ 

Piersovy oči potemněly, ale jen na okamžik. Hned se vrátil k předchozímu flirtování. „Ou, to je 
od tebe sprosté, Harry, takhle rozmetat mé naděje. Ale možná si uvědomuješ, že jsi se trochu 
unáhlil, když ses mě snažil odradit…“ 

„Harry, obávám se, že pokud se rychle nevypravíme, přijdeme pozdě na sezení,“ ozvalo se od 
dveří do kuchyně. 

Snape. Harry se otočil. Cítil se rozpačitý, jako snad ještě nikdy. Jeho otec slyšel tu Piersovu 
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poslední větu, i ten návrh v ní skrytý. Tvář mu hořela a límeček mu najednou byl těsný. 

Ale přesto byl vděčný za příležitost odejít. „Ah, dobře,“ odpověděl rychle. „Jen najdu Dudleyho 
a rozloučím se. Sbohem, Piersi.“ 

Jak spěchal halou, aby se rozloučil s bratránkem, cítil na zádech něčí upřený pohled, ale nebyl 
si jistý jestli Snapeův nebo Piersův. Čím si byl jistý a to stoprocentně, bylo, že se toužil otočit a 
seslat na Pierse nějakou hnusnou kletbu. Nebylo to jen tou poslední nechutnou rozmluvou, že 
byl Harry tak naštvaný. Vzpomínal na dětství a na všechny ty chvíle, kdy ho Piers mučil. Dudley 
se doopravdy změnil, takže mu mohl odpustit, ale Piers… no, Piers si to nezasloužil ani omylem. 

Ale pomsta je přece špatná a… Harryho začaly příšerně svědět ruce. 

Natolik, že se rozhodl, že se radši ještě ujistí, aby měl sezení s Maršou jako první. 

***

„Přijde mi, že jsi s Dudleyho spolubydlícím mluvil dost sebejistě,“ řekla Marša a pohodlně se v 
židli opřela. 

Harry se zamračil. „Možná jsem to nevysvětlil přesně. Tedy, chci říct, rozhodně mi to tak prve 
nepřišlo. On prostě klidně pokračoval, jako bych mu neřekl, aby toho nechal. Jako by mu bylo 
jedno, koho sbalí, nezdá se vám? Tedy, zmínil se Dudley o… ?“ 

„Harry,“ napomenula ho terapeutka. Její oči byly teplé, dokonce i když se tvářila přísně. „Víš 
přece, že ti nemůžu říct ani slovo o tom, o čem jsme mluvili s Dudleym, pokud by mě o to 
nepožádal. Přece jsem ti to už vysvětlovala.“ 

„No, jo. Já vím.“ Harry si vyhrnul rukáv a pořádně se poškrábal na předloktí. Pak si povzdechl. 

„Nechtěl bys žvýkačku?“ 

Harry přikývl. Když žvýkal, mohl se na to soustředit a nevšímat si ostatních fyzických podnětů. 
Obzvlášť když Marša měla žvýkačky s příchutí skořice, byly tak ostré, že málem slzel. „Myslíte, 
že bych si mohl pár balíčků vzít s sebou, aby mi pomohly dostat se přes to i doma?“ 

„O závislostech a jejich nebezpečí už jsme mluvili také.“ 

„Jo, jo.“ Harry sklopil hlavu a protáhl si nohy. Snape by ho určitě napomenul, aby si sedl 
pořádně a prokazoval tak milé paní doktorce alespoň trochu úcty, ale Marše nevadilo, když si 
udělal pohodlí. Tedy, ne že by se cítil nějak obzvlášť pohodlně, zvlášť když musel odpovídat na 
tak nepříjemné otázky. 

„Takže, Harry, myslíš, že tě víc rozčílilo to, že Pierse sexuálně přitahuješ nebo skutečnost, že od 
tebe očekával stejné odpuštění, jakého se dostalo Dudleymu?“ 

„Cože?“ vyprskl Harry, protože ta otázka ho zaskočila zcela nepřipraveného. „No, asi oboje. 
Teda, není to tak, že bych měl něco proti Piersovi, jenom proto, že je teplej a že si o mně myslí, 
že vypadám dobře nebo tak nějak. Mě je jedno, jestli ho přitahujou kluci nebo holky. Jenom už 
mě unavuje, že se o mě lidi zajímají z nějakých… úchylných anebo špatných důvodů!“ 

„Myslíš, že Piers je úchylný a zlý?“ 

Harry si povzdechl. „No, zlý asi úplně ne, ne v porovnání s Voldemortem a jemu podobnými. 
Jenomže on v podstatě přiznal, že mě šikanoval, protože jsem ho přitahoval. Což je šílené, věřte 
mi. A snad si ještě myslel, že mi tím zalichotí! Víte, odpustit Dudleymu, to bylo něco jiného. 
Přece jen, jsme rodina. A on ode mě nic nechtěl. Dokonce mě ani nežádal o peníze a to určitě 
ví, že jich mám spoustu. Piers… no, škoda mluvit.“ 

„Chceš naznačit, že když o tebe někdo projeví sexuální zájem, je to ze špatných důvodů? Co tě 
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přimělo to říct? Neměla jsem dojem, že by sis myslel, že je sex něco nepříjemného nebo 
škodlivého.“ 

Harry se poškrábal na hlavě. Jak ji proboha napadlo něco takového? „Ne, jistě že ne. To jen že 
poslední dobou, chci říct, je to skoro děsivý, nejdřív Malfoy a teď Piers. Co je to se mnou?“ 

„Harry, to myslíš Luciuse Malfoye? Říkal jsi, že ti takhle neublížil.“ 

„Oh, to ne. On jen…“ Harry si zase povzdechl. O tomhle se mu opravdu mluvit nechtělo. „On 
jen naznačil, že by mohl, že jako až jestli bude příležitost, chápete? A ehm, později řekl, že se 
mi líbilo, když mi nechal zmizet tričko. Přesně jako Piers, který zase naznačoval, že mě přitahuje 
mnohem víc, než dávám najevo. A mě rozhodně nepřitahuje!“ 

„Ne,“ řekla Marša jemně. „To je jasné, že ne.“ Harry si najednou připadal jako šestiletý, když s 
ním mluvila tímhle opatrným tónem. „Zjevně ta jejich prohlášení byla manipulativní a zraňující 
a ty jsi dost chytrý na to, aby ti to došlo. Máš plné právo, cítit se poškozený. Už jsme o tom 
mluvili, že násilí nebo zneužívání nemusí být jen fyzické, aby mohlo ublížit.“ 

Harry přikývl, přestože se mu nelíbilo, že použila slovo zneužívání. Znělo to, jako by byl slabý. 
Poškrábal se na ruce a pokusil se vypadat nad věcí. Pokusil, ale moc se mu to nedařilo. Bylo na 
čase, změnit téma. 

„Draco vám nejspíš už řekl, že zase potkal tu dívku, Rhiannon. Pořád ještě předstírá, že je určitě 
čistokrevná jako on, jenomže ona ani není čarodějka.“ 

„Proč o tom mluvíš tak útočně?“ všimla si Marša. „Proč se kvůli tomu cítíš tak napjatý?“ 

No, Marša nikdy nezklamala, vždycky nějak dokázala vrátit hovor k Harrymu. Nikdy Harryho 
nenechala vykládat o Dracovi. Ne, vždycky chtěla, aby se zaměřil na sebe, jak říkala, protože 
jen on je ten, koho může změnit. Harryho to už pěkně unavovalo. 

„Už jsem to říkal! Protože je to moc brzo. Draco byl do Pansy zamilovaný celé roky a myslím, že 
cítí, že by měl mít nějakou holku, takže se zaměřil na tuhle a až zjistí, že je to mudla, bude to 
ošklivé, to je všechno. Draco se ohledně ní chová tak iracionálně, že by si mohl myslet, že ho 
podvedla a víte o jeho problému se sebeovládáním. To poslední, co potřebuje, když chce jednou 
být bystrozorem, je, aby měl záznam, že napadl mudlu jen proto, že je to mudla.“ 

„Tak si myslím, že bys mu měl trochu víc důvěřovat.“ 

Harry se ušklíbl. „To si jako myslíte, že to vezme v pohodě, až zjistí, že je zamilovaný do 
mudly?“ 

„To možná ne, ale pochybuji, že by se zachoval tak špatně, jak naznačuješ.“ 

Harry neústupně pokrčil rameny. 

Marša se usmála a její výraz zjemněl. „Mnohem víc by mě zajímalo, proč se tím tolik zabýváš.“ 

A najednou jako by něco uvnitř Harryho explodovalo. „Nemá právo myslet jenom na lásku, když 
bychom se teď všichni měli zabývat Voldemortem!“ vybuchl. „Nikdo neví, co provede příště! 
Jsme ve válce. A já bych neměl chtít hodiny plavání. Měl bych tvrdě trénovat a ne si užívat 
prázdnin.“ 

„Příliš práce a žádná zábava, to ještě nikomu neprospělo. Nakolik platný bys asi byl ve válce, 
kdybys přepínal svoje možnosti?“ 

„Ha, jako bych si mohl dovolit nějakou slabost!“ namítl Harry hořce. 

Marša se významně zadívala na jeho ruce. „Ale ty máš slabosti, jako všichni ostatní.“ 
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Škrábance na Harryho rukou začaly pálit. Harry sepjal ruce, aby se už dál neškrabal. „Jo, to 
zjevně mám,“ připustil napjatě. „Jenomže od prvního dne, kdy jsem začal chodit do Bradavic, 
jsem byl připravován na válku! A nejhorší na tom je, že jsem si toho ani nevšiml, dokud mě na 
to otec neupozornil.“ 

„Tak proč mu nyní teď zazlíváš, když chce, aby sis užil trochu klidného odpočinku?“ 

Hm, racionální otázka, jenže v jeho životě bylo racionální máloco, pomyslel si Harry. „Můžou zas 
někoho zavraždit. Co když zrovna to jedno zaklínadlo, které jsem se dneska nenaučil, je zrovna 
to, které budu potřebovat, až celá tahle válka vyvrcholí?“ 

„Myslím, že mnohem spíš budeš potřebovat chladnou hlavu. Což nás vrací k tématu 
přepracovanosti. Vidím to v celém akademickém světě. Celkem často se stává, že ti studenti, 
kteří věnují učení všechen čas, dopadnou hůř než ti, kteří vědí, kdy si dát pauzu. Měl bys 
přemýšlet o tom, jestli Draco nedělá prostě to, co potřebuje dělat.“ 

„Což nic nemění na tom, že Rhiannon je mudla,“ zabručel Harry. 

„Ani na tom, že i kdyby byla, ty ho před pravdou chránit nemůžeš.“ 

Harry vstal, vytáhl z kapsy zmačkaný obal od žvýkačky, přešel ke koši, vyplivl žvýkačku do 
obalu a vyhodil ji. „To bude asi tím, že jsem zvyklý lidi chránit,“ vysvětlil doktorce cestou zpátky. 
„Není divu, že se cítím provinile, když se letos v létě jen tak poflakuju. No, na něčem sice 
dělám,“ dodal, když si vzpomněl na svůj lexikon kouzel v hadím jazyku, „ale stejně si myslím, 
že to špatně skončí. Myslím s Dracem a tou dívkou.“ 

„Co si o tom myslí váš otec?“ 

„Moc k tomu neřekl. Ale svěřil se mi, že si taky myslí, že je Rhiannon mudla. A Dracovi řekl, ať 
mě představí jako Harryho Pottera, takže zjistíme pravdu.“ 

„Jak ses přitom cítil?“ 

Teď, když ho ani Snape ani Draco nemohli slyšet, nemusel se starat o jejich pocity. A tak mohl 
klidně říct, co si myslí o tom, být zase Harry Potter místo jen Harry. A nebylo toho málo. 

Ve středu ráno se Draco vzbudil mnohem dřív než Harry. Oblečený jenom v plavkách se otáčel 
sem a tam a prohlížel svůj obraz v zrcadlech na dveřích skříně. Harry zamrkal a natáhl se pro 
brýle, ale Draco si toho nevšiml, že už je vzhůru a sleduje ho. 

„Hm, asi nakonec přece jen modré,“ uvažoval Draco nahlas a mávl hůlkou, aby změnil barvu 
plavek. „Ne. Pořád vypadám hrozně bledý.“ 

Harry se posadil a dal si záležet, aby přitom nebyl potichu, ale zdálo se, že Dracovi Harryho 
přítomnost nevadí. „Co myslíš? Neměl bych najít nějaké kouzlo, abych vypadal opálený? 
Nelíbilo se mi, když Rhiannon říkala, že nevypadám na to, že bych chodil plavat často.“ 

„Myslím, že se stejně neopálíš,“ řekl Harry. 

Draco stejně jedno kouzlo vyzkoušel. Když se na sebe podíval do zrcadla, otřásl se. „Ach ne. 
Ne, ne, ne.“ 

„Nevypadá to moc přirozeně,“ souhlasil Harry. Ve skutečnosti byl teď Draco poněkud 
nazelenalý. „Možná to nějak reagovalo s tím lektvarem na opalování, nemyslíš?“ 

„Jo, myslím. Jako bych potřeboval připomínat, že nebýt Severusova speciálního lektvaru, tak tu 
chodím s obrovskou šerednou jizvou přes celý hrudník!“ 

Harry potřásl hlavou. Ta jizva už sice nebyla červená a opuchlá, ale pořád ještě byla docela 
vidět. „Není to tak strašné. Jen tak trochu… velké.“ 
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„Přesně. A já nechci, aby si toho Rhiannon všimla.“ 

Harry si pomyslel, že by Rhiannon musela být strašně povrchní, kdyby jí mělo něco jako jizva 
vadit. Na druhou stranu taky věděl, jaké to je cítit se rozpačitě kvůli jizvě. Tu svojí mohl 
přinejmenším schovat pod vlasy, alespoň většinou. Draco svou jizvu při plavání nijak 
zamaskovat nemohl, pokud by tedy neplaval v tričku, což by asi vypadalo podivně. 
Takže bylo asi dobře, že Severus našel způsob, jak tu jizvu zakrýt. Ta mast sice působila jen 
krátkodobě, ale pořád lepší než nic. 

Harry si zoufal. Draco možná měl důvod se na koupaliště těšit, ale Harry ne. „Takže se vážně 
chystáš mě představit jako Harryho Pottera, jak chtěl táta?“ 

„Táta mi nedal moc na vybranou.“ 

Harry se pokusil udržet nezaujatý tón. „Co budeš dělat, jestli je to mudla?“ 

„Není. Určitě není, a kdyby tě nevychovávali v tak příšerné atmosféře, už by ti to taky došlo. 
Víš, ona má určité je ne sais quio.“ 

„No dobře, však už brzo budeme vědět pravdu.“ 

Zas tak brzy to být nemělo, když Harry vyšel z převlékací kabiny připravený na hodinu, 
Rhiannon nebylo nikde vidět, přestože u mělkého bazénu už zase čekal celý houf capartů. 
Harry nemohl odolat. „Ať už je cokoliv, rozhodně není moc spolehlivá. Každý den pozdě do 
práce?“ 

Draco mu s mimořádně zlomyslným pohledem sundal z nosu brýle. „Prostě jen běž prskat vodu, 
ano?“ 

Harry zamířil k velkému bazénu, kde na něj už čekal Roger. Tentokrát byl míň nervózní z toho, 
že má vlézt do vody. Minulou hodinu se bál, že by se mohl utopit, teď už věděl, že by ho Roger 
vytáhl. Nebo Severus, nebo Draco. Ale tohle byla mudlovská výuka plavání a on se cítil lépe, 
když už mohl svému mudlovskému instruktorovi věřit. 

Začali zase se splýváním. Tentokrát už se to Harrymu na pár vteřin i podařilo. Celý trik spočíval 
v tom, být uvolněný. Roger mu to minule říkal, ale pro Harryho bylo těžké se tou radou hned 
řídit. Po sezení s Maršou měl teď trochu jiný pohled na relaxaci. Opravdu mohlo být užitečné 
trochu se uvolnit. Možná tohle léto nakonec nebyla ztráta času. 

Stejně si ale přál, aby mohl být aktivnější ve výzkumu kolem Zrcadla všech duší. No, možná na 
něco přijde Hermiona, až jí Viktor pošle ty knihy. 

„Tak, možná bys teď mohl zkusit pár temp s deskou,“ navrhl Roger po chvíli. „Potřebuješ se 
naučit, jak dělat nohama tempa, aby to k něčemu bylo. Pak přidáme ruce a sám budeš 
překvapený, jak rychle na to přijdeš.“ 

Když si Harry vytřel vodu z očí a rozhlédl se, viděl, že Draco pořád ještě sedí na betonovém 
stupínku vedle otce. Nebyl si jistý, jestli už se Rhiannon objevila, ale podle Dracova znuděného 
výrazu hádal, že ještě ne. 

„Zkus se položit na vodu, ponoř obličej a kopej nohama. Zkus to přes celý bazén,“ instruoval ho 
Roger. 

V tom okamžiku se Harry přestal snažit sledovat, jestli už Rhiannon přišla. Ještě si všiml, že 
Draco skočil do vody na druhém konci bazénu a začal plavat sem a tam, tak aby nenarušil 
Harryho hodinu. 
Taky se nedalo přehlédnout, že Draco je výborný plavec a že zná spoustu stylů. 

„Taky se to naučíš,“ snažil se ho povzbudit Roger. Až v tu chvíli Harry došlo, že na druhý konec 
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bazénu zírá už docela dlouho. Záměrně proto Draca ignoroval a soustředil se raději na to, aby 
kopal nohama rovně a stejnoměrně. 

„Dobrá práce,“ pochválil ho instruktor zhruba o půl hodiny později. 

Harry se vydrápal z bazénu a oklepal se jako pes, voda lítala na všechny strany, dokud mu 
Snape nepodal ručník. Draco také vylezl z bazénu, ale vyšplhal na skokánek a předvedl precizní 
skok dokonce i s otočkou. 

Harry to hned pochopil. Taky že ano, když se podíval k dětskému bazénu, uviděl Rhiannon, jak 
se ospale opírá na židli pro plavčíky. K velkému bazénu se ani nepodívala, takže všechna 
Dracova snaha udělat na ni dojem vycházela naprázdno. 

Jenže z toho asi nebude ani přinejmenším tak zklamaný, jako až se za chvíli dozví, že Rhiannon 
není taková, jakou si ji vysnil. Bylo mu Draca líto, tak se na něj povzbudivě usmál a podal mu 
ručník. „Parádní skok.“ 

Draco jen pokrčil rameny. „Není těžké se to naučit, když máš tu správnou, ehm, dopomoc.“ 

Kouzelnou dopomoc, domyslel si Harry. 

Draco si ručníkem osušil vlasy a prsty je sčesal dozadu, pak si omotal ručník kolem pasu. 
Vzápětí ho zas odmotal a přehodil si ho přes ramena. Zas ho sundal a hodil ho Harrymu. 
„Myslím, že se bez něj obejdu.“ A zatnul prsní svaly. 

Jenomže Rhiannon si ho pořád nevšímala. Harry si byl celkem jistý, že ani neví, že je Draco na 
koupališti. Draco se zdál frustrovaný, když si to uvědomil a nevěděl co s tím. 
Harry ztišil hlas. „Překvapuje mě, že jsi šel plavat, místo abys šel za ní.“ 

Draco udělal obličej. „No, prve na ni strýc křičel kvůli tomu, že přišla pozdě. Pěkně 
nevychované od něj, to si myslím. Každopádně jsem si říkal, že jí dám trochu času, aby se 
vzpamatovala z toho, že má za příbuzného takovou krysu. Navíc jsem nechtěl, aby mi znovu 
řekla, že podle ní moc neplavu.“ 

„Neměl bys zapomínat, že jsem chtěl, aby byl Harry u toho, až zmíníš jeho jméno,“ připomněl 
mu Snape. 

„Ano, to taky,“ připustil Draco trochu hořce. Když si znovu uhladil vlasy, trochu se mu třásla 
ruka, ale jestli byl nervózní, na jeho hlase to nebylo poznat. „Tak, připrav se, budeš oslněný a 
nejen její nadpozemskou krásou. Za chvíli zjistíš, že moc dobře vím, o čem mluvím, když se 
jedná o rozpoznání kvality.“ 

Rhiannon se ohlédla za zvukem otvírané brány. „Jé, ahoj,“ zavolala nedbale. „Darren, že jo?“ 
Draco zrůžověl a trochu se narovnal. „Vlastně Draco.“ 

„Ach, promiň.“ 

Nezněla, jako by ji to opravdu mrzelo, pomyslel si Harry. 

„Pamatuješ na mojí rodinu?“ Draco došel až k její židli a pak postrčil Harryho dopředu. Jako 
prvního ale představil Snapea. „Můj otec Severus Snape. Je profesor.“ 

Rhiannon se na židli zavrtěla a pak se narovnala. „Matika?“ 

Zvláštní odhad, napadlo Harryho. 

„Ne.“ Draco ztišil hlas, až málem šeptal. „Lektvary.“ 

Rhiannonino obočí vyletělo nahoru. „Cože?“ 
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„Chemie,“ pospíšil si Harry. 

„Aha, chemie.“ Rhiannon se zdvořile usmála. „Pěkný.“ 

Zjevně na tom nic pěkného neviděla. Ale už to, že nikdy neslyšela o lektvarech, byl dostatečný 
důkaz, no ne? 

Pro Draca očividně ne. „A mého bratra už jsi také viděla. Harry Potter.“ 

Rhiannon se na Harryho podívala bez zájmu. „Hm.“ 

„Ten Harry Potter, však víš,“ teď už bylo Draca sotva slyšet. „Chceš vidět jeho jizvu?“ 

Rhiannon sebou trhla. „Cože?“ Podívala se na Harryho způsobem, jakým se lidé dívají na 
vozíčkáře, když nechtějí vypadat, že na něj zírají. Navíc zatnula zuby a zhluboka se nadechla, 
jako by čekala, že uvidí nějakou hroznou deformaci minimálně přes půl hlavy. 

„Tady,“ upozornil ji Harry a odhrnul si vlasy z čela. V tu chvíli mu jí bylo líto. Zjevně nechápala, o 
čem to Draco vlastně mluví. 

„Aha, ta je ale zvláštní,“ Rhiannon najednou znejistěla, jako by se bála, že řekla něco hrubého. 
„Z autonehody?“ 

„Ne…“ 

Draco byl zticha přesně od okamžiku, kdy Rhiannon nepoznala Harryho jméno. Harrymu ho taky 
bylo líto. Musel to pro něj být strašný šok. A taky ponižující okamžik, poté co tak trval na tom, 
jak dokáže, že se Harry ve všem mýlí. 

Jenomže Draco nevypadal ani ponížený, ani v šoku. Vlastně vypadal spíš zamyšleně. Jako by 
zrovna něco pochopil. Jako by mu doteď něco unikalo. 

„Mohl bych tě pozvat na oběd, až tady dnes skončíš?“ navrhl, opřel se o konstrukci židle a 
vzhlížel k ní nahoru. „Ve tři hodiny, že?“ 

Rhiannon vrhla rychlý pohled směrem ke kanceláři. „Ehm, vlastně musím být v práci do pěti. 
Zjistila jsem to dneska.“ 

Harryho napadlo, že se ji tak strýček snaží donutit, aby chodila včas. 

„A pak jdu na zkoušku.“ 

„Mozart,“ přikývl Draco. „Zkoušíte v tom samém divadle, kde jsem tě viděl vystupovat? Mohl 
bych tě tedy pozvat na večeři, až skončíte zkoušku?“ 

„Musím jít po zkoušce rovnou domů.“ 

Harryho myšlenky se pohybovaly od lítosti, jak se pro Draca ta situace špatně vyvíjí k naprosté 
zmatenosti, jak je možné, že Draca neodradilo ani to, že Rhiannon je mudla. 

„Mohl bych tě tedy sledovat, až budeš zkoušet?“ 

Draco už začíná být otravný, všiml si Harry. 

Rhiannon se podívala na Snapea, pak na Harryho. „I s rodinou?“ 

„Ne, jen já.“ Draco hodil po Snapeovi výhružným pohledem. 

„Hm. No, ředitel si rád povídá s lidmi, co nás slyší zkoušet. Zvlášť když o opeře něco vědí,“ 
pokrčila Rhiannon rameny, jako že je jí to jedno. „Takže klidně. V půl šestý u divadla.“ 
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„Budu tam.“ 

„Přijď k zadnímu vchodu,“ poradila mu ještě Rhiannon a otočila se zpátky k dětem hrajícím si v 
bazénu. 

Draco se usmíval, když šli s Harrym do převlékacích kabin. „Tak, myslím, že to šlo dobře.“ 

„Takže tobě je fakt jedno, že je…“ 

„Psst,“ varoval ho Draco, protože právě míjeli pár dětí. Vypadaly tak na deset let a něčemu se 
zrovna smály, takže by asi nevěnovaly pozornost čemukoliv, co by Harry nebo Draco mohli říct, 
ale Harry skoro jako kdyby slyšel otce a jednu z jeho přednášek na téma opatrnost. 

„Ale je ti to fakt jedno?“ 

„A co mi má být jedno?“ podivil se Draco potichu. „Tobě to pořád ještě nedošlo, co?“ 

Naklonil se k Harrymu a zašeptal mu do ucha dvě slova. Dvě slova, ze kterých Harryho srdce 
kleslo jako kámen hozený do hlubokého jezera. 

„Ona předstírá.“ 

Kapitola 9 OKOUZLENÝ

Když se přemístili zpátky do Devonu, Draco se cítil pořád ještě skvěle. Harry se pochopitelně 
rozhodl, že mu to dlouho nevydrží. 

„Předstírá?“ dotíral na Draca, jakmile se objevili na louce. „Hele, já vím, žes to tvrdil i prve, ale 
to jsme ještě věděli jen to, že vystupuje v divadle. Teď víme, že dělá plavčici a ty budeš trvat na 
tom, že je to čarodějka, která si hraje na mudlu? Jsi vůbec normální?“ 

Draco se ušklíbl. Ani Harryho mizerná nálada mu nemůže zkazit radost. Jeho bratr je možná 
moc zabedněný, takže přeslechl všechny ty náznaky, které Rhiannon použila, ale Draco je 
pochopil. Všechny. 

„Podle tebe to předstírání je nefér, že?“ protáhl Severus. 

„Tohle je vážná věc!“ namítl Harry. No jistě, on takovouhle legraci většinou nepochopil. 

Draco si ho nevšímal. „V pořádku, tati,“ řekl. Hm, to slovo znělo trochu vypočítavě. Což 
pochopitelně bylo, ale ne proto, že by něco chtěl. No, možná chtěl, aby mu Severus dovolil jít 
na Rhiannoninu zkoušku a to samotného, ale to nebyl jediný důvod, proč mu řekl tati. Jen se 
rozhodl, že si na to slovo zvykne. 

Skoro si teď přál, aby nebyl Harryho s tím oslovováním jejich otce tak otravoval. Začít někomu 
najednou říkat jinak bylo mnohem těžší, než si myslel. 

„To od nás jako vážně čekáš, že uvěříme, že je to čarodějka předstírající, že je mudla?“ Harry si 
zjevně nemohl pomoct. 

„Nezajímá mě ani trochu, čemu chceš věřit, Harry. Proč se vlastně staráš? A odkdy jsi zrovna ty 
tak posedlý původem?“ 

„Ty jsi ten, kdo je posedlý, tak posedlý, že nevidíš ani to, co máš před nosem! Rhiannon 
Millerová je mudla a jestli si to doteď nepochopil, tak jsi...“ 

Severus zavrtěl hlavou a ukázal jim, ať jdou do chaty. „Zkuste se bavit bez vzájemného urážení, 
ano?“ A jeho chladný pohled patřil v tu chvíli jim oběma. 

„Jo, jasně.“ Harry zněl pěkně zatvrzele, alespoň Dracovi to tak přišlo. 
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„Jistě,“ pronesl Draco svým nejpříjemnějším tónem. „Tati.“ 

Severus buď zakrýval smích, nebo to byl nějaký nový druh úšklebku, Draco si nebyl jistý. 
Každopádně se rozhodl, že nebude říkat tati v každé větě, ani když se teď snažil si na to slovo 
zvyknout. 

Hned jak se Harry a Draco v chatě posadili na pohovku, Severus se usadil na židli a pokračoval: 
„Tak, Draco. Co tě přivádí k domněnce, že ta mladá dáma předstírá, že je mudla?“ 

Draco začal mávat rukama, pak toho nechal, když si uvědomil, jak hloupě to asi vypadá. „No, 
všechno! Je to úplně jasné. A taky mě nepřekvapuje, že si toho Harry nevšiml. Když k tomu 
přistupuje pod vlivem prvního dojmu, tak…“ 

„To je jeho způsob, jak mi říct, že jsem idiot, aniž by sis toho všiml,“ přerušil ho Harry ostře. 

„Jistě víš, že jsem poměrně všímavý.“ 

Harry ale pokračoval: „Hele, chodím do poměrně kvalitní školy, takže vím, cos mi tím chtěl 
říct…“ 

Draco zvedl hlavu. „Pak bys měl vědět, že není dobré řídit se jen podle prvního dojmu.“ 

„A co děláš ty, celou tu dobu, s tvojí přezíravostí pro všechno nekouzelnické? A navíc, co jiného 
než dojem je tvoje blbý tvrzení, že Rhiannon je čarodějka, když pro to nemáš jediný důkaz!“ 

„Jaké důkazy bys chtěl?“ 

Dracovi to přišlo legrační. Čím byl klidnější, tím víc se Harry rozčiloval. „Všechny důkazy zatím 
přehlížíš,“ řekl a složil ruce do klína, jako by ho diskuze už nezajímala. Což byla pravda. Ať si 
Harry a Severus klidně myslí, co je jim libo. Pro něj se nic nezmění. 

„Zjevně jsem je přehlédl také,“ řekl Severus tak suše, že Draco polkl. Teď by to měl raději 
vysvětlit. 

Draco se tedy pokusil uklidnit a tvářit se věcně a nezaujatě, když začal vysvětlovat: „Tak, pro 
začátek, oslovila mě jako Darrena.“ 

Severus s Harrym si vyměnili zmatený pohled, pak se zadívali na Draca a čekali, jak bude 
pokračovat. 

Hm, Draca nepřekvapilo, že tu narážku nepochopil Severus, ale že si to neuvědomí ani Harry? 
„Nepamatuješ si, jak nás tehdy Grangerová navštívila ve sklepení a tobě pořád ještě nešlo 
kouzlit s hůlkou a ona řekla něco o tom, že je škoda, že nemůžeš prostě jen tak lusknout prsty a 
čarovat tak?“ 

„Jo, teď když o tom mluvíš, tak si vzpomínám, ale co to má společnýho s…“ 

„Říkala tehdy, že ji na tu myšlenku přivedl nějaký pořad v teleti, ne v tel…“ 

„V telce. To je zkratka pro televizi.“ 

Draco zdvihl oči ke stropu. No tak si přesně nepamatoval, jak tomu říkají, to je toho. A pak 
Harry klidně řekne, že on, Draco, se rád předvádí! „Neříkal jsem ti, že se mnou Rhiannon 
mluvila v jinotajích? V jednom seriálu byl Darren, mudla, který si vzal za ženu čarodějku. A 
Rhiannon, když to říkala, si ještě nebyla jistá, jestli jsem kouzelník. Takže když mi řekla Darren, 
byl to test. Čekala, jestli pochopím, že váhá. Tak jsem zmínil lektvary, chápeš? Snažil jsem se to 
potvrdit nenápadně, podobně jako ona se nenápadně ptala. A mimochodem, její jméno není zas 
tak nenápadné.“ 
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„Nenápadné nebylo ani to, když jsi té mladé dámě řekl, že učím lektvary.“ 

„Ale viděl jsi, jak se tvářila?“ zeptal se Draco a ignoroval Severusův zamračený pohled. No, 
úplně ho ignorovat nedokázal. Probouzel v něm chuť poskakovat při vysvětlování vzrušeně 
nahoru a dolů. „Na chvíli měla v očích takový významný výraz. Pak, aby to zamaskovala, tvářila 
se, jako že neví, o čem se to bavíme. A když jsem mluvil o Harryho jizvě, udělala to samé.“ 

„Nevšiml jsem si žádného významného pohledu,“ řekl Harry. 

Draco se usmál, sebedůvěra sama. „Přesně, to jen ukazuje, jak dobrá je herečka. Zaslouží si 
vystupovat v mnohem lepším divadle, než je ta umírněná scéna v Exeteru.“ 

Harry vyprskl smíchy. „Takže tvůj jediný důkaz je fakt, že se neobtěžovala pamatovat si, jak se 
jmenuješ. Podívej, mrzí mě, že se tak směju, ale…“ 

Ne, nemrzí, pomyslel si Draco. 

„… to, že ti řekla Darren, je nejspíš jen náhoda…“ 

Draco tleskl, už si nemohl pomoci. Nikdo nemůže vydržet takovou porci štěstí a zůstat v klidu. 
Dříve nebo později budou mít radost s ním. „Ale ty to pořád nechápeš!“ vykřikl vesele. „To, že 
řekla Darren, znamená, že o mě má zájem. Podle toho, jak to Grangerová vyprávěla, tak 
Darrenova žena byla čarodějka. Samantha, aspoň myslím. A Samantha byla šíleně zamilovaná. 
Rhiannon mi chtěla naznačit, že je na tom jako Samantha tím, že mi řekla Darren!“ Draco si 
promnul ruce. „Takže je jasné, že předstírá. Podle toho, co říkala, je možné, že ani její strýc o 
jejích schopnostech neví. A v divadle je jistě tají také. Což je obvyklé, jak jsem vám říkal.“ 

„Jak by o tom její strýc mohl nevědět?“ rozčiloval se Harry. „Můj to věděl!“ 

O tom už Draco také přemýšlel. „Tvoji rodiče se to nesnažili skrývat. Ale přemýšlej o 
Rhiannnonině případě. Učila se doma a není divu. Když nějaká rodina udržuje magii jako 
tajemství, jen pro uzavřený okruh lidí, chápej, že nemůže posílat svoje děti do Bradavic. Slyšel 
jsem o tom nějaké zvěsti. Jsou rodiny, které v období nejhorších honů na čarodějnice raději 
opustili kouzelnickou společnost a žili sami pro sebe a svou magii brali jako hluboké tajemství. 
A dělají to tak dodnes.“ Harrymu to zjevně přišlo směšné, takže Draco ukázal na Severuse, 
který to pochopil. 

„Ano, takové zvěsti skutečně kolují,“ řekl ten vyrovnaně. 

Uf… Draco doufal v trochu větší podporu. Nebo alespoň nějaký náznak, jestli se mu podařilo 
přesvědčit alespoň Severuse. Ne, že by mu na tom nějak zvlášť záleželo, ale bylo by hezké 
vědět, že mu otec věří, když už mu nevěří bratr. No, dobře. Může mu být jedno, co si ti dva 
myslí. Jediný, na kom mu záleží, je Rhiannon. 

„Některé rodiny se tedy snažily ukrýt,“ pokračoval Draco. „Uzavíraly svazky jen s jinými 
čistokrevnými, ale Rhiannonina teta to pravidlo porušila a provdala se za mudlu. A Rhiannon se 
proti těm omezením taky začala bouřit. Chtěla, aby lidé věděli, že je čarodějka, ale není si jistá, 
jak by to měla udělat.“ 

„A tohle všechno jsi poznal jen z toho jména,“ posmíval se Harry. Seděl tam se zkříženýma 
rukama a tvářil se, jako by sežral všechnu moudrost světa. „Nemyslím, že by starý televizní 
seriál byl tak významný.“ 

Draco sevřel prsty. „Okouzlený, tak se to jmenovalo. A jistě, že je to významné! Dokonce, i když 
vynechali hůlky, psal to jistě někdo, kdo o našem světě dost věděl. A ten někdo propagoval 
smíšená manželství. Velmi nezodpovědné.“ 

„To říká ten, kdo právě míří do smíšeného manželství!“ 

Severus zdvihl ruce a zastavil tak Draca, který se chystal k odpovědi. Což bylo asi jen dobře. 
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Draco právě přemýšlel, jestli má Harryho nazvat kreténem nebo ignorantem. Asi bude lepší 
nechat nadávky stranou, i když to, co Harry řekl, bylo opravdu nechutné. Smíšené manželství, 
pro Merlina! 

Severus si rukou podepřel bradu a jeho tmavé oči byly klidné, když se zadíval na Draca. „Ano, 
tvoje teorie se zdá být kompletní, nicméně…“ 

„Nicméně?“ 

Severusovy oči zajiskřily. „Harry má pravdu, že vystavět celou teorii jen kolem jednoho jména 
je poněkud ukvapené. Zvláště, když se mohla jen přeřeknout.“ 

„Nebo má mizernou paměť.“ 

Draco vrhl na Harryho jeden rychlý, ale zuřivý pohled a pak se pokusil obnovit klidný výraz. „To 
není můj jediný důkaz. Samozřejmě, že ne. Proč se třeba ptala, jestli Harry má tu jizvu z 
automobilové nehody, no?“ 

Harry, ten blbec, se už zase smál. „Ha, moje jizva. Myslíš tu příšernou a nechutnou deformaci, 
co mám někde na břiše?“ 

„No, nechtěla ti zírat na čelo, to je toho,“ odmítal se Draco vzdát. „Neslyšel jsi snad, když jsem 
zmiňoval, že je dobrá herečka?“ 

„Hádám, že automobilová nehoda byla nejpravděpodobnější odhad.“ 

Mizerná slovní zásoba, problesklo Dracovi hlavou. 

„To nebyl ani trochu odhad!“ odsekl nahlas. Na okamžik uvažoval, proč je Harry tak neústupný. 
Možná to nějak patřilo k Nebelvíru. No, však on mu Draco ještě ukáže. „Pár dní poté, co tvoje 
adopce vstoupila v platnost, Denní věštec začal chrlit články o tom, jak je to úžasné, že máš 
konečně zase opravdového otce. Jo a taky otiskli všechnu tu špínu, co navykládali smrtijedi 
chycení po Samhainu. Víš, co jim tak asi mohl vyprávět tvůj strýc, protože měl na tebe vztek.“ 

Harry vypadal na to, že začne skřípat zuby. „No skvěle!“ 

Draco si náhle přál, aby se o tom nebyl zmínil, když najednou Harry začal křičet: „Tak to už je ta 
poslední kapka! Mám sto chutí Věštec žalovat, jak to tehdy navrhoval Draco!“ Na vteřinu se 
odmlčel. „Za urážku na cti? Nebo se to jmenuje pomluva?“ 

„Naneštěstí jedinou obranou proti pomluvám je pravda,“ upozornil ho Severus jemně. Naklonil 
se ze židle, jednou rukou se opřel o pohovku a druhou položil Harrymu na rameno. Jeho pohled, 
který upíral na Draca, nebyl ani omylem tak jemný. Byl pronikavý a vyčítavý. Jako by říkal: 
nedomluvili jsme se náhodou, že se o těch historkách raději nebudeme bavit? 

Draco polkl. Na to úplně zapomněl. No tedy, ne úplně, řekl to hlavně proto, že chtěl, aby mu 
Harry už konečně uvěřil, že má s Rhiannon pravdu. 

Aby to napravil, pokusil se přijít na něco, co by mohl říct, aby se Harry cítil lépe. „Ehm, no, 
přinejmenším vynechali historky z vašeho rodinného života…“ 

„Překvapující takt od Denního věštce,“ zavrčel Snape. „Ale když už taky jednou měli příběh se 
šťastným koncem, tak zjevně nemohli odolat.“ 

Harry se díval přímo před sebe, bylo vidět, že se bojí, co by se ještě mohl dozvědět. „Takže se 
zeptám přímo. Psali o Dursleyových a o tom, jak mi tvrdili, že můj otec byl opilec, který se i se 
svou ženou zabil při autonehodě?“ 

„Jako základ článku o adopci, ano.“ 
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„Chce se mi z toho zvracet.“ 

„To je přesně ten důvod, proč jsem ti o tom neřekl.“ A Severus vyslal další varovný pohled 
Dracovým směrem. 

Harry se začal škrabat na rukou. Kurva, to nebylo dobrý znamení. 

„Podívej, vždyť už je to dávno,“ snažil se Draco zoufale. Harry nebyl žádný slaboch, ale celá ta 
záležitost s jehlami byla tak nevyzpytatelná a Draco neměl tušení, co by už mohlo Harryho 
rozrušit natolik, že by si zase ublížil a co ještě snese. Když pomyslel, že by snad mohl 
odpovědný za… Otřásl se. Slíbil přece Harrymu, že mu pomůže se z toho dostat a teď ho 
prakticky podporuje v myšlenkách, které by mohly vést k sebepoškozování, jak to nazývá 
Marša. „A jediné, co to dokazuje, je, jaký parchant tvůj strýc vlastně byl.“ 

„Nesnáším, když mě někdo lituje!“ 

Draco si povzdech a očima prosil Severuse o pomoc, jenže ten mu jeho pohled s kamennou 
tváří opětoval a nic neřekl. Zjevně čekal, že Draco svou chybu napraví sám. Pořád ještě měl 
ruku na Harryho rameni, což Dracovi prozradilo, že ti dva si o celé záležitosti promluví později. 

To ruka na rameni znamenala vždycky. 

Ale teď to bylo na Dracovi. „Všichni vědí, co je Věštec zač, Harry. Nikdo ty jejich žvásty nebere 
moc vážně. Třeba tví spolužáci z Nebelvíru, ti jim nevěřili nikdy, no ne? Budou věřit tomu, že 
Věštec si prostě něco vymyslel, aby ten článek o adopci byl zajímavější. Buď to, nebo je 
napadne, že ti zajatí smrtijedi by řekli cokoliv, jen aby ti uškodili. Právě se ti podařilo zázračně 
uniknout Pánu zla, takže měli dostatečný důvod se vztekat a…“ 

„Zázračně.“ Harry zamrkal, jako by mu právě něco došlo. „Překvapuje mě, že si o mně všichni 
nemyslí, že jsem temný čaroděj, kvůli hadímu jazyku a tak. Navíc, když teď už vědí, kolik 
důvodů mít zlost vlastně mám kvůli tomu, jaké jsem měl dětství!“ 

„Ale oni si nemyslí, že jsi temný čaroděj. Tomu nikdo nevěří, Harry. Nikdo.“ 

Harry zatnul ruce v pěst, ze vzteku se mu totiž chvěly prsty. Zatínal ruce tak, že zbělely, ale 
alespoň se přestal chovat, jako by se už nemohl dočkat, až bude o samotě s něčím dlouhým a 
špičatým. Když promluvil, zněl jeho hlas kousavě. „Nikdo? Vždyť si zjevně myslíš, že Rhiannon 
Milerová věří každému slovu!“ 

„No dobře, ale ona tě nezná,“ namítl Draco a snažil se, aby to znělo rozumně. 

„Takže každý, kdo mě osobně nezná, si myslí, že jsem nějakej chudinka, kterýmu ubližovali. 
Super.“ 

Draco polkl. Měl si pamatovat, že Severus ví, o čem mluví, když se to týká Harryho. Že mu 
opravdu rozumí. 

„Asi jsem ten cár papíru neměl zmiňovat,“ připustil Draco a naklonil se dopředu. Právě došel k 
rozhodnutí, že by se měl mnohem víc snažit vycházet se svým bratrem bez hádek. Tím, že mu 
řekl o tom hrozném článku… no, asi tím vyplýtval i poslední špetku Severusovi dobré vůle vůči 
němu. „Ale vždyť jsou to jen loňské jiskry pod kotlíkem, Harry. Je to už dávno. A Rhiannon jen 
chtěla, abych věděl, že čte Věštce, to je celé.“ 

„Jasně. No, jsem rád, že já ho nečtu,“ zamumlal Harry. „Nikdy bych nevěřil, že budu za to 
oslepnutí vděčný. Jenže, myslím, že jsem se zmiňoval, jak moc nesnáším, když mi něco tajíte. 
Zvlášť, když se mě to týká.“ 

Severus se zamračil ještě víc. „Hm, ano. Myslím, že jsi se zmiňoval.“ 

„Jo, tak dík, že jste mě vnímali. Dík vám oběma.“ 
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„Neobviňuj za to Draca,“ napomenul ho Severus. „Byl jsem to já, kdo rozhodl, že bude lepší o 
těch článcích nemluvit. Soudil jsem, že už tak je toho je na tebe příliš.“ 

Harrymu se na čele objevily zamračené vrásky. „Jo, bylo to pro mě pěkně těžký. Ale mohli jste 
mi to říct později.“ 

„Třeba o sedm měsíců později?“ zeptal se Draco s nadějí v hlase. 

Dočkal se jen dalšího ostrého pohledu od Severuse a ironického sklapni od Harryho. No, 
vypadalo to, že se věci vrací do normálu. Harryho příští slova to jasně dokazovala, protože si ze 
všech možností zase vybral téma: Draco a jeho mudlovská láska. 
„Poslouchej, Draco, kdyby ti Rhiannon chtěla nějak naznačit, že je čarodějka, nebylo by pro ni 
jednodušší prostě zírat mi na čelo, když jsi mluvil o mojí jizvě?“ 

„Ach, kdo může říct, proč se ženy chovají tak, jak se chovají?“ 

Harry obrátil oči. „Ty máš prostě odpověď na všechno, co? A co třeba tohle: když si její rodina 
tak zakládá na hře na mudly, tak proč vlastně Rhiannon čte Věštce?“ 

„Říkal jsem ti to! Vzpírá se rodinným pravidlům.“ 

„Už jsem ti říkal, že jsi blázen?“ 

Hádat se dál o Rhiannon nemá smysl, ne pokud se Harry nenechá přesvědčit ani těmi 
nejlogičtějšími argumenty. Nastal čas se domluvit. Čas zazátkovat lektvar. 

Draco se otočil k otci, přesvědčený, že nejlepší bude, zeptat se přímo. Kdyby se pokusil o 
nějaký trik nebo manipulaci, Severus by ho prohlédl. „Potřebuji večer do Exeteru, abych mohl 
sledovat Rhiannon při zkoušce. Mohu se tam přemístit?“ 

Severusova odpověď nebyla zrovna povzbuzující. Tedy, ne že by Draco čekal něco jiného. „Ne 
sám. Ne dokud nejsi plnoletý.“ 

Draco měl chuť skřípat zuby, nejen kvůli tomu odmítnutí ale taky kvůli připomínce, že není 
plnoletý. Už se nemohl dočkat narozenin, aby mohl složit zkoušku z přemisťování a mít klid. Ten 
zákon taková pitomost! Vždyť spousta kouzelníků se umí přemisťovat dávno před tím, než je jim 
sedmnáct. Ha. Možná ten zákon zavedli kvůli kouzelníkům z mudlovských rodin. Jenomže proč 
by měli opravdoví kouzelníci čekat jen proto, že mudlovský šmejdi se začali kouzla učit 
později… no, to je prostě ministerstvo v celé své kráse, pomyslel si. Plné neschopných hlupáků 
od sklepa až po střechu. Naprostých hlupáků! 

No, s tím nic nenadělá. Teď každopádně ne. Draco se pokusil odsunout své podráždění stranou 
a zaměřit se zpátky na to, na čem teď záleží: Rhiannonina zkouška v divadle. Jak by si ji mohl 
nechat ujít? 

„Musíme se na něčem dohodnout,“ řekl a snažil se, aby to neznělo jako požadavek. Na 
požadavky Severus nereagoval moc vstřícně a tohle bylo pro Draca příliš důležité, než aby si 
dovolil nějakou chybu ve své strategii. Jako říct tati. To by teď nedopadlo dobře. 

„Budu chtít Rhiannon někam pozvat, víte? Na večeři, tančit, do divadla. A nemůžu s sebou 
všude vodit celou rodinu. Jsem si jist, že to chápete.“ 

Severus se pohodlněji opřel, než odpověděl: „Neuniklo mi, že ani ne za měsíc dosáhneš 
plnoletosti, to ne. Ale doufám, že víš, že dokud žiješ v mém domě, očekávám, že se budeš řídit 
mými pravidly.“ 

„To je přesně ten důvod, proč jsem řekl, že se musíme dohodnout.“ Draco doufal, že se mu daří 
neznít prosebně. Severus oceňuje sílu. Asertivitu. I když nechce, aby z jeho synů vyrostli 
arogantní blbci. „Chápu to tak, že tvůj hlavní zájem je moje bezpečnost, správně?“ 
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Severus přikývl, z temných očí mu svítilo zaujetí. 

Draco se cítil, jako by předsedal důležité schůzi. Taky je pravda, že tajně vyslechl tolik, že 
odkoukal, jak Lucius ovládá debatu s ostatními kouzelníky. A nesmí zapomenout na kolejní 
setkání, která čas od času svolával Severus. 

„Tak. Co kdybychom se shodli na tom, že pokud bych se dostal do nebezpečí, což je v Exeteru 
téměř směšná představa, jsem schopen se sám přemístit zpět domů. Souhlasíte?“ 

„Vyjma situace, kdy nastraží kouzla proti přemisťování.“ 

Draco spojil prsty do stříšky. Dobrý postřeh, ale i o tom už přemýšlel. „Ano, ale víš, jak dlouho 
trvá tyhle bariéry položit. Musí je mít připravené dopředu, musí je položit ve vrstvách.“ 

„Pravda.“ 

Jak pokračoval, byl na sebe Draco čím dál tím víc hrdý. 

„Možná by na zajištění mé bezpečnosti stačilo sledovací kouzlo. Kdybys chtěl, tak na mě Harry 
může zakouzlit jedno s hůlkou. To by nemělo selhat a v případě, že by se mi snad opravdu něco 
stalo, mohli byste mě tak hned najít.“ 

„Myslím, že by byl lepší, kdybychom se vyvarovali zbytkové magie kolem mudlů,“ podotkl 
Harry. 

„Ale, no tak. Copak v té kvalitní škole, jak si říkal, že do ní chodíš, nedáváš pozor? Ten druk 
zbytkové neboli reziduální magie, o které mluvíš, se vztahuje jen k neživým předmětům, Harry.“ 
Draco měl velkou chuť na Harryho vypláznout jazyk. „A mimochodem, ona není mudla!“ 

Jeho bratr se choval jako drak s čerstvou kořistí. Zakousl se a držel. „Jenže mě jako mudla 
připadá.“ 

„Jsi schopen pochopit, co to znamená, když někdo předstírá, Pottere?“ 

„To stačí,“ napomenul je Severus. Pro jednou se podíval ostře na Harryho. Už bylo na čase. Pak 
obrátil svou pozornost zpátky k Dracovi. „Tvůj nápad se sledovacím kouzlem je namístě, ale 
Harry teď tohle kouzlo sotva může zkoušet s hůlkou. Nejprve se ho totiž bude muset naučit.“ 

Draco měl pocit, jako by se mu jednání, kterému předsedá, vymklo kontrole. „Ale…“ 

Severus zvedl ruku. „Moje vlastní sledovací kouzlo bude stačit. Chápu, že potřebuješ být s tou 
dívkou sám, takže navrhuji, že se s tebou přemístíme do Exeteru a pak si s Harrym půjdeme po 
svých. Domluvíme si čas a místo, kde se pak setkáme a vrátíme se společně domů. Je to tak v 
pořádku, Draco?“ 

Draco úlevou vydechl. „Ano, jistě.“ 

Zato Harry vyprskl: „Ty ho necháš, aby s ní šel na rande, přestože je pořád pod vlivem toho 
svého bludu?“ 

Severus pokrčil rameny. 

Harry se zatvářil frustrovaně, ale už nic neřekl. Možná už mu došlo, že to nemá smysl. No, 
Draco mu ukáže. Rhiannon ho prve pochopila a možná potřebuje už jen malé povzbuzení, aby 
přiznala, že patří do kouzelnického světa. Jakmile bude vědět s jistotou, že on, Draco, je taky 
kouzelník. 

Tohle by mohlo být trochu obtížné, přinejmenším by to mohlo špatně dopadnout, kdyby jí Draco 
na zkoušce prostě rovnou řekl, že je kouzelník, když tam bude plno mudlů, kteří by ho mohli 
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zaslechnout. 

Ale Rhiannon není jedna z nich, tím si byl Draco jistý. 

Draco stál před zadním vchodem divadla, urovnával si kabát a kravatu a říkal si, že se cítí 
nepohodlně jen kvůli tomu, co má zrovna na sobě. Jistě, už předtím nosil mudlovské oblečení, 
kdykoli šel do opery, jenže dnes vlastně ani do opery nejde. Dnes to je vlastně spíš schůzka, tak 
to chápal a cítil by se mnohem lépe, kdyby měl slavnostní hábit, protože v tom je snazší 
vypadat elegantně. 

Ale dnes večer prostě hábit mít nemohl a tak přesunul kytici, kterou pro Rhiannon koupil, do 
levé ruky a pravou otevřel dveře. Spíš se tedy pokusil otevřít dveře. Bylo totiž zamčeno. 

Draco neměl rád ten pocit, stát před zamčenými dveřmi a muset klepat, ale nic jiného se dělat 
nedalo, ne pokud chtěl vidět Rhiannon a poslouchat její krásný, rytmický hlas. 

Dveře se otevřely a objevil se v nich mladík se špinavě blond vlasy, který vypadal, jako by v 
džínsech a tričku, co měl na sobě, snad i spal. Draco ovládl svůj výraz, aby zakryl pohrdání a 
oznámil mladíkovi, že ho Rhiannon pozvala, aby se podíval na zkoušku. 

„V poho, ale snaž se bejt potichu,“ odpověděl mladík a zahodil cigaretu. „Adrian je dneska jak 
osina v prdeli.“ 

Draco sice mu sice tak docela nerozuměl, ale něco pochytil: „Adrian?“ 

„Ředitel. Mimochodem, já jsem Colin. Tak pojď.“ 

Draco mladíka následoval svažující se chodbou, prošel dveřmi a zjistil, že stojí po straně jeviště. 
Colin nedbale ukázal na skládací kovovou židli. Draco pátral pohledem po Rhiannon, ale 
nezahlédl ji. 

„Osvětlení už vypadá dobře,“ oznámil Colin tmavovlasému muži stojícímu opodál. Adrianovi, jak 
Draco odhadl. Jeho odhad potvrzovala špatná nálada, která z toho muže doslova vyzařovala. 

„Vyplížil ses na cigáro, co? Kolikrát ti mám říkat, že jsem alergickej? A kdo je sakra támhle ten?“ 

Najednou si Draco všiml, že na něj zírá spousta lidí. Byl by nejradši, kdyby se teď mohl prostě 
jen posadit. Tedy, ne že by při Merlinově hůlce nějak toužil po tom, sedět na skládací kovové 
židli. Ne, pokud by si pod sebe nemohl položit alespoň kapesník. 

„Draco Snape,“ představil se a natáhl k muži ruku. 

„Adrian Hendrickson.“ Ředitel mu potřásl rukou a tvářil se přitom, jako by měl na práci 
minimálně dvanáct důležitějších věcí. 

„Rhiannon mě pozvala,“ dodal Draco a pak, protože ten muž se začal tvářit ještě otráveněji, 
pokračoval: „Viděl jsem vaše představení. Výběr z Kouzelné flétny a Figarovy svatby.“ 

„Ten zatracenej idiot Colin zapomněl tu poslední část dát na plakáty,“ řekl ředitel a podíval se 
stranou. 

Špinavě blonďatý mladík nepotřeboval další pobídku, aby se ztratil. 

Adrian vypadal, že najednou zapomněl, že tam Draco je, protože přešel ke středu jeviště a 
hlasitě zakřičel: „Co zas trvá tak dlouho?“ 

Draco měl najednou pocit, jako by jeho plícím ukradli všechen vzduch, protože na scénu vběhla 
Rhiannon. Do dlouhých, zlatých vlasů měla vpleteny drobné květy. Draco zatoužil probírat se jí 
ve vlasech prsty, odhrnout ty květiny stranou, obejmout Rhiannon a líbat ji, dokud nezjihne v 
jeho objetí… 
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„Pořád jsou moc dlouhé,“ řekla Rhiannon s povzdechem. Zvuk jejího hlasu vytrhl Draca z jeho 
fantazií. Podíval se na ni a sledoval, jak se před Adrianem půvabně otáčí. 

Aha. Myslela svoje šaty, došlo Dracovi. Jejich lem se coural po dřevěné podlaze jeviště. 
Najednou zapřemýšlel, jakou operu to asi dnes zkoušejí. Rhiannon měla na sobě prosté bílé 
šaty upnuté na ramenou. Vypadalo to, že má představovat někoho ze starověkého Řecka nebo 
Říma. 

„To vidím taky,“ odsekl Adrian. „Takže napiš vzkaz pro Marii, ať to dá do pořádku. A kdo ti říkal, 
že si máš dělat vlasy? Už jsme zase pozadu.“ 

Rhiannon se otočila a zamířila zpátky do zákulisí, aniž si Draca všimla, když Adrian kousavě 
dodal: „Jo a až tě příště napadne pozvat sem svýho přítele, udělej mi tu laskavost a dej mi 
vědět.“ 

„Není můj přítel,“ zavolala Rhiannon přes rameno a pokračovala v chůzi. 

Nic jiného ano Draco nemohl očekávat, opravdu. Zatím ne… ale, přesto ho netěšilo slyšet to. 

„No, prostě se tu nepleť a neruš, jasný,“ poradil mu ředitel. 

Na takové jednání nebyl Draco zvyklý, ale měl pocit, že kdyby si stěžoval, dočkal by se jen 
toho, že ho ten hulvát vyhodí. Tedy, ne že by mu ten mudla mohl nějak ublížit, ale kdyby použil 
i jen to nejnenápadnější kouzlo, Severus by vyletěl vzteky. Je jasné, že by na to přišel. 
Zatracené ministerstvo s jejich výnosem o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých 
kouzelníků. Draco měl pořád ještě hlídáček. Chytili by ho. 

Takže jen zacouval do stínu a sledoval zkoušku. L'incoronazione di Poppea (Korunovace Poppei), 
došlo mu vzápětí a Rhiannon hrála hlavní roli. Bylo jasné, že role je na hranici jejích hlasových 
možností, ale vyrovnávala se s tím skvěle, myslel si, jak se tak opíral o sloup a poslouchal 
závěrečný duet. Představení vypadalo poněkud zvláštně, protože Rhiannon měla na sobě 
džínsy a tričko, zatímco zpívala s císařem Neronem. Jako herečka byla nedostižná. Draco se za 
chvíli ztratil v hudbě, nebo možná v kouzle Rhiannonina zpěvu a úplně zapomněl, že je to jen 
zkouška. 

Pomalu ho začala bolet záda. S povzdechem to vzdal a posadil se na tu..., mudlovskou židli. 

„Doufám, že to nebylo tak strašné,“ prohlásila Rhiannon, když Adrian vyhlásil desetiminutovou 
přestávku. Přitáhla si k Dracovi další skládací židli, která přitom zaskřípala po podlaze tak, že to 
Dracovi málem utrhlo uši. Pak se zhroutila na židli a pohodlně se opřela, její nohy byly velmi 
blízko těm Dracovým. Tak to bylo v pořádku. 

„Dala bych cokoli za hrnek čaje s citrónem.“ 

Ještě lépe. Perfektní úvod. „Můžu tě po zkoušce někam pozvat?“ zeptal se Draco. „Přece 
opravdu nemusíš jít rovnou domů, nebo ano?“ 

„Musím být doma v deset. Jinak strejdu trefí šlak.“ Když se Rhiannon usmála, Draco cítil, jak ho 
prostupuje hřejivý, krásný pocit. Jako by vypil půllitr kakaa. „Takže klidně, když bude čas.“ 

Draco sám měl čas také jen do deseti, takže přikývl. Pak si vzpomněl na růže, které přinesl. 
Vylovil je z police, na kterou je prve položil. Nebyly to nějaké obyčejné růže, byla to drahá 
miniaturní odrůda a jejich tmavě růžová poupata pronikavě voněla. 

Pro tuhle dívku jen to nejlepší. „Pro tebe.“ 

Vypadala překvapeně. A pak trochu zamyšleně. „Ach. To je… tos nemusel.“ 

Draco by nejraději řekl, že ano, samozřejmě, že musel, protože je to jejich první schůzka, ale 
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nechtěl vypadat příliš horlivě. Nebo snad zoufale. Harry by v tomhle mohl mít pravdu. Ale už v 
ničem jiném ohledně Rhiannon. 

„Snažil jsem se najít nějaké květiny, které by byly tak krásné jako ty,“ řekl místo toho s 
rozpustilým úsměvem. „Ale běda, neměli takové. Takže tyhle budou muset stačit.“ 

Když se červenala, byla ještě krásnější. Jen náznak nachové na tváři, ale alespoň už nad těmi 
květinami neváhala. Vzala si od něj tu kytici, přiblížila ji k nosu a zhluboka se nadechla. „Dobře, 
děkuju ti. Draco, správně?“ 

„Ano, jistě se nejmenuji Darren.“ 

Jestli Rhiannon tu narážku pochopila, nedala to nijak najevo. „Za to se omlouvám. Nejsem moc 
dobrá na jména.“ 

„Ale jistě si pamatuješ jméno mého bratra.“ 

„Jistě, kdo by ho mohl zapomenout?“ 

Pochopila to, Harry, pomyslel si Draco. 

Ale pak Rhiannon dodala: „Nakonec, představil jsi ho dvakrát. A tehdy jsem přemýšlela o… 
tedy, on nemá stejné příjmení jak ty?“ 

Aha, hledá důkaz, napadlo Draca. Je zvědavá, co jí řekne o Harrym Potterovi? Nebo možná jí to 
jméno nic neříká. Což by jen dokazovalo, že měl Draco pravdu a její rodina je v izolaci od 
kouzelnického světa. 

„Oba jsme adoptovaní.“ 

Nakrčila čelo. „Teď si nejsem jistá, ale ty máš příjmení stejné jako otec, ne?“ 

„Já jsem si příjmení změnil, ale Harry nechtěl. Jeho jméno je příliš důležité,“ snažil se jí Draco 
napovědět. 

„Ehm, aha,“ řekla Rhiannon a znělo to, jak by ztratila zájem. 

Zeptej se jí na něco, pomyslel si Draco. „Tak, s tou novou operou vám to jde dobře, myslím. Jak 
dlouho už ji zkoušíte?“ 

Rhiannon zívla. „Asi pět týdnů. Máme ji začít hrát někdy zkraje srpna.“ 

„To už budete dávno připraveni. Musím přiznat, že tě obdivuji, žes přijala roli Poppei. Málokterý 
soprán zvládne tak dobře zpívat mezzosoprán.“ 

Tvář jí zalil ruměnec. „Ach. Adrian trval na tom, že na to mám. Měla jsem pochyby, ale nemohla 
jsem to odmítnout. Udělal toho pro mě v minulém školním roce tolik a…“ 

Ve školním roce? „Myslel jsem, že máš domácí učitele.“ 

Celá jakoby ztuhla. „Jo, jasně. Vím, že jsem to říkala. Promiň. Jen nerada mluvím o své škole, 
takže…“ 

Dobře, Draco taky věděl o věcech, o kterých by raději nemluvil, takže jí chápal. „Špatné 
vzpomínky?“ 

„To ani ne,“ ohradila se. „No, svým způsobem…“ 

„Zatraceně, deset minut je deset minut! Ne jedenáct, ne dvanáct a půl!“ 
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„Řeknu ti to potom,“ slíbila Rhiannon a vyskočila ze židle. Položila růže na židli, pak se sehnula, 
znovu je zvedla a Draco přitom sledoval, jak se jí džínsy napínají kolem linie jejího nádherného 
pozadí. Nádherné křivky. „Musím běžet. Podržíš mi je? Nechci, aby se pomačkaly nebo tak 
něco.“ 

Draco přikývl a vzal si od ní kytici zpět. Nevadilo mu, že mu lhala o své škole. Dávalo smysl, 
pokud se trochu styděla. Nejspíš slyšela o Bradavicích, ale nedovolili jí tam chodit. Draco by se 
taky cítil ponížený, pokud by byl přinucen chodit do mudlovské školy. 

Zbytek zkoušky byl celkem nudný, protože většinu času Rhiannon ani nebyla na scéně. Draco 
by byl nejraději, kdyby si přišla sednout k němu. Dokonce, i když by si nemohli povídat - Adrian 
by je asi seřval – Draco by byl šťastný, jen kdyby seděla s ním. Mohl by sledovat, jak dýchá, 
pozorovat to jemné zdvihání a klesání jejího hrudníku… 

Místo toho se musel spokojit se sledováním toho, jak se dvě bohyně, Štěstěna a Ctnost, hádají. 
Ani jedna z nich nesahala Rhiannon ani po kotníky. Ani talentem, ani krásou. 

Ne, byly to prostě dvě mudly, ale ona byla okouzlující čarodějka. Tím si byl jist. 

„Přišla Marie a špendlila mi kostým a nějak jsme se zapovídali,“ omlouvala se Rhiannon cestou 
z divadla. „Promiň. Nechtěla jsem tě tam nechat čekat tak dlouho.“ 

„Ale ne, ne, pracovali jste. Já to chápu,“ řekl Draco a cítil se velkoryse. 

„Vypadá to, že jste si s Adrianem dobře popovídali.“ 

Draco si nebyl jistý, jestli by v souvislosti s tím rozhovorem použil slovo dobře. Přesně jak 
Rhiannon říkala tehdy na koupališti, Adrian se zajímal o názor lidí, kteří viděli jeho představení. 
Když byla zkouška u konce, přišel za Dracem a vyptával se ho. Problém byl, že Draco si z toho 
představení moc nepamatoval, tedy kromě Rhiannonina partu. V jeho vzpomínkách zářila tak 
jasně, že ostatní vedle ní vypadali jako mátožné stíny. 

Jako nejsou vidět hvězdy, když je svým jasem zastře slunce. 

Každopádně se mu nelíbil pocit, jaký v něm Adrian vzbuzoval. Díval se na Draca, jako by byl 
něco podřadného. A Draco nebyl zvyklý, aby na něj mudlové koukali svrchu. A ještě méně byl 
zvyklý na to, aby jím někdo opovrhoval. Přece tu operu viděl, tak měl být schopný na Adrianovi 
otázky odpovídat trochu inteligentněji. 

„Váš ředitel vypadá jako vzdělaný člověk,“ řekl Draco. Právě zahlédl kavárnu, která vypadala 
alespoň trochu na úrovni. Otevřel Rhiannon dveře, přidržel jí židli a zamračil se, když číšník 
podal menu jako prvnímu jemu. 

Jak příšerné chování! A přitom nebyli v žádné špeluňce. Draco vybral pěknou kavárnu a tohle 
ho trochu zklamalo. Pořád lepší než ta špinavá hospoda, kde jsme byli s Harrym. Samozřejmě, i 
ceny tu byly vyšší. 

Draco podal menu Rhiannon a sám si vzal jiné. 

Když se do menu zadívala, její oči byly modré jako to nejhlubší moře. Promluvila tichým hlasem: 
„Tohle přece nepotřebujeme, když chceme jen čaj, no ne?“ 

„Napadlo mě, jestli by sis nedala něco malého k jídlu.“ 

Rhiannon zavřela menu, možná trochu moc rychle. „No, proč ne? Co kdybys něco vybral?“ 

Ano, chování pravé dámy, prolétlo Dracovi hlavou. Na druhou stranu neměl ani ponětí, co by 
mohlo vyhovovat její chuti. Ovšem Draco přece jedl v těch nejlepších podnicích - kouzelnických 
– v Anglii i Francii. Tak jak těžké asi může být objednat si v obyčejné mudlovské kavárně? 
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„Pro dámu čaj s citronem,“ oznámil číšníkovi, který se lehce uklonil. „Pro mě černý čaj. Dáme si 
k tomu lehkou večeři. Mušle po Florentinsku pro oba a pak sýrovou mísu.“ 

Rhiannon se usmála. „Dík, že sis vzpomněl na ten citron. Po zkoušce mi pomáhá na hlasivky.“ 

„Původně jsem si myslel, že zkoušíte v nějakém skladišti,“ napadlo Draca říct. „Alespoň něco v 
tom smyslu říkala ta žena, co prodává lístky.“ 

„Ano, do minulého týdne, ale Adrian se dokázal nějak dohodnout s panem Newhausem, 
kterému patří divadlo.“ 

Najednou se hovor zasekl. Naštěstí brzy dorazil číšník s výběrem čajů. Draco si všiml, že si 
Rhiannon vybrala bylinkový. Právě přemýšlel o nějakém námětu ke konverzaci, když Rhiannon 
odložila svůj šálek a prolomila ticho. 

„Hádám, že bych ti měla vysvětlit, jak je to s mojí školou.“ 

Draco položil ruce na stůl. Tak jsme u toho. Chystá se říct, jak chtěla chodit do Bradavic, jak jí to 
doma zakázali a ona se musela spokojit s mudlovskou výukou. Teď už by přece měla vědět, že 
Draco je kouzelník. Představil jí Harryho Pottera a zmínil lektvary. Řek jí, že není Darren. 

„Chápu to tak, že máš poněkud jiné vzdělání, ano?“ pobídl ji, protože se zdálo, že Rhiannon 
neví, jak začít. 

Pokrčila rameny, pak se naklonila nad stůl a z jejích pohybů bylo patrné, jak je jí to téma 
nepříjemné. „Nerada o tom někomu říkám. Protože všichni pak mají vůči mně předsudky a 
nechápou to.“ 

Čím dál, tím líp. Draco se snažil neusmívat. Zněla smutně, a tak se pokusil také tvářit se vážně, 
ale uvnitř jásal. Všechno, co si o ní myslel, byla pravda. Harry byl úplně vedle, úplně… 

„Povíš mi tedy, kam jsi chodila na školu?“ 

Rhiannon si zastrčila pramínek vlasů za ucho. U Merlina, ta má ale nádherné vlasy. „Možná 
bych neměla. Nakonec, ty k tomu světu patříš, aspoň myslím. Jsi jeden z nich.“ 

Ach, pochopila, že Draco je kvalita, že je kouzelník. Bylo pro něj ještě těžší neukázat svoje 
nadšení. 

„Tvoje oblečení, ty růže, způsob, jakým jsi objednal jídlo…“ Rhiannon si povzdechla. 

Počkat, cože? Jeho oblečení? 

Draco měl pocit, že je něco špatně. Asi se bavili každý o něčem jiném, protože nikdo, kdo by se 
chystal říct, že je kouzelník, by neuváděl jeho mudlovské oblečení jako důkaz. 

Rhiannon kvůli tomu vypadala taky pěkně rozrušená, což bylo nemilé. 

„To je v pořádku,“ řekl Draco, natáhl se přes stůl a vzal ji za ruku. „Ať je to cokoliv, mě to říct 
můžeš.“ 

Opět si povzdechla a pohnula prsty jako by si nebyla jistá, jestli je v pořádku, že ji drží za ruku. 
Ale aspoň se nepokusila vytrhnout. „Chodila jsem na Chathamskou akademii.“ 

Podle toho, jak to vyslovila, Draco pochopil, že by mu to jméno asi mělo něco říkat. 

„V Londýně,“ pokračovala. „Myslela jsem, žes o ní určitě slyšel, když máš tak rád hudbu. Je to 
škola pro lidi, kteří mají umělecké nadání, chápeš.“ 

„Ach tak, ano.“ Až na to, že to Draco nechápal. „Jen si nejsem jistý, proč bys mi o ní nemohla 
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říct už tehdy.“ 

„No, myslela jsem, žes o ní už slyšel,“ odpověděla. „A většinou, když jsem řekla, že jsem tam 
chodila, lidi si o mně myslí… Podívej, je to hodně exkluzivní škola a taky dost drahá. Nemám 
ráda, když si o mně někdo myslí, že jsem bohatá, když nejsem. Většina tamních studentů byla 
bohatá, ale taky tam byla skupinka lidí, kteří nemuseli platit školné, protože byli nadaní.“ 

Ano to dávalo smysl. Draco byl v opeře mnohokrát a nikdy neslyšel nikoho, kdo by zpíval 
alespoň z poloviny tak, jako Rhiannon. A že její rodina nemá moc peněz, no, pracovala přece na 
koupališti, no ne? Bylo jasné, že se asi nekoupe ve zlatě. „Máš opravdu velký talent. Dokážu si 
snadno představit, že se rádi vzdali peněz za školné, jen aby mohli s tebou pracovat.“ 

Opět se lehce začervenala. „Děkuju. Máš mnohem víc pochopení než většina těch bohatých 
dětí z Chathamu.“ Ušklíbla se. „Chovali se, jako by ta škola byla jenom pro ně, chápeš? Jako by 
tam nikdo, kdo neplatí školné, nepatřil.“ 

Draco mohl těžko uvěřit, že tak mohl někdo přemýšlet. Vždyť každý, kdo třeba jen deset 
sekund poslouchal její zpěv, se musel jasně přesvědčit, že Rhiannon patří do výběrové hudební 
školy, která jí pomůže v cestě na vrchol. Měl pocit, že se jí musí zastat. „To je ostudné!“ 

„Takové jsou bohaté děti.“ Rhiannon se zarazila. „Ale nemyslela jsem tebe. Ty jsi zjevně jiný.“ 

Draco se odmlčel, vzpomínal na to, jak často předhazoval Weaslymu jejich chudobu. Hm, to od 
něj asi nebylo zrovna spravedlivé. Nakonec, hodnota člověka se nedá měřit hodnotou jeho 
majetku. Jen se podívejte na Severuse. Nebo na Rhiannon. 

Ten pocit, že se choval přesně jako ty bohaté děti, které jí ubližovaly, ne… to nebyl dobrý pocit. 
Je nejvyšší čas změnit téma. Definitivně. „Co jsi tím myslela, že pro tebe Adrian v minulém 
školním roce hodně udělal?“ 

„Oh. Patřil mezi moje učitele na Chathamu. Byla jsem v takové trapné situaci ohledně hodin 
matiky…“ Udělala obličej a vyprostila ruku zpod té jeho. „Nesnáším matiku. A přírodní vědy jsou 
ještě horší. No, každopádně jsem propadala z matiky a Adrian přesvědčil učitele, aby mi dal 
ještě jednu šanci zkusit znova ty testy, které jsem zkazila. A zařídil mi doučování.“ Rhiannon se 
opřela dozadu a nadechla se. „Do té doby jsem se bála, že mě vyhodí. Musíš mít aspoň 
přijatelné výsledky v povinných předmětech, jinak tě tam nenechají. Obzvlášť, když už ti udělali 
tu laskavost, že tam smíš chodit zdarma.“ 

„Jsem si jistý, že byli šťastní, že tě tam mají.“ 

Rhiannon se usmála. „Ach, nech toho. Já byla šťastná, že mě tam vzali, tak to je.“ 

No, přinejmenším teď věděl, proč nechodila do Bradavic. Chtěla mít možnost zlepšit své 
umělecké schopnosti, tak to bylo. Nejspíš dostala svůj dopis, promluvila si o něm s rodiči a 
společně se rozhodli, že v jejím případě je nejlepší volbou Chatham. 

Nakonec, Bradavice nejsou zrovna nejlepší škola pro budoucí operní pěvce. 

Kouzlit ji asi učili rodiče, ale protože celá rodina předstírala, že jsou mudlové, sotva to bylo víc 
než pouhé základy, hádal. Škoda, že neměla šanci chodit do Bradavic. Pořád se tomu trochu 
divil. To nikdy nebyla zvědavá? Nikdy ji nelákalo věnovat se kromě zpěvu i kouzlům? 

Stejně si myslel, že nezanedbatelný podíl na jejím nádherném zpěvu bude mít její magická 
podstata. Potlačená, ale přesto patrná. To se nikdy nechtěla naučit, jak tento svůj talent využít? 
Možná chtěla, ale rodiče jí to zakázali. 

Ale jak získat naprostou jistotu? Poslední co by chtěl, by bylo ranit ji poznámkou, že možná 
raději měla chodit do kouzelnické školy. 

Hm. Bude na to muset jít po zmijozelsku. Draco si usrkl čaje a pak se zeptal: „Byl Chatham 
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internátní škola?“ 

„Někteří studenti bydleli doma, ale já byla na intru.“ Rhiannon se pousmála. „Jak bych se asi 
odsud každý den dostávala do Londýna, to by mě zajímalo.“ 

Ona ani neví o přemisťování! Draco zvedl obočí. I když, možná tím myslela, že se tehdy 
nemohla přemisťovat sama, vždyť nebyla plnoletá. A nejspíš ani potom nesložila zkoušku, jestli 
její rodina tak trvala na jejich utajení… 

„No víš,“ řekl se spikleneckým úsměvem, „vždycky je nějaká možnost.“ 

Uchechtla se, jako by snad řekl nějaký vtip. „Jaká například? Nějaká loď ze Star Treku?“ 

Draco neměl ani tušení, o čem to mluví. Měl pocit, že šlápl vedle. Ale statečně pokračoval a 
pokusil se přitom o svůj nejšarmantnější úsměv. „Když opravdu hodně chceš, můžeš být odsud 
v Londýně ani ne za vteřinu.“ 

Další smích. „To by se mohlo docela hodit.“ 

Draco měl co dělat, aby se nezamračil, byl totálně zmatený. Už jí poskytl tolik příležitostí, aby 
mu řekla pravdu. Byli v kavárně sami, tedy krom číšníka, který ale pochopil, že mají soukromý 
hovor a o jeho přítomnost nestojí. A Draco už jí téměř řekl, že je kouzelník. 

Tak proč se pořád drží zpátky? 

Možná je načase zkusit to přímo. „Ty nevěříš na kouzla?“ 

Rhiannon zamrkala. „Hm, ne… ty snad ano?“ 

„Jistě,“ Draco se znovu usmál, pak ztlumil hlas, jen pro případ, že by číšník byl příliš zvědavý. 
„Chceš vidět mojí hůlku?“ 

Nadskočila, její židle se se skřípěním posunula o pár centimetrů od stolu. „Myslela jsem, že jsi 
slušný mladý muž!“ 

Řekla to tak, jako už by tomu nevěřila. Ještě víc zmatený Draco se tentokrát nedokázal 
ovládnout a zamračil se. „Cože… Rhiannon. Ty se snad… bojíš kouzel?“ 

Vydala pohrdavý zvuk. „Kouzla… jestli to má být nějaký nový trik, jak balit holky, tak za moc 
nestojí. Co řekneš příště, že je tu magie ve vzduchu? Vypadám snad, že jsem tak pitomá?“ 

Jak hloupá situace. Magie přece není jen tak ve vzduchu. Magie přichází zevnitř. Kdyby chodila 
do Bradavic, věděla by to. A vlastně, alespoň tohle by mohla vědět, i když do Bradavic 
nechodila. Některé věci jsou přece jasné. 

Ale možná ne, možná ne pro ty, kteří nemají žádné kouzelnické vzdělání. Naučili ji její rodiče 
vůbec něco, pro Merlina? 

Najednou mu došlo, proč tak vyskočila, když zmínil svou hůlku. Možná si myslela, že myslí 
svůj… Draco polkl. Tohle se tedy nevyvinulo moc dobře. To poslední, co by chtěl, bylo, aby si 
myslela, že je tak hrubý, že mluví o svém… a navíc už na první schůzce! 

„Podívej, když jsem řekl moji hůlku, opravdu jsem tím myslel hůlku,“ vysvětlil, vytáhl hůlku z 
kapsy a položil ji na stůl. 

„Oh.“ Rhiannon zrudla, tváře se jí zabarvily tak prudce, jako když zapálíte svíčku. „Ehm, 
promiň. Myslela jsem, že mluvíš o… no nic. Ale…“ Zadívala se na světlé dřevo hůlky a nakrčila 
čelo. „Nechápu to. Děláš si legraci, že jo? To s sebou nosíš hůlku pořád? Na co?“ 

Draco zvedl obočí, byl překvapený stejně jako ona. Tak odtud vítr vane. No, už chápal, že toho 
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ví o kouzlech tak málo. Ona totiž nevěděla vůbec nic. Na jeden dlouhý okamžik měl Draco chuť 
uškrtit její rodiče. Skrývat přede všemi, že jsou kouzelníci, je jedna věc, ale nenaučit svou dceru 
ani to nejzákladnější o jejích silách? 

V tom okamžiku na něj pravda dolehla s takovou silou, že málem spadl ze židle. Rhiannon neví 
o své magii. 

Rhiannon neví, že je čarodějka… 

Možná to její rodiče taky neví. Ani o ní, ani o sobě. Možná se jejich rodina rozhodla ukrýt před 
světem kouzel tak důkladně, že potlačili magii v sobě. Možná tehdy vytvořili kletbu, dávno před 
stovkami let, kletbu, která zasáhla celou rodinu a přenášela se po generace až dodnes. 

Draco slyšel takové příběhy. Myslel si, že jsou smyšlené. Ale nakonec asi byly pravdivé. 
Rhiannon je toho důkazem. 

Dívka, která dokáže zpívat jako jedna ze sirén a doposud si neuvědomila, že není jako ti 
mudlové, kteří stojí na scéně vedle ní. 

Pořád ještě čekala na odpověď, proč že to s sebou nosí hůlku a Draco věděl, že teď přichází 
okamžik, kdy by ji mohl ztratit, navždy ztratit, pokud nebude opatrný. Jestliže nevěří na kouzla, 
jestli nemá ani ponětí o jejich existenci… no, prohlásit, že je kouzelník asi nebude nejlepší 
možnost, že? Ještě si o něm bude myslet, že je blázen. 

Nejlepší bude seznámit ji postupně s jejím dědictvím. Nebo možná si o tom nejdřív promluví s 
Harrym. Kdysi byl ve stejné situaci jako Rhiannon, tedy více méně. Byl kouzelník a nevěděl o 
tom. Jediné, co bylo na Rhiannon zvláštní, bylo, že nebyla sirotek. Alespoň pokud věděl, nikdy 
nic takového nenaznačila. 

Draco se přinutil do smíchu. „No, ta hůlka. Já… víš, no dobře…“ 

U Merlinova plnovousu, proč ho nenapadá nic, co by řekl? Harry o něm vždycky říkal, že je 
špatný lhář, ale většinou neměl tak svázaný jazyk jako teď. 

Rhiannon se najednou usmála. „No tak, Draco, potom co jsem ti řekla o mojí škole, nemůžeš si 
o mně myslet, že bych byla takový snob, no ne? Miluju operu, ale nemyslí si, že jenom opera 
patří na jeviště.“ 

Dracovi se nestávalo zrovna často, aby se v hovoru takhle ztratil, ale teď očividně ztratil nějaké 
vodítko. Raději bude předstírat, že chápe každé slovo. „Nejsi snob?“ 

„Jistě, že ne.“ Rhiannon začala poklepávat prsty na desku stolu, skoro jako by ho chtěla vzít za 
ruku, ale styděla se to udělat. „Hlupáčku. Na tom být eskamotér není vůbec nic špatného.“ 

Dracovi trvalo další chvíli, než se z toho vzpamatoval. Eskamotér? O čem to mluví? Když mu to 
konečně došlo, bylo mu na zvracení. Někteří mudlové předstírají, že dělají kouzla… jo, Lucius se 
o něčem takovém jednou zmiňoval. A Harry si myslel, že mudlové kouzelníkům nezávidí! Proč 
by někdo z nich chtěl být eskamotér, iluzionista, nebo pouťový kouzelník, nebo jak tomu říkají, 
kdyby nevěděli, že kouzelnický svět existuje a je pro ně nedostupný? Nedostupný a tak lákavý! 
A Rhiannon si o něm myslí, že jeden z těchhle… otřásl se odporem. 

Na druhou stranu, nevymyslel jiné vysvětlení, proč by s sebou nosil hůlku, že? Nemůže jí říct, 
že kouzla jsou skutečná a dokázat jí to. Ne, dokud není plnoletý. Pitomý výnos, pitomá omezení. 

„No, opera to není,“ řekl a vrátil hůlku do kapsy. 

Lehce našpulila rty. „Myslela jsem si, že bys mi mohl něco ukázat. Nějaký trik. Dokážeš, aby 
věci zmizely?“ 

Draca začala svrbět pravá ruka. Někde hluboko uvnitř slyšel otce, jak ho poučuje o 
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sebeovládání. A sebeovládání teď opravdu potřeboval. Severus by mu už nikdy nedovolil jít za 
Rhiannon sám, nebo spíš by mu zakázal ji kdy vidět vůbec, kdyby se teď neudržel a předvedl 
nějaké kouzlo. 

Ale hrozně si přál vyčarovat jí nějaké květiny k těm, které prve koupil. 

Pokrčil rameny. „Jo, umím, ale víš…“ 

Rhiannon vzdychla. „Já vím. Neměla jsem se ptát. Ty po mně taky nechceš, abych tu zpívala. 
Navíc asi potřebuješ nějaké pomůcky a připravit se a tak. Ale, mohla bych tě někdy vidět? Kde 
vystupuješ? Na narozeninových párty?“ 

„Ano, tak nějak,“ zamumlal Draco a snažil se, aby to znělo tak neurčitě, jak to jen šlo. Bude 
muset přijít na nějaký způsob, jak oklamat hlídáček. Toužil jí ukázat nějaké kouzlo. Toužil jí 
ukázat, kdo opravdu je a pozorovat, jak se jí oči rozzáří překvapením. Toužil jí půjčit svou hůlku, 
vést jí ruku a naučit ji, jak se to dělá. 

Chtěl sledovat, jak se v ní probudí čarodějka, kterou hluboko uvnitř je. 

Ale to může počkat, rozhodl se. Počká, dokud nebude mít nějaký plán. 

Lehce kývl na číšníka, který právě přišel servírovat jídlo. Tentokrát nejprve Rhiannon. Taková 
škoda, že se musí v deset sejít s Harrym a Severusem. Měli sice na jídlo dost času, ale jemu se 
to zdálo málo. Chtěl s Rhiannon strávit víc času. 

Nakonec, ukázalo se, že je mnohem zajímavější, mnohem neobyčejnější, než se mu kdy snilo.

Kapitola 10 SLEDOVACÍ KOUZLA

Ten samý večer v Exeteru Harry potichu sledoval, jak jeho otec vypouští z hůlky zlaté vlákno. 
Napřaženou rukou pak Snape pomalu opsal ve vzduchu oblouk, zatímco pronášel zaklínadlo, 
které už Harry toho večera slyšel tolikrát, kolika ulicemi prošli. Tedy mockrát. 

Právě míjeli koupaliště, když Harry promluvil: „Myslíš, že už to bude stačit?“ 

Snape vrhl krátký pohled směrem, odkud přišli, pak se podíval na zbytek zlatého vlákna na 
dřevěné cívce ve své dlani. „Předpokládám, že bude lepší položit ještě alespoň jedno. Chceš to 
zkusit sám? Myslím, že postup už bys měl znát.“ 

Jo, to Harry znal. Když teď dvě hodiny v kuse pozoroval otce, to by bylo, aby postup neznal. 
Přinejmenším teoreticky. Ale zkusit to kouzlo sám, to je něco jiného. Že pozoroval, jak to má 
správně vypadat, pochopitelně ještě neznamená, že má jasnou představu, jak bude kouzelná 
formule znít v hadím jazyce. Na většinu formulí teď přicházel metodou pokus – omyl. 

Harry si vůbec nebyl jistý, jestli se mu chce hledat ta správná slova zrovna teď, když ho Snape 
pozoruje. Ve třídě to bylo něco jiného, tam měl Snape na práci spoustu dalších věcí, než 
sledovat, jak se Harrymu zrovna daří nebo nedaří. Teď měl všechnu Snapeovu pozornost jen pro 
sebe. 

Svým způsoben je to docela příjemná změna, přiznal si. Když byli v Devonu, nemohl si s otcem 
promluvit o samotě, dokud nenaznačil, že by měli z hovoru vyloučit Draca. A to bylo dost 
špatné. Nebylo to, jako když byli v Bradavicích, ve Snapeově rozlehlém bytě, kde nebylo tak 
moc zřejmé, že Harry chtěl mít tátu alespoň občas sám pro sebe. 

Hm, možná to není zas tak špatné, když chce Draco randit. Jak o tom tak Harry přemýšlel, tak 
on díky tomu bude mít možnost strávit víc času s tátou. Prostě jen oni dva. Což je celkem 
příjemný bonus, zvlášť když si teď Snape zvykl ukazovat mu různá užitečná a nanejvýš 
zajímavá kouzla. 

Jenomže zrovna teď Snape chce, aby jedno zaklínadlo předvedl sám, připomněl si. Trochu ho to 
překvapilo. „A co Výnos?“ zeptal se. A nemohl si pomoct, aby nedodal: „Mám takový nejasný 
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pocit, žes mi říkal, že něco takového možná i existuje, nebo ne?“ 

Málem se rozesmál, když viděl, jak moc se Snape snaží, udržet vážnou tvář. Teď už skoro 
pokaždé poznal, když se jeho otec pokoušel skrýt své pocity. Přinejmenším tedy ty pozitivní. 
Snape rád vypadal rezervovaně, i když o něco méně než dřív, pomyslel si Harry. 

„Myslím, že si zrovna s Výnosem nemusíme dělat starosti,“ řekl Snape zlehka. 

Ah. Není divu, že řekl zrovna tohle. „Ty matoucí kouzla, kterými si začal, aby si nikdo nevšiml, o 
čem se bavíme… ty zabrání i Ministerstvu kouzel zjistit kouzla nezletilých?“ 

Snape potřásl hlavou. „Kdyby se ta pravidla dala obejít tak snadno, neměla by smysl. Ale v 
tvém případě?“ A zadíval se Harrymu významně na ruce. 

„Hůlky se registrují, ruce ne. Chápu.“ Na okamžik Harry pocítil tíhu zodpovědnosti. Jeho magie 
nebyla jen bizardně silná, nebo unikátní, ale dávala mu i mnoho výhod, které ostatní kouzelníci 
nemají. Jistě, spousta kouzelníků si určitě pořídila neregistrovanou hůlku, ale Ministerstvo má 
pořád ještě možnost použít Priori Incantatem, když tu hůlku najde. A Harry pochyboval, že by 
nějaké Priori Incantatem fungovalo na jeho prsty. Pochyboval taky, že by někdo z Ministerstva 
rozuměl hadímu jazyku. „Vlastně jsem spíš myslel na to, jak jsi byl už od jarních prázdnin 
neústupný v tom, že se Draco nesmí sám přemisťovat a tak podobně. Nechtěl jsi, aby si zvykl 
porušovat zákony.“ 

Snape pokrčil rameny a vzal Harryho za zápěstí, aby mu vedl ruku. Harry měl zvláštní pocit, 
když se dostali na hranici sledovacího kouzla, které Snape použil. Právě ten pocit, vysvětlil 
Snape je známkou, že kouzlo pomalu slábne. Začal vykládat o tom, jak správně vymezit 
sledovací kouzla a jaká jsou jejich omezení. Jak tak vykládal, mluvil čím dál tím víc jako ve 
škole, čím dál tím víc jako učitel, ale Harrymu to nevadilo. Ve skutečnosti mu to připomínalo, jak 
moc se mu minulá léta stýskalo po škole. Jak žíznil po kouzlech. Jak si pročítal učebnice kouzel, 
kdykoliv se k nim dostal. Což nebylo často. Možná proto mu vyučování tak chybělo… no 
lektvary zrovna moc ne, to musel uznat. 

Zato letos v létě mu nechybělo nic. Byl obklopen kouzly ze všech stran a místo, aby byl 
potrestán pokaždé, kdy omylem řekl nevhodné K-slovo, tak teď měl rodinu, se kterou mohl o 
kouzlech nejen mluvit, ale která dokonce chtěla, aby se jich naučil co nejvíc. Harry byl zvyklý 
uvažovat o letních prázdninách jako o období, kdy nemohl být ve svém pravém domově, kdy 
nemohl být sám sebou. Ale teď byl doma. Nebylo to jen v tom, že teď měl opravdového otce a 
opravdového bratra. Ne, bylo to tím, že ho brali takového, jaký je, jaký opravdu je. Brali ho i se 
všemi jeho chybami. 

A dokonce i Dudley se vypořádal s tím, že je Harry kouzelník a konečně spolu vycházeli. Už 
nemusí před lidmi, které má rád, skrývat svou magii. Už nikdy. 

Zaplavila ho vděčnost, bylo to jako zabalit se v zimě do obrovské, měkounké, hřejivé deky. 
Harry byl šťastný. Měl teď vlastně všechno, po čem kdy toužil. Dokonce i lekce plavání kdy 
někdo sedí u bazénu a pozoruje ho, jak se ve vodě snaží. Někdo, kdo mu pak řekne, že už se 
opravdu zlepšil. Harryho to pomyšlení hřálo u srdce a najednou si uvědomil, že pro něj ty lekce 
plavání znamenají mnohem víc, než že se naučí, jak se neutopit. 

Přepadla ho potřeba, znova Snapeovi poděkovat. Ne jen za ty lekce plavání, ačkoliv právě ty 
pro něj znamenaly hodně. Ne… bylo toho víc. Chtěl mu poděkovat úplně za všechno. Pro 
začátek za to, že ho adoptoval. Za to, že tu pro něj byl, den po dni, dokonce i když Harry dělal 
chyby. Třeba když nepožádal o pomoc už dřív, když si vyslechl ty hrůzy, co mu navykládal ten 
nechutný portrét… 

„Tati?“ 

„Hm?“ 

Harry se pousmál a potřásl hlavou. Moc dobře věděl, že otec nechce jeho díky slyšet. A možná 
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v tom měl Snape pravdu, došlo mu. Možná v normálních rodinách není normální být tak vděčný 
pokaždé, když pro vás něco udělají. Mluvil o tom s Maršou, víc než jednou. Mít rodinu znamená, 
že se může spolehnout, že mu pomohou, že tam pro něj budou. Že ho budou mít rádi. Mít 
rodinu, znamená mít někoho, koho může mít rád, a kdo mu taky nebude děkovat, za to že se 
chová, tak jak má. Jako syn. 

Jako hodný syn, rozhodl se Harry, ale nemyslel to tak, jak to většinou chápal Draco. Harry 
prostě věděl, že má spoustu důvodů, aby si Snapea vážil. Spoustu a spoustu důvodů. 

„Nepotřebuješ něco, tati? Nemohl bych pro tebe něco udělat?“ 

Snapea vypadal překvapeně a pak jako by o něčem přemýšlel. „Možná ano,“ zamumlal tak 
potichu, že ho Harry sotva slyšel. „Ano, myslím, že bych o něčem věděl.“ 

Harry čekal, ale vypadalo to, že Snape nehodlá pokračovat. 

„A povíš mi to?“ 

Snape na něj pohlédl. „Až dokončíš sledovací kouzlo, půjdeme na pozdní večeři. Probereme to 
při jídle. Souhlasíš?“ 

Harry přikývl, stále trochu zmatený, že po něm otec chce, aby kouzlil tady, daleko od soukromí 
jejich chaty. „Proč vlastně jsi na Draca přísnější než na mě? Myslel jsem, že chceš, abychom si 
byli rovni. Víš, stejné podmínky, spravedlnost a tak.“ 

„Spravedlnost neznamená dát vám oběma to samé, Harry,“ řekl Snape zamyšleně. „Spíš 
dohlédnout na to, abyste oba měli, co potřebujete.“ 

Harry si vzpomněl na ty knihy o etice. Jenom Draco si je musel přečíst, ačkoli i Harry si nato 
téma ještě vyslechne dost, když to teď bude povinný předmět pro sedmé ročníky. 

„Co teď Draco potřebuje ze všeho nejvíc,“ pokračoval Snape, „je procvičit si sebeovládání. A 
také pochopit, že pravidla jsou k něčemu dobrá.“ 

Harry souhlasně přikývl, přestože si nemohl odpustit poznámku, při které se trochu ušklíbl: 
„Nemyslíš, že ta druhá část se hodí i na mě? Vždycky tě pěkně rozčilovalo, když mě lidi 
nechávali porušovat pravidla.“ 

Snape se neusmál. „Ano, pravda. Ale nechat Draca, aby se sám přemisťoval, je o něčem trochu 
jiném. Nemůžeš si myslet, že bych ti dovolil zkoušet si jen tak nebezpečná, neprověřená kouzla, 
když ve skutečnosti jsi dnes večer pod dohledem. Krom toho, Harry… ty nejsi jako Draco.“ 

Harry si trochu protřepal prsty a povytáhl obočí. 

Tentokrát se Snape usmál. „To jsem teď na mysli neměl. Chtěl jsem říct, že máš jinou povahu. 
Občas si porušoval pravidla, ano. Mnohem častěji, než se mi zdálo vhodné, ale nedělal jsi to pro 
své potěšení. Porušoval jsi pravidla, abys pomáhal ostatním.“ 

„Jo, já vím…“ 

„Pamatuješ, jak ses ptal po svém neviditelném plášti. Chtěl jsi ho pro Draca, ne pro sebe.“ 

Harry byl za tu pochvalu rád, ale nemohl ji přijmout, protože to nebyla tak docela pravda. Jeho 
otec na něco zapomněl. Na něco důležitého. „Později jsem ho chtěl pro sebe.“ 

Nebo možná Snape nezapomínal nikdy na nic. „Ano, když ses snažil neobrátit se ke zlu. V 
podstatě jsi ho ani tehdy nechtěl kvůli sobě, Harry. Zase jednou jsi se snažil nás všechny 
ochránit, i když tvoje úsilí bylo bezdůvodné. Je to, jak jsem řekl. Porušuješ pravidla, abys 
pomohl ostatním, nebo přinejmenším, když si myslíš, že to ostatním pomůže.“ 
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Když si myslíš, že to pomůže. Harryho bodlo u srdce, když si vzpomněl na Siriuse, ale potlačil tu 
bolest. Nebylo nic, co by mohl udělat, pokud se mu ovšem nepodaří opravit to zrcadlo v 
Bradavicích a se Siriusem si promluvit. Pak by se možná cítil lépe. Harry by se klidně vsadil, že 
Marša by to okomentovala, že je to mnohem zdravější řešení, než aby se tu bolest snažil 
potlačit. Nebo možná ne. Jako motákovi by jí mohla myšlenka na konverzaci s někým mrtvým 
připadat poněkud nevhodná. 

Ačkoliv šílenosti pro něj teď byly tak trochu běžné. A to, co mu Snape zrovna naznačil, bylo 
zatraceně šílené, jak tak o tom přemýšlel. 

„Takže s tím souhlasíš, ano? Že mám potřebu zachraňovat lidi? Myslel jsem, žes právě tohle 
považoval za jistou formu sobectví.“ 

Snape se zastavil a vážně se na něj zadíval. „Nemyslím, že 'souhlasíš' je vhodné slovo. Ale ano, 
všiml jsem si, že to je jedna součást tvé osobnosti. Důležitá část tvé osobnosti.“ 

Ano, opět přijetí. Harry se otci podíval do očí a nějak nevěděl, co říct. Došlo mu, že je to možná 
to nejhezčí, co mu kdo kdy řekl. Nějak se mu ale zdálo, že by Snape zrovna tuhle jeho myšlenku 
slyšet nechtěl. Bylo to totiž skoro jako říct o něm, že je něžný. Což nebylo tak úplně přesné, i 
když Snape někdy dovedl být, ovšem svým vlastním způsobem, docela jemný. Někdy. 

„Tím ovšem neříkám, že někdy není vhodné, abys tento povahový rys trochu netlumil,“ dodal 
Snape a do jeho pohledu se vloudila přísnost. „Každý z nás má vlastnosti, které se v určitých 
situacích hodí a v jiných nikoliv.“ 

„Jasně, já vím.“ Harry znovu vykročil. „Jak jsi to říkal, tehdy když jsme spolu poprvé přišli do 
Surrey? Něco o cti a odvaze, že jsou užitečné, ale že je potřeba víc než to, abychom tuhle válku 
vyhráli?“ 

„Tys poslouchal.“ 

Harry si neodpustil lehce posměšný tón, když odpověděl: „Ale já tě vždycky poslouchám, 
Severusi.“ 

„Teď možná ano. Ale tehdy?“ Snape nepatrně pokrčil rameny. Harrymu to přišlo, jako by 
spokojeně. „Pamatuješ si, co jsem řekl potom?“ 

„Jistě. Mluvil jsi o jistém klobouku.“ 

Snape vypadal ještě spokojeněji, ačkoliv se to projevilo snad jen tím, že šel lehčeji. Harry už se 
v něm ale vyznal. Přesně poznal okamžik, kdy Snapeova spokojenost opadla. 

„A jaký na to máš názor teď, když jsi strávil pár měsíců v mé koleji?“ 

Snape určitě nechtěl poslouchat nějaké lichotky, takže Harry hned vytušil, že tady jde o něco 
jiného. Snape chtěl upřímnou odpověď. Opravdu ho zajímal Harryho názor. „Hm, jo, docela se 
mi líbí být v obou kolejích, ale to asi nebude přesně to, na co ses ptal. Myslím… tedy nejsem si 
jistý, jestli jsem se naučil být lstivý nebo neupřímný. Někdy mám pocit, že se mi daří něco 
vyřešit malou lstí, ale to jsem uměl vždycky. Jen ne v takové míře.“ 

„Jen ne v takové míře,“ zopakoval posměšně Snape. „Jeden by si skoro myslel, že jsi nikdy, jen 
tak na příklad, netrávil čas v dívčí umývárně prací na nějakém tajném projektu.“ 

Takže o tom věděl. Nejspíš i se všemi detaily včetně toho kočičího chlupu. No jistě, Snape přece 
jednou řekl, že mají s ředitelem pár tajemství a Brumbál vždycky věděl skoro o všem, co se v 
Bradavicích kdy šustlo. Stejně Harry vsadil trezor na to, že se Snape o té příhodě s 
mnoholičným lektvarem dozvěděl až někdy nedávno. 

Vsadit trezor. Hm, Draco na něj měl větší vliv, než si zatím všiml. 
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„Každopádně už si nemyslím, že Zmijozel znamená jen lstivost,“ řekl Harry. Nebyl si jistý, proč 
se vlastně vyhnul slovům 'Moudrý klobouk', když Snape použil všechna ta protiodposlouchávací 
kouzla. A ta matoucí kouzla k tomu, která působí tak, že si jich stejně nikdo ani nevšimne. 
Možná to bylo tím, jak byl zvyklý dávat si pozor na pusu na koupališti. „Teď už to chápu. 
Mnohem spíš je to o tom, jak hledat různá řešení.“ 

Tou dobou už došli k divadlu. Snape nasměroval Harryho k aleji, která vedla okolo. „Přímý 
přístup není někdy nejlepší způsob, jak něčeho dosáhnout.“ 

„Jako zakázat Dracovi jít do Exeteru, místo abychom použili všechna ta kouzla, která mu tady 
mají zajistit bezpečí,“ zamumlal Harry. 

Snape zdvihl hlavu. „Ano, přesně tak.“ 

Harry si teda spíš myslel, že pomáhat Dracovi tím, že se potulují Exeterem a natahují tu 
sledovací kouzla, je pěkně krátkozraké. Udělali by líp, kdyby mu pomohli se jeho posedlosti 
Rhiannon zbavit, a oni mu zatím ještě pomáhají, aby se s ní mohl sejít. Marša by asi řekla, že je 
v pořádku, když mu to umožní. Marša si totiž myslí, že by Harry měl Draca nechat, aby si užil 
svůj pomatený románek, bez ohledu na to, jak to dopadne. 

Nechtělo se mu věřit, že by se na to Snape díval stejně. „Přesto si myslím, že bys ho mohl 
přimět, aby tě poslouchal. S tím přemisťováním.“ 

„A co potom, až bude plnoletý a složí zkoušku, až se bude moct přemisťovat, kam uzná za 
vhodné?“ 

„No dobře, ale pořád bude bydlet v tvém domě a dodržovat tvoje pravidla. Sám jsi to říkal.“ 

„Bude mu sedmnáct, bude plnoletý a bude se rozhodovat sám, Harry. A není to tak, že by měl 
hluboko do kapsy a nemohl si zařídit vlastní bydlení, ať už by to v současné době války bylo 
jakkoli pošetilé…“ 

„Ale ne. Myslíš, že jsem mu neměl dávat dědictví po Siriusovi?“ 

„To ne.“ Snape se tvářil netrpělivě. „Udělal jsi správnou věc. Co jsem tím chtěl říct je, že nechci 
ani jednoho ze svých synů vypudit z jejich právoplatného domova. Takže dohoda je lepší, 
chápeš?“ 

Jo, tomu Harry rozuměl. Teď už Snapeovo chování chápal. No, skoro. Snape měl pravdu v tom, 
že kdyby Dracovi Rhiannon prostě zakázal vídat, pravděpodobně by o Draca mohli přijít. Což by 
bylo zlé. 

„Mohu tedy pokračovat se sledovacím kouzlem?“ zeptal se Snape, opět s tou netrpělivostí v 
hlase, která se Harrymu zrovna moc nezamlouvala. „Vypadá to, že se ti nechce mi s tím 
pomoci…“ 

Harry si připadal jako hlupák. Nelíbilo se mu, že by si o něm Snape mohl něco takového myslet. 
„Nic takového jsem neřekl. Zkusím to, jak nejlépe budu moct, ale víš, že jsou kouzla, která se 
mi teď prostě nedaří.“ 

„Ano, já vím. Časem se to spraví, o tom nepochybuji.“ 

Harry přikývl. Taky v to doufal, jeho Lexikon se každým dnem rozšiřoval, i když některá kouzla 
se chovala podivně, jako například jeho ohnivé Lumos, jak mu teď v duchu říkal. „Ještě jedna 
věc. Myslíš, že tvoje matoucí a zastírací kouzla jsou dostatečná?“ 

„Ano, vlastně jsem jako kouzelník poměrně schopný,“ odtušil Snape suše. „Nebo bys chtěl vidět 
výsledky mých OVCÍ?“ 

Ale Harry necouvl. „Já tvým schopnostem důvěřuju. Jen jsem přemýšlel, jestli to bude stačit na 
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zastření hadího jazyka. Pamatuješ, jak smrtijedi přišli na to jak mě najít? Stačilo jim jen dávat 
pozor a čekat až ho použiju. Nerad bych je sem přivolal, když se zrovna snažíme zajistit Dracovi 
co největší bezpečí.“ 

„Aha. Správná úvaha.“ Snape vypadal ohromeně. Což se nestávalo zrovna často. „Ale zastírací 
kouzla si poradí i s tím.“ 

Harry mávl rukou a protáhl si prsty. „Tak to je v pořádku. Hm… nikdo nás nemůže vidět, ale ty 
asi budeš chtít, abych měl v ruce hůlku? Z principu?“ 

„Předpokládám, že je pak pro tebe těžší naučit se nové kouzlo?“ 

Ano, mnohem těžší. Harry musel najít správný překlad zaklínadla a navíc se ujistit, že ani 
trocha magie neprojde hůlkou místo jeho prsty. Což bylo u nových kouzel trochu ošemetné, 
protože si nikdy nemohl být jistý, kterým směrem začne energie proudit. 

Snape musel poznat odpověď z jeho výrazu. „Tedy bez hůlky,“ rozhodl. „Ačkoli se obávám, že 
ve škole tato možnost nepřipadá v úvahu. V současné době.“ 

Harry pokrčil rameny, jako že mu to nevadí. Možná tím ale myslel i něco jiného. Nakonec, 
neměl rád, když byl něčím výjimečný. Je rád, že o něm všichni neví, že může kouzlit i bez hůlky. 
Že vlastně musí kouzlit bez hůlky, když chce, aby jeho kouzla vypadala normálně a nebyla 
děsivě silná. Už tak bylo špatné, že nemohl utajit, že může kouzlit jen v hadím jazyce. 

Vzal si od Snapea cívku se zlatým vláknem a natáhl ho napříč alejí, pak ho jednoduše odřízl 
svou vlastní verzí kouzla Cortus. Opatrně zahnul konce vlákna tak, aby mířili k obloze, tak jak to 
prve viděl dělat otce, pak ustoupil o krok dozadu. Rukou s nataženými prsty opsal ve vzduchu 
oblouk. 

„Širší. Potřebuješ, aby kouzlo zasáhlo celou alej.“ 

Harry to zkusil znovu a tentokrát se rozmáchl mnohem víc. Pak už jen stačilo pohlédnout na 
hádka vyrytého na okraji skla jeho brýlí a říct formuli v hadím jazyce. Zatracená latina. Harryho 
vlastní verze se někdy té původní nepodobala ani vzdáleně. 

„Řekni nám, když ssse sssem připlazí lidé jako my,“ zkusil to, překvapený, jak zvláštně to vyšlo 
tentokrát. Lidé se přece neplazí, ale možná to bude tím, že hadi jinak pohyb vyjádřit neumí. 

Tenké zlaté vlákno u Harryho nohou zůstalo beze změny ležet. 

Sakra. 

Pomalu si začínal zvykat, že jeho první pokusy takhle dopadají. Najít tu správnou verzi 
zaklínadla v hadím jazyce bylo opravdu obtížné. Nikdo to nemohl vědět lépe než on. Ha, on to 
vlastně vůbec nikdo kromě něj nevěděl. 

Někdy se kvůli tomu cítil hrozně osaměle, ale tentokrát ne. Vždyť jeho otec stojí vedle něj a 
trpělivě čeká na Harryho další pokus. 

„Nenech lidi, jako jsssme my, dossstat ssse kolem tebe.“ 

Tentokrát věděl, že je to špatně, ještě než domluvil. Tohle kouzlo přece není k tomu, aby chytalo 
kouzelníky. Mělo jen Snapea nebo Harryho varovat, kdyby tudy někdo z nich procházel. Snape 
mu prve vysvětlil, že Draco bude asi chtít s Rhiannon strávit spoustu času. A jestli chce v 
Exeteru trávit večery víc než jednou týdně, Snape musí mít nějakou možnost, jak si bít být jistý, 
že ve městě jsou jen mudlové a žádní kouzelníci, žádní smrtijedi… 

„A co když nám tudy projde Draco?“ zajímalo Harryho. 

„To je přesně ten důvod, proč používáme tahle zlatá vlákna. Když máme kouzlo jak fyzicky 
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ukotvit, je možné stanovit výjimky. S předstihem jsem je upravil tak, aby tebe, mě a Draca 
ignorovaly. Každý jiný ovšem, kdo má u sebe hůlku, ať už registrovanou nebo ne, bude 
zaznamenán.“ 

Harry se nad tím vysvětlení zamyslel. „Hm, nepoužil jsi náhodou něco, jako je Rodový lektvar, 
doufám.“ 

Snapeův výraz potemněl. „Co jsem ti říkal o tom, že jen jeden z nás je tu rodič?“ 

Kdysi by to stačilo, aby se Harry zarazil, ale teď měl jasnější představu, co si může k Severusovi 
dovolit. „Taky na tebe můžu dávat pozor,“ trval na svém. „Jsme přece rodina.“ 

„Ano, to jsme.“ Snape se na okamžik odmlčel. „Rodový lektvar by označil jen ty, kdo mají 
příjmení Snape, za předpokladu, že bych ho uvařil já. Nicméně právě tahle zlatá vlákna ti 
umožní specifikovat to kouzlo jakkoli potřebuješ. Všechno, co potřebuješ, je mít přístup k hůlce 
toho kouzelníka nebo čarodějky, které chceš z kouzla vynechat.“ 

Po tomhle vysvětlení se Harry cítil mnohem lépe. Samozřejmě, že Snapeovi věřil, ale někdy se 
až divil, kolik toho ten muž vlastně z černé magie zná. Kdo si moc zahrává s černou magií, ten 
přece riskuje, že mu zničí duši a Harry nesnášel pomyšlení, že by Snape takové riziko 
podstoupil, dokonce ani, kdyby tím Dracovi pomohl. 

Hlavně když mu pomáhal s něčím takovým, jako právě teď. 

Honem ze sebe ty myšlenky setřásl. Působily na něj tak, že neměl chuť se snažit najít správnou 
verzi toho kouzla a to mu sotva pomůže. Takže… jaký je asi správný překlad Snapeova Avisato 
Alambrum? 

Harry si náhle pomyslel, a nebylo to poprvé, jak je zvláštní, že v latině všechna zaklínadla zní 
mnohem lépe. Jenže na druhou stranu přece nemohl vědět, jak zní jeho hadí jazyk pro ostatní. 
Krom toho, že je to děsilo… Ale většina studentů a všichni učitelé (s výjimkou Arana) si už 
zvykli, že kouzlí v hadí řeči, takže to možná až tak moc děsivě nezní. 

„Zasssyč, když ucítíššš dalššší lidi, jako jsssme my,“ vyzkoušel Harry novou verzi. 

Vlákno u jeho nohou se jasně rozzářilo. Bledě růžový záblesk rozčísl oblohu a ozářil stěny domů. 
A to ještě nebylo všechno. Když se Snapem odcházeli, magická energie začala proudit alejí a 
plnit ji od jednoho konce k druhému. Harrymu přišlo zvláštní, že se magie rozptýlila jako mlha. 
Neviditelná mlha, protože po tom prvním záblesku už nebylo nic vidět. Harry přesto cítil, jak ho 
kouzlo následuje až na ulici, do které právě zabočili. 

„Teda, to je fakt něco,“ vydechl, když kouzlo prolétlo kolem něj a jemu vstaly vlasy na zátylku. 
Nic takového necítil, když to kouzlo prve použil jeho otec, takže možná něco neudělal dobře. 
Jenomže se zdálo, že tentokrát nic necítí Snape. Ten teď Harryho úkosem pozoroval a oči se mu 
třpytily potlačovaným smíchem. 

„Docela se ti to povedlo, ne?“ 

Harry přikývl a přemýšlel, kam až by kouzlo dosáhlo, kdyby ho neomezovaly žádné domy. Bylo 
to opravdu šikovné kouzlo, protože teď naplnilo celou ulici zrovna tak, jako předtím alej. 

Kouzlo způsobilo, že Harrymu naskočila husí kůže, třel si ruce a přál si, aby měl na sobě něco 
teplejšího jako třeba hábit. 

„Na to si zvykneš.“ 

Snape měl pravdu. Jakmile jednou přišel na správné zaklínadlo, bylo už jednoduché položit v 
ulicích kolem divadla další sledovací kouzla. Když vypotřeboval i poslední zbyteček zlatého 
vlákna, byl už zvyklý i na to zvláštní mrazení. Nakonec se zastavil a zadíval se na prázdnou 
cívku ve své dlani. „Máš s sebou ještě jednu?“ 
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Jeho otec mu odpověděl s tak nevěřícným výrazem v obličeji, že se Harry málem rozesmál: 
„Jsme hotovi se všemi ulicemi okolo divadla a většinou ulic, kudy by se tvůj bratr mohl vydat. 
Chceš mít pokrytý každý centimetr tohoto města?“ 

„Nemusíš hned být sarkastický.“ 

Snape potlačil úsměv. „Žertoval jsem.“ 

Harry se pousmál. „Tak co, jdem se někam najíst?“ navrhl. „Co takhle pizza?“ 

Snape se ušklíbl, ale vykročil směrem do centra města a za chůze uložil prázdnou cívku do 
kapsy kabátu. „Pokud je to to, co opravdu chceš?“ 

Harry na souhlas jen přikývl, protože jeho mozek se právě zaměstnával myšlenkou, že Snapeův 
cit pro mudlovské oblečení není nejlepší. Kabát, který měl zrovna na sobě, byl přesně toho 
druhu, jaký by si vybral obchodník nebo manažer za větrného zimního dne. Taky to bylo asi to 
nejbližší hábitu, co se dalo sehnat v mudlovském obchodě, takže žádný div, že si Snape vybral 
zrovna tohle, jenomže teď v srpnu se zimní kabát prostě nehodil. 

Aspoň že ten kabát nechává doma, když ho doprovází na koupaliště. 

„Takže ti nevadí jít na pizzu?“ 

„Považuji ji za odporné jídlo, ale když si v létě nemůžeš objednávat u skřítků něco vhodného…“ 
Snape se zarazil uprostřed věty, popadl Harryho za rameno a odtáhl ho zpět do stínů boční 
uličky. Za okamžik kolem nich prošel Draco, jeho krok byl lehký a sebejistý. Vypadal šťastně jako 
už dlouho ne. Harry si nepamatoval, jestli už u Draca viděl takhle potěšený výraz. Absolutní 
štěstí. Na jeho obličeji nebyla ani stopa po nějakých obavách nebo starostech. 

Po jeho boku šla Rhiannon, Draco jí galantně vedl za ruku. Jak tak šli ulicí kolem místa, kde se 
Harry a Snape ukrývali, vypadali zcela zabráni do hovoru o tom, jak je hloupé, že si někteří lidé 
dokážou plést Verdiho s Monteverdim. 

Snape zůstal potichu ještě dlouho poté, co přešli, což Harrymu přišlo zvláštní. Zeptal se: „To 
matoucí kouzlo, které jsi použil… Draco nás nemohl vidět?“ 

„Mohl. To kouzlo je nastaveno tak, aby si nás nevšímali cizinci. Ten, kdo nás zná, kdo s námi 
sdílí obydlí, nás vidět může.“ 

„Aha. No nic, stejně si myslím, že nás neviděl,“ uchechtl se Harry. „Myslím, že by si nás 
nevšiml, ani kdybychom stáli přímo před ním a křičeli na něj. Měl oči jen pro tu dívku.“ 

„Přesto, měli bychom teď vyrazit zpátky ke koupališti. Nikdy jsem neměl v úmyslu tvého bratra 
špehovat, když má schůzku s dívkou,“ zamumlal Snape. 

Harry se rozhodl nezmínit, že si je poměrně jistý, že by Snape byl schopen špehovat jeho i 
Draca, bez ohledu na to, jestli mají rande nebo ne, jakmile by to považoval za nutné. „Takže 
věříš tomu, že je v Exeteru bezpečno?“ 

„Nebyl jsem si tím jist, nejprve ne. Ale když už jsme tu delší dobu…“ Snape pokrčil rameny. 
„Nepředpokládám, že by tu Draca mohly potkat nějaké těžkosti.“ 

„Tak k čemu jsou všechny ty sledovací kouzla?“ 

Snape na něj vrhl ostrý pohled. 

„Jasně. Opatrnost nade vše.“ 

„Co se tebe a Draca týče, jistě.“ 
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Harry si nemohl pomoct, aby si nevzpomněl, kolikrát hořce žertoval o tom, že Dursleyovi by byli 
štěstím bez sebe, kdyby ho přejel neopatrný řidič náklaďáku. A neměl by zapomínat, že mu 
strýc Vernon sám vyhrožoval, že ho pod nějaký hodí. Upřímně řečeno, Snapeova poznámka 
Harrymu připomněla, jak moc ho má Snape rád. Přitom to bylo vlastně jen vyjádření běžného 
zájmu, jaký má rodič o své dítě. 

Harryho zase začaly svědit ruce. Jeho teta a strýc byli definitivně z jeho dosahu, ale, sakra, jak 
moc toužil po tom, aby je mohl vytáhnout z říše mrtvých a pořádně je seřvat. Nebo něco 
horšího. Zasloužil by si přece tak jako každé dítě, aby býval měl někoho, kdo by se o něj staral, 
komu by na něm záleželo. 

„Harry?“ 

Rozhodl se být upřímný. Dobře si uvědomoval, že mu Snape nemůže pomoct s problémy, které 
před ním skrývá. Tedy může, protože je opravdu hodně všímavý, ale je to těžší. „Zrovna teď 
bych dal nevím co, abych měl u sebe jehlu,“ přiznal potichu. 

Snape zatnul zuby. „Protože se tak starám o Draca?“ 

Harryho nenapadlo, že by to mohl pochopit takhle. Možná Snape není tak všímavý, jak si o něm 
myslel. „Ne, proto ne!“ 

Snape mu položil ruku na rameno a zabránil mu tak odvrátit se. „Mluv.“ 

Harry se mu podíval do očí. „Jen jsem o tobě přemýšlel, víš, ve srovnání s Dursleyovými. Taky 
jsem přemýšlel, co bych jim udělal, kdyby se mi teď dostali do ruky.“ 

„Ach, chápu.“ Snapeův hlas byl temný, přestože jeho komentář nebyl. „Nemyslím, že bys jim 
cokoliv udělal, Harry.“ 

„Ha. To jsi neviděl tetu Marge, nafouknutou jako balón, jak se vznáší směrem k Magnoliové 
ulici.“ 

„Špatně jsi mě pochopil. Nic bys jim neudělal, protože bych ti stál v cestě.“ 

„A bránil mě před nebezpečím pomsty.“ 

„Spíš bych se mstil za tebe.“ 

Harrymu překvapením spadla čelist. 

„Je jen dobře, že jsou po smrti, myslím,“ dodal Snape a zamyšleně pokrčil rameny. 

Harrymu chvíli trvalo, popadnout zase dech. „Co se stalo s 'pomsta je špatná'?“ 

„Tohle by byla zvláštní výjimka.“ 

„Ale nic jsi neudělal,“ řekl Harry pomalu. „Slyšel jsi o tom, jak se ke mně strýc Vernon choval a 
nikdy jsi…“ 

„Zemřel dlouho před tím, než jsem pochopil, co ti vlastně způsobil.“ 

Harry polkl. Jedna jeho část se chtěla hádat kvůli té poslední větě. Chtěl říct, že je v pohodě. Že 
je mu jedno, že jeho opatrovníci by byli bývali raději, kdyby se ani nenarodil. Kdysi by to řekl. 
Sakra, alespoň by tomu měl sám věřit. Ale teď, když věděl, jaké to je mít opravdového rodiče, 
teď když věděl, co tak dlouho postrádal… koho chtěl teď obelhávat? 

„Možná bych se neměl cítit tak dobře, když poslouchám, že bys je taky nejradši proklel na 
prach,“ zamumlal potichu. 
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„Každý by se tak cítil.“ 

Harrymu se už nechtělo ztrácet čas přemýšlením o Dursleyových. „Jasně,“ přisvědčil chvatně a 
snažil se přijít na to, jak co nejrychleji změnit téma. „Počkat… máme přece tím sledovacím 
kouzlem pokrytou i tu ulici, kudy Draco právě prošel, nebo ne? Protože jsem neslyšel žádnou 
výstrahu, jak jsi říkal, že se ozve, až tudy projde někdo z našich…“ Pokýval hlavou potěšený, že 
už má konečně jasno. Tedy, ne že by prve měl pochybnosti, ale teď… „Rhiannon Millerová není 
čarodějka.“ 

„Nejvyšší čas, jít se najíst,“ zareagoval Snape. Vykročil opačným směrem, než kam prve mířil 
Draco a mávl hůlkou, aby zrušil maskovací kouzlo, které je s Harrym doposud skrývalo před 
zvědavýma očima těch několika chodců, které potkali. „Dávej si teď pozor, co říkáš a děláš.“ 

Harry to nepotřeboval připomínat, ale nic neřekl. Když procházeli kolem hospody, došlo mu, jak 
obrovský má hlad. Pizza by sice byla super, ale neměl nejmenší chuť vláčet se dál Exeterem, 
dokud nenajdou Italskou restauraci. „Dostal jsem chuť na pastýřský koláč,“ oznámil a zpomalil. 
„A pivo.“ 

Vůbec nedoufal, že by mu Snape dovolil pivo a tak byl příjemně překvapený, když se Severus 
vrátil od baru s dvěma půllitry Guinessu. 

„Jéé. Díky.“ 

„To je to nejmenší. Ušetřil jsi mě pizzy.“ 

Harry se zasmál, ale v příštím okamžiku se na něj Snape podíval tak, že zmlkl. „Stejně, až 
uslyšíš, co bys pro mě mohl udělat, budeš se možná potřebovat napít.“ 

O-ou. Harry neměl ani nejmenší tušení, co by to mohlo být. První myšlenka, která mu 
probleskla hlavou, zněla: vzájemné zřeknutí se. Ale to byla blbost. Toho se už dávno neobával. 
Harry nebyl tak pitomý, aby se pokoušel tipovat nahlas. „Jestli něco potřebuješ, rád ti pomůžu. 
S čímkoliv,“ dodal vážně. Představa, že by mohl něco udělat pro člověka, který už toho tolik 
udělal pro něj, ho naplnila radostným vzrušením. Pak si na něco vzpomněl. 

„Aha. Chceš, abych se přestal hádat s Dracem. Já se opravdu snažil, ale…“ 

„Ano, vskutku.“ To znělo skoro jako pochvala, tedy dokud Snape nepokračoval: „Snažil ses, 
ovšem s výjimkou jedné záležitosti.“ 

Ha. Harry se nemusel moc snažit, aby uhodl, o jakou šlo. „Rhiannon,“ řekl s povzdechem. Teď 
už uhodl i zbytek. „Jasně, Marša říkala, ať nechám Draca dělat jeho chyby.“ 

„Opravdu?“ 

„Nemusíš být hned jízlivý,“ odpověděl Harry kousavě. Zhluboka se nadechl a začal znova. 
„Omlouvám se, pane. Chtěl jsem říct, že mi to vysvětlovala znovu a znovu.“ 

„A přišlo ti něco z toho, co říkala, jako cenná informace?“ 

Harry se nejprve potřebovat napít, než odpověděl. „Jo, něco jo,“ připustil. „Mluvili jsme o tom, 
že možná tak trochu odmítám celou tu Dracovu romanci, protože si myslím, že bysme teď 
všichni měli být vážnější. Když jsme ve…“ uvědomil si všechny ty mudly kolem a ztišil hlas. 
„Když se děje, co se děje.“ 

„Ah.“ 

„Bože, ty jsi někdy ještě horší než Marša, víš o tom?“ Harry vydechl tak prudce, až mu proud 
vzduchu nadzvedl vlasy z čela. „Pokaždé, když mě chce donutit, abych mluvil dál, začne dělat 
'Ah' a 'Hmm' nebo taky 'Opravdu'.“ 
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„Skutečně?“ 

„Nech toho,“ rozchechtal se Harry. „Nemusíš mě postrkovat, abych mluvil. Stačí se zeptat. No, 
každopádně, docela dost jsme to rozebírali, taky jsme mluvili o tom, jak moc mám radost z těch 
lekcí plavání, ale jak se kvůli nim cítím trochu provinile, protože vlastně plýtvám čas, který 
bych mohl využít pro něco užitečného. A že to je možná součást důvodu, proč chci, aby se 
Draco přestal chovat jako zaslepený blbec ohledně Rhiannon. Protože kdyby pochopil, jak je 
slepý, tak by se na tu holku vykašlal. Jenomže bych rád podotkl, že si pořád myslím, že to dělá, 
aby zapomněl na Pansy a nakonec skončí se zlomeným srdcem. Zase.“ 

Snape si dal na čas a než odpověděl, vypil polovinu svého půllitru. Pak teprve řekl vážným 
hlasem: „Víš, Harry, je poměrně důležité, když se budeš schopen vyvarovat smrti utonutím.“ 

Harry se opět zasmál, ale tentokrát v tom byla špetka nervozity. „Jo, jasně. Nemyslel jsem…“ 

„Myslel. Stále podceňuješ svou důležitost, pokud zrovna nesouvisí s pomocí ostatním.“ 

Ano, ten muž je bezpochyby horší než Marša. Ta sice taky někdy začala vytahovat jeho pocity, 
ale nikdy tak nemilosrdně. 

„Dobře, chápu, že jako mrtvý už bych nemohl nikomu pomoct…“ 
 
„Merline, chraň mě, ty už to zase chápeš špatně,“ posteskl si Snape a naklonil se k Harrymu. 
„Jsi něco víc než jen strategická výhoda, ty pitomé děcko!“ 

„Já vím.“ 

„Víš to?“ 

„Ano!“ Harry ztlumil hlas, protože si všiml, jak se na něj otáčí lidé, znepokojení jeho výbuchem. 
„Jen je to pro mě těžké. Nevíš jak moc. Bez urážky, ale bez ohledu na to, jakou zlost máš na 
mého strýce nebo tetu, nevíš, jaké to je, být mnou. Vždycky mi všichni říkali, jak bezcenný jsem 
a pak, když jsem konečně našel opravdové přátele, tak současně lidé začali padat na hubu, jen 
když zaslechli moje jméno. Dokonce i Ron, když jsme se poprvé setkali, i když nemyslím, že se 
stal mým kamarádem jen proto. A Draco…“ Harry polkl, tu vzpomínku nenáviděl. Měl Draca 
rád, ale nemohl popřít, že to pořád byl tak trochu ten namyšlený arogantní blbec. „Chtěl, abych 
odkopl Rona kvůli němu, víš o tom? Ještě před zařazováním. A to jen kvůli mému jménu.“ 

„Draco se mi o tom zmínil, před několika měsíci.“ 

„Ach.“ Harry neměl ponětí, proč je tak překvapený, vždyť Severus s Dracem měli taky spoustu 
dlouhých hovorů. „Hm a co ti o tom řekl?“ 

Snape nejprve vypadal, že hodlá říct něco zásadního, ale pak potřásl hlavou. „Myslím, že bude 
lepší, když se ho sám zeptáš, pokud tě to zajímá.“ 

„Aha, jasně.“ Právě přinesli jídlo, což bylo vítané vyrušení. Harry ochutnal a natáhl se pro sůl a 
pepř. Bradavičtí skřítkové ho svým kuchařským uměním dost rozmazlili. I když ani tohle nebylo 
až tak špatné. 

Dopil svoje pivo. Byl trochu zklamaný, že Snape odvedl konverzaci jiným směrem. Přesto si 
nestěžoval. Vždycky si myslel, že toho o svém otci moc neví, takže si docela rád vyslechl pár 
historek z doby, kdy chodil do školy. Pochopitelně upravených, vzhledem k jejich okolí, ale Harry 
zvládal číst mezi řádky. 

Nakonec, když už bylo půl deváté, tedy skoro čas na setkání s Dracem, přišlo Harrymu, že by se 
raději měli vrátit k tomu hlavnímu. Nebyl si jistý, proč se Snape zatím nevrátil k tématu 
Rhiannon Millerové. Možná si myslel, že už je to vyřešené? Nebo, jak si Harry najednou 
uvědomil, to pochopil tak, že Harry odmítá vyhovět jeho prosbě. 

112 Kapitola 10 SLEDOVACÍ KOUZLA



„Tak. Rhiannon,“ přerušil rozhodně Snapeovy uštěpačné komentáře na adresu jeho hodin 
'botaniky'. „Hádám, že nechceš, abych Dracovi řekl, na co jsme přišli.“ 

„Spíše jde o to, že nemá smysl mu něco takového říkat. Najde vysvětlení, proč kouzlo 
nezareagovalo.“ 

Přesně, pomyslel si Harry a vzpomněl si na to, jak jeho bratr vytrvale tvrdil, že mu Rhiannon 
posílá tajná hesla založená na televizním seriálu. Těžko si mohl představit někoho, kdy by 
dokázal víc popírat realitu. 

„Ale o sledovacím kouzle mu řekneme, ne?“ 

Snape trochu zvedl bradu. „Navrhuješ něco jiného? Ty, zastánce minima tajemství v rámci 
rodiny?“ 

„Ne, nenavrhuju nic jiného. Jenomže Draco je dost chytrý na to, aby si uvědomil, že tohle 
kouzlo může potvrdit nebo vyvrátit to jeho šílené tvrzení. Takže jsem docela zvědavý, jak si to 
hodlá vyložit, to je vše.“ 

„Bez pochyb najde vysvětlení.“ 

„No jo,“ řekl Harry otráveně. „Takže to všechno se sledovacím kouzlem nebylo ani částečně 
proto, aby ji to odhalilo.“ Na chvíli se zamyslel. „Ani jsem se nemusel ptát, co?“ 

Snape mu věnoval pohled, který jasně říkal, že to tedy opravdu nemusel. 

„Fajn. Tak já ho nechám, ať ze sebe dělá pitomce,“ řekl Harry. „Jenomže bude mít pocit, že jsme 
se mu celou dobu posmívali, až mu jednou dojde to, co mi my už dávno víme.“ 

„Na druhou stranu, tys mu dal poměrně jasně najevo, co si o tom myslíš.“ 

Harry schoval ruce pod stůl, aby si Snape nevšiml, že rozčilením zatíná pěsti. „Fakt? Když se 
mnou vlastně souhlasíš, tak proč jsi to zatím nedal najevo?“ 

„Protože já Draca znám. Kdyby měl pocit, že mu to zakazuji, toužil by po té mladé dámě ještě 
víc. Neliší se tím od ostatních mladých mužů jeho věku.“ 

Jo, něco na ten způsob už Snape jednou říkal. „Takže tím chceš říct, že to nepovažuješ za dobrý 
nápad a proto nechceš, aby o ní Draco stál ještě víc?“ 

Snape znovu potřásl hlavou. „Nemám ponětí, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. Může to 
skončit tak, jak předpokládáš ty, že Draco bude nešťastný. Jak já to vidím, tak právě tak, jako si 
přeji ovlivňovat pozitivně své syny, tak právě tak nemám nejmenší zájem ovlivňovat jejich 
milostný život. Viděl jsem až příliš jasný příklad, co takové vměšování může způsobit.“ 

Harry najednou pochopil, že jeho otec teď mluví o svém dětství. O Kazisvětovi a... Harry si 
uvědomil, že vlastně ani nezná jméno Severusovi matky. No, jedna věc byla jistá. Nejlepší bude, 
moc se v tom nešťourat. Snape mu sám řekne, co uzná za vhodné a až to uzná za vhodné. Což 
nejspíš znamená nikdy, ale Harry byl odhodlaný se s tím smířit. 

Něco jiného ale bylo, smířit se s tím, co jeho otec právě řekl. „Takže ty prostě nebudeš 
zasahovat do našich milostných životů, ať se bude dít cokoliv?“ zeptal se nevěřícně. „Co 
kdybych se třeba zamiloval do… někoho z…“ 

Zvedl oči a doufal, že v nich Snape vyčte to, co nemohl říct nahlas: do smrtijedky. 

„To si nedovedu představit.“ 

No jo, má pravdu. „Takže, Draco.“ 
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„Upřímně, to si také nedovedu představit,“ Snapeův hlas zdrsněl. „Neříkej mi, že mu pořád 
nedůvěřuješ.“ 

„Jen jako příklad.“ 

„Zařídím se podle situace,“ řekl Snape pevně. „Ohledně Rhiannon Millerové soudím, že je 
moudřejší nechat Draca, aby se rozhodoval sám. Dokonce, i když záměrně ignoruje fakta.“ 

„Myslím, že to mi na tom právě vadí nejvíc. Přijde mi až nechutné, jak moc trvá na tom, že ta 
dívka je něco, co není,“ řekl Harry zamyšleně. „Jen to ukazuje, jak hrozný Draco dokáže být. 
Na... ehm, normálních lidech není přece nic špatného.“ 

„Draco se buď poučí, nebo ne. To záleží na něm.“ 

„Ha. Sotva se poučí s tvým příkladem,“ vybuchl Harry. „Nejsi tak špatný jako on, ale občas taky 
řekneš něco, co se moc nehodí. Jako třeba že nedokážou psát alespoň na úrovni průměrného 
studenta a podobně.“ 

„Tento konkrétní komentář směřoval na adresu jedné konkrétní, mizerně napsané knihy o 
leukémii a ty to víš.“ 

Snapeův hlas zněl přísně, ale Harry si toho nevšímal. „Taky máš ve zvyku trousit různé 
posměšky, pravda jen občas, zdaleka ne tak často jako Draco, jenže on k tobě vzhlíží a ty bys 
mu mohl být lepším příkladem.“ 

Snape dopil svoje pivo. „Ano, to už jsi říkal. Budu mít tvůj názor na paměti.“ 

Harryho napadlo, že to mohlo skončit mnohem hůř. Po téhle výměně názorů se cítil dost 
velkomyslně. „Jo a já nebudu Draca přesvědčovat o Rhiannon,“ řekl a rozhodl se, že Marša 
měla nejspíš pravdu. „Jen ať si dělá svoje chyby. I když… co až zjistí pravdu? Jsi si jistý, že 
neprovede něco drastického?“ 

„Jako například?“ 

Harry se rozhlédl po hospodě a přál si, aby mohl použít slova jako uřknutí nebo kletba. „Ublížení 
na zdraví.“ 

„Ach. Pochybuji, že by jeho sebekontrola byla tak žalostná.“ 

Marša říkala něco podobného, ale Harry si ještě nebyl tak jistý. „Jasně, jen prosím, dávej na to 
pozor.“ 

„Jak jsi nabyl dojmu, že to není zrovna to, co doposud dělám?“ 

„Ale já vím,“ řekl Harry potichu. Na chvilku se nad tím zamyslel. Snape musí věřit tomu, že 
Draco tenhle románek opravdu potřebuje. Že potřebuje pauzu po roce, jako byl ten minulý. A že 
pro Draca byl skoro tak strašný jako pro Harryho. V určitém směru možná ještě horší. Pak mu 
došlo, že tohle je možná jeden z těch případů, kdy nějaké přesvědčování nefunguje. Snape ho 
varoval, že může nastat okamžik, kdy prostě bude muset akceptovat Snapeovo rozhodnutí. Je 
to součást toho, mít otce. 

Snape se najednou podíval Harrymu přes rameno. „Už je téměř deset.“ 

Harry vyskočil, až jeho židle zaskřípěla po podlaze a následoval otce ven z hospody. 

„Mluví italsky, francouzsky a německy,“ rozplýval se Draco, když se přemístili zpátky do 
Devonu. „A nejen základy, které potřebuje pro zpívání. Taky se zmiňovala, že by bývala ocenila, 
kdyby na její škole měli méně přísné podmínky pro zkoušky z přírodních věd.“ Draco se na 
Snapea podíval téměř omluvně. „Kvůli tomu, co Harry řekl na koupališti, si myslí, že učíš 
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chemii. Chemii upřímně nesnáší.“ 

„Pochlubil ses jí, že 'chemie' je tvůj nejoblíbenější předmět?“ zajímal se Harry. 

Uf. Tou otázkou si Harry vysloužil od Snapea pořádně ostrý pohled. A přitom by neřekl, že ta 
otázka nebyla na místě. 

„Snažil jsem se spíš dozvědět se toho co nejvíc o ní,“ odpověděl nevzrušeně Draco. „A předtím, 
než začneš prohlašovat, že to kam chodila do školy, je další důkaz, že je mudla, bych ti rád řekl, 
že Rhiannon nikdy neměla možnost dozvědět se, že je čarodějka.“ 

Harry se podíval na otce. Byl zvědavý, jak zareaguje na Dracův nejnovější blud. Nijak. Jen jeden 
varovný pohled Harryho směrem. 

Draca tohle téma zjevně zaujalo. „Nakonec, ty jsi o tom přece taky nevěděl, že? A všechna ta 
náhodná magie, co se objevuje u dětí, se u ní nejspíš projevila skrze její pěvecké nadání.“ 

Harry musel uznat, že tahle teorie zní mnohem uvěřitelněji, než ty nesmysly s televizním 
seriálem. „Takže myslíš, že její rodiče jsou mudlové?“ zeptal se opatrně neutrálním tónem. 
„Když teda říkáš, že neměla nikoho, kdo by jí vysvětlil, jak se věci mají?“ 

K Harryho překvapení se Draco nad jeho otázkou na chvíli zamyslel. „Hm. To je vlastně taky 
možné. Ale nemyslím, že je to tak. Ne. Je tak elegantní, vypadá tak vznešeně, až to na mě 
vyloženě křičí: čistá krev. Pravděpodobně se její rodina skrývá už od středověku a...“ Dracův 
hlas zněl čím dál víc zamyšleně, „Je možné, že v jejich rodině se potlačená magie projevuje jako 
umělecký talent. Hm. Jestli se odloučili z kouzelnického společenství už tak dávno a použili 
mocné kletby k potlačení své magie tak, aby je mudlové nikdy ani nepodezírali, tak v několika 
posledních generacích už nemusí ani vědět, že jsou kouzelníci.“ Draco se samolibě usmál. 
„Vsadím se, že Rhiannonina teta si toho mudlu vzala proto, že nevěděla, že má na víc.“ 

Harry si povzdechl a pokusil se, aby jeho hlas nezněl moc kriticky: „Takže jak jsi říkal, že 
Rhiannon mluvila o tom, že její rodiče jsou jiní než její strýc, tak tím myslela… ?“ 

„Ou. Tehdy jsem ji pochopil špatně,“ přiznal Draco klidně. Tvářil se, jako by neexistovalo nic, co 
by mu mohlo pokazit náladu. Nedbalým mávnutím hůlkou zapálil oheň v krbu, dalším 
mávnutím poslal nad plameny čajovou konvici s vodou, místo aby jako obvykle kňoural, že 
'někdo' by měl uvařit čaj. „Nevěděla, že je čarodějka, takže zjevně musela mluvit o něčem 
jiném. Ale u večeře jsme si popovídali a – zmínil jsem se už, že jsem ji po zkoušce pozval na 
večeři?“ 

Harry si dal hodně záležet, aby udržel vážnou tvář. 

„Napovídala toho o své rodině docela dost,“ pokračoval Draco, který si ničeho nevšiml. Což 
bylo zvláštní, protože většinou byl citlivý i na nepatrné signály. „Její rodiče patří k takovému 
tomu uměleckému, bohémskému typu lidí. Možná právě proto jsou tak nemajetní, kdo ví. To je 
ale v pořádku,“ vyhrkl najednou. „Její rodiče prostě mají hluboko do kapsy. Nemusíš se tvářit, 
jako by to byl problém, Harry.“ 

Harry si uvědomil, že údivem otevřel ústa a tak je zas zavřel. Ale nedalo mu to, aby se 
nezeptal: „Tobě to nevadí?“ 

„Ne.“ Odpověděl Draco prostě. „Jak jsem říkal, její rodiče a strýc spolu zrovna nevycházejí. Jsou 
to umělci, její matka dokonce zpívala, když byla mladší, a podle toho, co Rhiannon říkala, její 
strýc nedůvěřuje lidem, kteří nemají pravidelné zaměstnání. Proto musí Rhiannon pomáhat na 
koupališti! Věřil bys tomu? On její pomoc ani nepotřebuje, ale myslí si, že Rhiannon s operou jen 
ztrácí – ztrácí! – čas, takže ji u sebe nechal přes léto bydlet jen pod podmínkou, že si zkusí, jak 
vypadá opravdová práce. A ona u něj bydlet potřebuje, protože jinak by nemohla zpívat v tom 
Adrianově projektu, protože její rodiče si nemohou dovolit, platit jí v Exeteru byt.“ 

Muset tohle poslouchat bylo pro Harryho doslova ubíjející. Draco nepřestával vykládat, že 
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Rhiannon tohle, Rhiannon tamto, mluvil tak vytrvale a soustavně, že Harry neměl nejmenší 
šanci, aby něco poznamenal. Bylo pro něj vysvobozením, když konvice zahvízdala a oznámila 
tak, že voda se vaří. Draco mávl hůlkou a konvice přelétla ke stolu, kde nalila vodu do 
připravených šálků. Aspoň na tu minutu, kdy Draco hledal v krabici sáčky s čajem, přestal 
vykládat o Rhiannon. 

„Earl Grey,“ řekl Severus a přisedl si ke stolu. „Souhlasíte?“ 

Harry došel pro krekry a pak si sedl a pozoroval, jak Draco namáčí sáčky s čajem do hrnků. 
Myslel si přitom, že jeho bratr teď už nejspíš brzy pozná pravdu. Jedna jeho část doufala, že 
zmínka o sledovacích kouzlech pomůže Dracovi otevřít oči, ale snažil se to na sobě nedat znát. 
Přece to Snapeovi slíbil. 

„Ehm… ani tě nezajímá, co jsme s tátou celý večer dělali?“ 

Draco se pohodlně usadil a povytáhl obočí. „Něco zajímavého?“ 

„Spíše výhodného pro tebe, mohu-li to tak říci,“ odpověděl Snape a vzal si jeden krekr. „S 
Harrym jsme v Exeteru umístili ochranná a sledovací kouzla. Když se ve městě objeví nějaký 
jiný kouzelník než my, budeme o tom informováni. Od nynějška tak můžeš s tou mladou dámou 
trávit více času o samotě.“ 

Draco překvapeně zamrkal. „Já… já nevím, co říct. Děkuji Severusi.“ 

„To není přesně to, co bys měl říct,“ vtipkoval Harry. „Nezapomeň, že jsem s tím taky pomáhal.“ 

„Ano, dobře, víš, že umím děkovat,“ řekl Draco a pohodil hlavou. „Ačkoliv si nejsem jistý, proč 
bys mi chtěl pomáhat, abych se mohl scházet s Rhiannon, když vezmu v úvahu, jak moc se 
kvůli ní hádáme.“ 

„Ach, beru zpátky všechno, co jsem řekl,“ prohlásil Harry lehkomyslně a mávl rukou, jako by ho 
nic na světě netrápilo. Pak, v obavě že by to mohl přehnat, zvedl svůj hrneček a než znovu 
promluvil, usrkl trochu čaje. „Možná, že máš pravdu a její rodina se fakt skrývala tak dlouho, až 
zapomněli, kdo vlastně jsou. Vážně, je to možné. Přesto mi přijde divné, že nikomu z nich nikdy 
nepřišel dopis z Bradavic.“ 

Draco na něj zíral a přemýšlel, jestli si Harry dělá legraci, nebo jestli na Rhiannon opravdu 
změnil názor. No, Harry nebyl tak mizerný lhář, když na to přišlo. Až za chvíli si Draco uvědomil 
Harryho nový argument. „Hm. Ano, chybějící dopisy z Bradavic. Po celou to dobu. Hm. Museli 
použít velmi mocné kouzlo, tehdy ve středověku.“ 

„Ano, to museli,“ řekl Harry nevýrazně. 

Odpovědí mu byl podezřívavý pohled. A od Snapea pro změnu zas jeden varovný. 
„Každopádně,“ dodal rychle, „jestli s ní chceš chodit, měl bys s ní chodit. Co já říkám, ti může 
být jedno, dokud třeba nezjistíme, že je vlastně smrtijedka nebo tak něco.“ 

Draco vypadal, jako by se mu chtělo zvracet. „Harry, něco takového už nikdy neříkej! 
Nechápeš, že mi to připomíná, jak jsem visel na Pansy? Chci říct, myslel jsem si tehdy, že od 
toho chce uniknout a ona nechtěla, takže když jsem ji líbal, líbal jsem někoho, kdo tě chtěl zabít 
a jestli si myslíš, že mi z toho není ještě teď špatně, tak jsi naprostej kretén.“ 

A sakra. Draco je na tom se vzpomínkami na Pansy ještě hůř, než si Harry myslel. A je v tom 
víc, než jen, že Draco potřebuje být znovu zamilovaný. Teď to vypadalo, že chce Pansy nahradit 
někým, kdo bude její pravý opak. Světlé vlasy oproti tmavým, štíhlá namísto zavalité. A co bylo 
nejvíc patrné: mudlovská dívka místo čarodějky. 

Není divu, že se do ní zamiloval tak rychle a tak moc. Prostě se potřeboval vymanit ze 
vzpomínek na Pansy. A to co nejdůkladněji. 
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A navíc si to ani neuvědomoval. 

Harry se cítil rozpolceně. Ve skutečnosti teď pociťoval mnohem větší obavy než kdy dřív. Měl 
silné nutkání popadnout Draca, pořádně s ním zatřást a zeptat se ho, co to k čertu dělá. Nebo 
líp, pořádně s ním zatřást a vysvětlit mu, jakou dělá kravinu. 

Ale zrovna dneska slíbil Severusovi, že se do toho nebude plést. Že nechá Draca dělat jeho 
vlastní chyby. 

Harryho rozbolelo břicho. Draco se řítil vstříc dalšímu hroznému zklamání a on o tom věděl. A 
chtěl ho před tím zachránit. 

Jenže jeho zachráncovský komplex už ho párkrát zavedl jen do problémů. A není to tak dlouho, 
co o tom mluvili se Snapem a i kdyby o tom nemluvili, Sirius byl dostatečným důkazem. A 
varováním. 

„Ne, nemyslím si, že se chceš zaplést se smrtijedy,“ řekl opatrně, vědom si toho, že by bylo 
strašné o něčem takovém třeba jen žertovat. „Chtěl jsem tím říct, že tvůj milostný život je tvoje 
věc. Promiň.“ 

Draco se pořád tvářil trochu popuzeně. „No dobře, Pottere, ale neboj. Pořád ještě mám v plánu 
pozvat tě na svatbu.“ 

Harry se pokusil usmát, ale moc se mu to nepovedlo, protože měl pocit, jako mu někdo 
zauzloval vnitřnosti. Po jedné schůzce už Draco mluví o svatbě. I když to možná myslel 
sarkasticky. Nebo jako vtip. Nebo tak nějak. 

„Myslel jsem, že tě budou zajímat ta kouzla, co jsme použili,“ dostal ze sebe nakonec. 

Draco jen pokrčil rameny. „Předpokládám, že jste použili Avisato Alambrum. Lucius ho tedy čas 
od času používal. I když je potřeba ho obnovovat po každém úplňku, takže není moc použitelné 
jako trvalá ochrana. Navíc nefunguje nejlépe, pokud ten, kdo je zakouzlil, použil v jejich blízkosti 
i další kouzla, takže je neúčelné použít je na ochranu vlastního domu a... co se děje?“ 

„Připomněl jsi mi Hermionu.“ 

Draco se ušklíbl. „Chceš říct, že jsem zněl jako encyklopedie?“ 

„No, možná spíš jako někdo, kdo je zvyklý žít s takovýmihle kouzly.“ 

„A ona má všechny své znalosti z knih,“ pronesl Draco, jako by ho to těšilo. Možná si myslel, že 
právě tohle mu dává výhodu… dokonce i když věděl, že Hermiona má často lepší známky než 
on. 

Harry byl trochu překvapený, že si Draco zatím nevšiml toho hlavního, takže se rozhodl, že mu 
napoví. Alespoň trochu. „Ehm… víš, táta to kouzlo nastavil tak, aby nereagovalo na nikoho z 
nás, ale počítám, že bysme do toho měli zahrnout i Rhiannon, nemyslíš? Jinak by nás to mohlo 
varovat v jednom kuse. Nebo…“ Harry se otočil k otci a snažil se tvářit, jako by o tom zatím 
nemluvili. „Mohla by ten alarm přece spustit, kdykoli by někam šla, že jo? Pokryli jsme celý 
Exeter a…“ 

Draco se zasmál, on se opravdu zasmál. „Ty asi nevíš, jak to kouzlo funguje, že ne? Reaguje na 
hůlky, ne čarodějky nebo kouzelníky. A pokud si myslíš, že dívka, která nemá ani ponětí o tom, 
že je čarodějka, nosí u sebe hůlku…“ 

Sakra. Když to teď Draco zmínil, tak si Harry vzpomněl, že Snape vlastně říkal něco o tom, že to 
kouzlo se zaměřuje na hůlky. 

„Aha.“ Harry se přiměl k bezstarostnému úsměvu. „No, tak pak je to v pořádku. Nechtěl jsem, 
aby mě rozbolela hlava z neustálého řinčení alarmu. Ehm… a myslíš, že si chce pořídit hůlku 
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brzo? Že bysme bychom ji přidali potom. Chci říct, když je přece čarodějka. Tedy, tím neříkám, 
že bych si tím byl jistý.“ 

Draco se usmál stejně tak jako prve Harry. „No, tohle už je lepší. Jak to taky můžeš vědět jistě, 
že? Nemáš pro tyhle věci smysl tak jako já. Tak jak jsi byl vychován… ehm, o tom jsem s tebou 
chtěl vlastně mluvit, o tom jaké to je, být kouzelnické dítě a nevědět o tom. Snažím se najít 
nejlepší způsob, jak Rhiannon usnadnit pochopení její magické podstaty. Ona…“ Draco ztišil 
hlas a zněl najednou rozpačitě. „Ona dokonce ani nevěří na kouzla a čáry.“ 

Ó, Bože. Když tohle slyšel, Harry se cítil ještě hůř. „Nemyslíš tím, že je jako Dursleyovi a že věří 
tomu, že kouzla jsou zlá a nepřirozená, že ne?“ 

„Ne,“ pospíšil si Draco. „Ona prostě nevěří, že jsou skutečná, a kdybych jí na rovinu řekl, že 
skutečná jsou, myslela by si, že jsem se pomátl.“ 

Harry si odkašlal. „Aha. To ale… Fajn, já jsem přišel na to, že kouzla existují, když mi Hagrid 
donesl můj dopis. Což asi nebyl ten nejlepší způsob. Nevím, co ti mám poradit.“ 

Draco se zamyslel. „Vyprávěj mi o tom, jaké to bylo, chodit do školy jako mudla. To mi pomůže. 
Rhiannon chodila na normální mudlovskou základní školu a pak se dostala na Chatham. To je ta 
hudební akademie, kterou nedávno dokončila.“ 

„Jasně. Povím ti, co budu moct,“ slíbil Harry a přál si, aby ho Snape nějak podpořil. Pak si 
vzpomněl na Hermionu, jak předváděla, že podporuje jeho adopci a přitom byla v duchu proti a 
zastyděl se. „Jo. Můžu ti toho o mudlech vysvětlit spoustu,“ dodal a pokusil se, aby to tentokrát 
znělo upřímněji. 

„Výborně.“ Draco si zamnul ruce. „Teď si přeju, abych byl chodil na Studia mudlů, ale jak jsem 
mohl tušit, že se mi jednou bude něco takového hodit? Nikdy bych neuhodl, že se jednou 
zamiluju do čistokrevné čarodějky, která bude myslet po mudlovsku.“ 

Harry vrhl zoufalý pohled na Snapea, ale z pohledu jeho otce se nedalo nic vyčíst. Zřejmě byl 
rozhodnutý nechat Draca dělat jeho chyby. A od Harryho čekal to samé. 

„A k těm ochranným kouzlům,“ pokračoval Draco váhavě. „Oceňuji to, Severusi. Použil jsi zlato, 
že? To muselo být, ehm, docela nákladné. Nemyslíš, že… chci říct, nemohl bych…“ 

„Ne,“ odmítl to Snape úsečně. 

„Ale já ty peníze nebudu postrádat a jsem si jistý, že ti to muselo udělat díru do rozpočtu…“ 

„Chceš si sponzorovat taky dárek k Vánocům?“ zeptal se Snape kousavě. 

„Vzdej to,“ doporučil mu Harry, který si vzpomněl na podobný rozhovor, který se Snapem vedl 
on sám. „Jemu se líbí být naším otcem. A líbí se mu, když za nás může něco zaplatit. Měl si ho 
slyšet, když jsem se tehdy nabídl, že zaplatím za svou adopci.“ 

Draco vypadal šokovaně. „Tos snad neudělal. Vždyť je to idiotské!“ 

„Byl jsem tehdy dost rozhozený.“ 

„Ano, to jsi byl,“ připustil Draco a pozorně se na Harryho zadíval. Že by přemýšlel o tom, proč 
vlastně Harry svěřil Severusovi svůj klíč od trezoru? Ne, to mu zřejmě na mysl nepřišlo. „No, 
předpokládám, že už jsi na tom líp.“ 

Zato ty ne, pomyslel si Harry. Ty to teď máš v hlavě pomotaný víc než Lockhart potom, co ho 
zasáhla Ronova hůlka. Ale nahlas řekl jen: „Tak, pojďme na to. Povím ti o mudlovských školách a 
pokusím se vzpomenout si na všechno, co by asi Rhiannon mohlo být divné, kdybys to 
nevěděl.“ 
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„Počkej,“ řekl Draco a zamračil se. Ležel na břiše s rukama pod bradou. Mudlové byli v mnoha 
věcech ještě divnější, než by ho kdy napadlo. „To jako musíš sedět a počítat slova? Abys měl 
jistotu, že je jich přesně pět set?“ 

Harry se zakuckal smíchy. Draco si všiml, že Harry se během dnešního večera směje až 
podezřele často. Ale nevadilo mu to, protože se nezdálo, že by se Harry smál jemu. 

„Když učitel řekne, že chce pět set slov, tak můžeš klidně napsat i o něco míň nebo víc. A 
většinou je nikdo nepřepočítává. Schválně si zkus představit, jak dlouhá by asi byla esej o pěti 
stech slovech. Dostaneš se asi ke dvěma stránkám, možná a něco víc, když přeskočíš pár 
řádků.“ 

Někdy se Harrymu zdálo, že čím víc něco vysvětluje, tím zmateněji se Draco tváří. Draco totiž 
nečekal, že to bude tak těžké. Vždyť přece dokázal přečíst tu mudlovskou knihu o psychologii. A 
dokázal ji pochopit sám, tedy skoro sám. 

Jenomže na druhou stranu byla většina té knihy o traumatech způsobených násilím, což bylo 
dost široké téma na to, aby se měl čeho chytit. Taky to bylo téma, se kterým měl Draco osobní 
zkušenost. Zatracené kouzelnické výprasky. 

Pochopit systém mudlovského školství bylo mnohem těžší. Například ta poslední poznámka o 
přeskakování řádků mu nedávala žádný smysl. „To jako pokaždé když zadávají esej, tak určí 
nejen počet slov, ale i počet řádků textu?“ 

Další Harryho zahihňání. „Ne, to ne. Hele, když v mudlovském světě něco píšeš normálně, 
rukou na papír, tak ten papír bývá nalinkovaný, rozdělený na řádky. Abys psal rovně, chápeš?“ 

Draco si nemohl odpustit posměšnou poznámku: „Jak jinak by asi mudla mohl psát než rukou 
na papír?“ 

„Už jsem ti přece vyprávěl o psacích strojích a počítačích, pamatuješ?“ 

Aha. Tahle slova mu něco říkala, ale Draco jim příliš dobře nerozuměl. Počítač? To znělo jako 
něco, co by mohlo být užitečné v matematice, ale ve skutečnosti se to mnohem více podobalo 
televizi. Draco jeden takový počítač viděl, když byli na návštěvě u Harryho bratrance. A psací 
stroj? Už jen to slovo bylo pro Draca skličující. Jak jen si, pro Merlinovu hůlku, můžou ty 
mudlové zapamatovat, jaký knoflík mají zmáčknout, pro které písmeno? Draco si byl jistý, že na 
něco takového je potřeba paměťové kouzlo. Harry sice říkal, že ty knoflíky nesou označení 
podle písmen, která napíšou, ale když si někdo musí vyhledat každé písmeno, předtím než ho 
stiskne, neměl už by rychlejší, kdyby psal jednoduše brkem? 

Perem, opravil se v duchu. Propisovací tužkou. Nesmí před Rhiannon mluvit o brku. 

„Aha, pořád ale nechápu, na co potřebují papír s těmi linkami,“ řekl Draco a zívl. „To se na 
mudlovských školách neučí krasopis?“ 

„Ale jo, učí. Ale nemají očarované brky, aby psali za ně.“ 

„Většina kouzelníků je taky nemá,“ řekl Draco a ovládl se, aby se přitom neusmál. Harry by si 
mohl myslet, že se Draco mudlům posmívá a kdykoliv si to během posledního dne a půl 
pomyslel, přestal být ochotný dál něco vysvětlovat. Draco si přesto nemohl pomoct, aby na 
svůj očarovaný brk nebyl hrdý. Bylo obtížné, najít to správné zaklínadlo. Vlastně mu to tehdy 
zabralo polovinu letních prázdnin, ale o tom se raději, kdykoliv byl někdo ohromený jeho 
kouzelným brkem, nezmiňoval. 

„A proč vlastně raději neudávají délku eseje v palcích tak jako my?“ 

Harry pokrčil rameny. „To netuším.“ 
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„Ale když učitel chce, aby esej byla na dvě stránky, proč to neřekne rovnou?“ 

„Protože pak by spousta lidí roztahovala písmo co nejvíc, aby toho nemuseli psát tolik. Zadat 
počet slov je vlastně mnohem spravedlivější, než zadat počet stran nebo palců, když tak o tom 
přemýšlím.“ 

„No to tedy není.“ Svým způsobem to spravedlivější opravdu bylo, ale Draco nechtěl uznat, že 
by něco mudlovského mohlo být lepší. 

„Ale je…“ 

„Jen si to představte,“ přerušil ho suše Snape, který stál ve dveřích do jejich pokoje. „Studenti, 
kteří píší větší písmena, jen aby toho nemuseli tolik vymýšlet.“ 

Draca by zajímalo, jak dlouho už tam tak stojí a poslouchá je. 

Harrymu to vyrušení očividně nijak nevadilo, seděl na posteli a už zase se smál. „Vidíš Draco, 
tady to máš. Mudlovské školy se od těch našich nakonec zas tak moc neliší.“ 

Pro Harryho je snadné se tomu smát. Pro Draca to všechno bylo pořád komplikované. Ale musel 
to pochopit, ať už to bylo sebe podivnější. Jestli chtěl rozumět Rhiannon Millerové, neměl jinou 
možnost. Nemohl ji přesvědčit, že je čarodějka, dokud si nevytvoří určitý vztah. A jestli to 
znamenalo, že se bude muset učit o mudlech… no, tak se ty jejich zvyky naučí. Ona mu za to 
stála. Stála mu za každou vteřinu, kterou tím učením stráví. 

„Pořád si myslím, že Rhiannon je tím strašně ochuzená,“ řekl. Taková tragédie, že se nikdy 
nedozvěděla o svém pravém původu. „Ale to se napraví.“ 

Severus a Harry si vyměnili pohled. Draco si toho všiml. Neuniklo mu, že ať už Harry říkal 
cokoliv, pořád ještě si myslel, že je nepravděpodobné, že by Rhiannon mohla být čarodějka. Ale 
celý den se opravdu snažil Dracovi pomoct a vyprávěl mu o všem, co by u mudlů vychovaná 
dívka mohla čekat, že bude vědět. Ne, že by Draco všemu, co mu Harry řekl, rozuměl. Některé 
věci se mu Harry pokoušel vysvětlit na různých příkladech a Draco je pořád nechápal. 

Každopádně měl pocit, že se dozvěděl spoustu užitečných detailů. Třeba ty podivné věci na zdi 
v šatně na koupališti. Zásuvky a vypínače. Vlastně chápal spíš jen jak fungují vypínače. 
Mudlové je používali jako kouzelníci Lumos, jak mu Harry vysvětlil. Draco to dokázal pochopit, 
ale jen dokud nezačal přemýšlet, odkud se vlastně to světlo bere. Ale zástrčky? Podle Harryho 
byly plné něčeho, čemu říkal elektřina. Zjevně to bylo to, co pohánělo mudlovské stroje, ale 
když se Draco zeptal, z čeho je vyrobená elektřina, Harry se pustil do matoucích řečí o blescích 
a papírových dracích a o něčem statickém a pak začal žvanit o tom, že všechno je tvořeno z 
malých částeček, které v podstatě jsou nehmotné! 

Jako by to s těmi zástrčkami na zdi mohlo nějak souviset. Podle Draca to navíc ani nebylo 
pravdivé. 

Celý ten rozhovor o zástrčkách byl pitomý. A zbytečný. Harry se navíc trochu naštval, když 
Draco prohlásil, že nic z toho o blescích a malých částečkách nedává smysl. No dobře, jenže já 
chodil do mudlovský školy jenom do deseti let, protestoval. Sotva si můžu pamatovat všechno, 
co jsme v přírodovědě brali. 

Že si to nepamatuje, bylo naprosto zjevné, ale Draco to raději neřekl nahlas. Nemělo smysl 
Harryho rozčilovat. A snad nebude moc vadit, že Draco neví všechno, co se mudlové učí v 
přírodních vědách. Rhiannon je přece nesnáší, takže se o nich, ó Merline díky, sotva budou 
bavit. Ach, asi by se před ní neměl zmiňovat o Merlinovi. Mudlové říkají: díky Bohu, a to většina 
mudlů v Boha nevěří o nic víc než v Merlina. 

Jak podivní ti mudlové jsou! 

„Je čas na večeři,“ upozornil je Snape. 
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„Nemám hlad,“ ohradil se Draco. Chtěl se o mudlech dozvědět víc, dokonce i když většina z 
toho byly nesmysly. Hm. Možná by tomu rozuměl lépe, kdyby alespoň rok chodil na studia 
mudlů. Harry pořád mluvil o 'souvislostech' a jak Draco ví hrozně málo na to, aby věci mohl 
chápat tak jako on. 

„Je čas na večeři, ať už hlad máš, nebo ne.“ 

Draco věděl, co to znamená. Svalil se z postele, povzdech si a podíval se na otce. „Jistě. A já 
jsem na řadě, abych si hrál na domácího skřítka. A nemusíš se na mě takhle dívat. Nezapomněl 
jsem na to.“ 

„Nejsem si vědom toho, že bych se na tebe díval nějakým specifickým způsobem.“ 

„Ale ano, máš přivřené oči přesně tím způsobem, který znamená, že jen asi šedesát vteřin tě 
dělí od toho, abys byl otrávený.“ 

„Ano, jsem natolik otrávený, že jsem si dovolil vařit místo tebe. Čeká na nás dušené jehněčí.“ 
Severus pokrčil rameny. „Napadlo mě, že je to to nejmenší, co mohu udělat, když jste byli s 
bratrem celý den tak zaneprázdněni.“ 

„Och!“ Na Dracově tváři se nezadržitelně objevil úsměv. Sice už se ve vaření trochu zlepšil, ale 
jídla, která dokázal připravit, byla stále stěží poživatelná. Například posledně, když se pokusil o 
vdolečky, vyšly mu z toho spíš miniaturní potlouky, tvrdé a připálené do černa. 

Severusovy výtvory sice taky sahaly jídlům uvařeným Bradavickými skřítky jen asi po kotníky, 
ale pořád vařil mnohem lépe než Draco. „Takže, když jsi dnes vařil místo mě, znamená to, že na 
mě je řada zítra? To ten rozpis posuneme, nebo si to prohodíme, nebo jak…“ 

„Draco,“ vzdychl Harry a potřásl hlavou. 

„Co? Táta nechce, abych mu děkoval o nic víc, než včera chtěl moje galeony! A já ho o nic 
neprosím, jasný? Já se jen ptám.“ 

„Uvědomuješ si, že ten o kom mluvíš, stojí vedle tebe?“ ozval se Snape. 

Harry vybuchl smíchy. „No tak, pojďme si dát to jehněčí. Však ono se to s těmi domácími 
pracemi nějak vyřeší.“ 

Takhle může mluvit jen někdo z Nebelvíru, pomyslel si Draco. Ale kdyby to 'ono se to nějak 
vyřeší' mělo znamenat, že už nebude muset tak často vařit, pak by to bylo skvělé. 

***

„No tak, Harry, vstávej! Přece nechceš přijít pozdě,“ budil ho Draco druhý den ráno a třásl s 
ním přitom. 

„Jsem utahanej,“ stěžoval si Harry a zahrabal se znovu do přikrývky. 

„Vstávej!“ 

Harry mocně zívl a konečně se posadil. „No tak fajn. Stejně za to můžeš ty, že jsem tak 
nevyspalý. Co sis myslel, kdyžs mě nenechal usnout do dvou do rána?“ 

„Ale no tak, prskáš jak prasklá hůlka. Nemohl bych usnout, dokud jsem nepochopil, jak vlastně 
mudlové cestují.“ 

„Nemohl si mě nechat usnout, měl bys spíš říct.“ 

Draco zvedl bradu. „A co kdybych chtěl vzít Rhiannon někam, kam by to pěšky bylo daleko? To 
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bych jí jako měl říct, ať si naskočí na moje koště?“ 

Harry si rukou prohrábl vlasy, které byly jako obvykle hrozně rozcuchané. Najednou se s 
podivným výrazem v obličeji zarazil. „Kdybys to řekl takhle, nejspíš by to pochopila, jako že 
máš na mysli něco… ehm, sexuálního.“ 

Draco se uchechtl, ale pak si vzpomněl, jak Rhiannon zareagovala, když si myslela, že slovo 
hůlka měla být sexuální narážka. Tak se chová dáma, opravdu. Což byl pro něj další důkaz toho, 
že Rhiannon nemůže být mudla, jak to tvrdí Harry. Protože ona evidentně má úroveň. 

Dokonce i její plavky byly mnohem decentnější než ty, které nosily všechny ty mudlovské holky 
na koupališti. Rhiannon si možná nebyla vědoma toho, že je čarodějka, ale její chování mluvilo 
samo za sebe. Nebyla tak laciná a podbízivá jako byly mudlovské dívky. 

Ne, ona byla opravdová čarodějka, ušlechtilá a zdrženlivá právě tak jako nádherná. 

Draco by na to vsadil trezor. 

„Jen běž udělat snídani,“ řekl Harry a zase zívl. „Já se zatím obleču.“ 

Draco ale nebyl na řadě. Pokud se tedy rozpis nezměnil tím, že večeři včera vařil Severus. Tak 
či tak, Draco se rozhodl, že se raději nebude hádat. Potřeboval, aby byl v Harry dobré náladě a 
ochotný dál vysvětlovat záludnosti mudlovského života a kultury. Tedy, ne že by mudlové měli 
něco, co by se mohlo nazývat kulturou, ale ať už tomu říkali jakkoliv, Draco tomu potřeboval 
rozumět. 

Tak co mu to udělá, když jednou připraví snídani? 

Součástí toho být ze Zmijozelu, pomyslel si Draco, bylo vědět, kdy nešťouchat spící chiméru do 
oka. Byl na sebe celkem hrdý, že si dokázal nestěžovat, že musel do misek nasypat cereálie a 
zalít je mlékem. 

***

„Ahoj,“ pozdravil Draco Rhiannon, když došla k bráně, u které už čekal houf malých dětí. 

Rhiannon se zářivě usmála. „Draco.“ 

Odemkla bránu a zavolala děti dovnitř. Jeden zrzek se kolem ní pokusil proklouznout se sáčkem 
chipsů v ruce. Rhiannon ho odchytila. „Přece znáš pravidla, Dustine. S jídlem se sem nesmí.“ 

Draco čekal, dokud se nevyšplhala na svou vysokou židli. „Myslel jsem, že jsi říkala, že tu není 
žádné volné plavání, když probíhají lekce plavání,“ řekl a pohledem sledoval děti, jak po sobě 
cákají vodu. „To tu pracuješ každý den tak, že na ně dohlížíš?“ 

Rhiannon pokrčila rameny. „Moje práce je vlastně hlídání dětí, než co jiného. Volné plavání pro 
dospělé je od jedné hodiny. Ehm, Draco? Chtěla jsem se omluvit, že jsem tě ve středu večer 
nepozvala dovnitř. Zvlášť, když jsi mě doprovodil až k domu. Ale nemám dovoleno brát domů 
přátele tak pozdě.“ 

Přátele. Draco se málem ušklíbl, ale nechtěl vypadat jako blbec, tak se ovládl a udržel neutrální 
výraz. „Taky jsem už musel domů,“ uklidnil ji a mávl rukou, aby zdůraznil, že mu to nevadilo. 
Což nebyla mimochodem tak úplně pravda. Docela rád by se setkal s jejími rodiči a možná také 
s její tetou, tedy se všemi, kterým bude potřeba říct o magii. Ale co její mudlovský strýc? 

No, tomu se bude raději vyhýbat. 

Což bude možná docela těžké, protože neuběhlo ani pět minut a ten muž napochodoval k 
bráně a začal hulákat. Taková nevychovanost. 

122 Kapitola 11 STUDIA MUDLŮ



Ještěže je to jen Rhiannonin nevlastní příbuzný. 

„Kolikrát ti mám říkat, jak se máš chovat v práci? Nejsi tu proto, aby sis četla, nebo si lakovala 
nehty a už vůbec ne proto, aby ses vykecávala s přáteli! Máš hlídat ty děcka, aby se neutopily! 
A u všech svatých, koukej už chodit včas! Co mám s tebou jako dělat, přitáhnout tě s sebou, 
když jdu v osm do kanceláře?“ 

Rhiannon počkala, až její strýc nasupeně odešel a pak se v židli otočila. „Pořád mu něco vadí. 
Vždyť jsem dnes přišla pozdě jen o pět minut. A nikdo se tu zatím neutopil.“ 

Draco přelétl pohledem mělký bazén a cachtající se děti. „Zdá se, že si vedeš dobře.“ 

Rhiannon se pousmála a řekla: „Díky, Draco. Myslím ale, že bude lepší, když půjdeš k druhému 
bazénu. Jinak bych mohla dostat padáka.“ 

„Nevyhodí tě. Jste rodina.“ 

„Ha.“ 

Ona tuší, že není tak docela jako její strýc, pomyslel si Draco. 

„Běž si vzít plavky a zaplav si,“ dodala Rhiannon. „Vážně, jestli mě vyhodí, budu muset skončit s 
tím letním divadelním projektem.“ 

Draco by si s ní sice moc rád dál povídal, ale nemělo smysl, dostat ji do problémů, zvlášť když 
její strýc je tak hrubý a nerozumný člověk. Rhiannon je teď závislá na jeho dobré vůli, ať už to 
je jakkoliv otravné. 

Vlastně, ona by ho zas tak moc nepotřebovala, Draco by byl šťastný, kdyby pro ni mohl 
pronajmout apartmá. Mohl by jí nabídnout něco mnohem lepšího, než byl ten malý obyčejný 
domek, ke kterému ji předevčírem doprovodil. Bylo by ale krajně nevhodné, kdyby jí něco 
takového nabídl, dokud se nebudou znát lépe. Mnohem lépe. 

Nebo možná ne. Jaké zvyky asi mají v tomhle směru mudlové? Draco netušil a rozhodně 
nehodlal nic riskovat. Už tak měl štěstí, že se Rhiannon dostala přes to jeho faux pas s hůlkou. 
Každopádně by se k ní neměl chovat, jako by ji považoval za mudlu. Rhiannon si zaslouží 
uznání a respekt, které jí jako čistokrevné čarodějce náleží, protože jí je, ačkoliv o tom zatím 
neví. 

„V kolik hodin půjdeš na oběd?“ zeptal se rychle. „Mohl bych tě někam pozvat?“ 

Rhiannon se podívala na betonové stupínky, kde seděli Harry a Severus. „Ne, děkuji. Jsi tu 
přece s rodinou.“ 

Draco jí věnoval svůj nejpůsobivější úsměv. „Nebude jim vadit, pokud půjdeme sami.“ 

„Ach, sami?“ Rhiannon se tvářila překvapeně. „Myslela jsem, že chceš jít s otcem a bratrem 
a…“ 

„Ne, to ne. Ale víš, oni nekoušou,“ řekl Draco. „I přesto, že otec učí… ehm, chemii.“ 

„Vypadá tak přísně. Úplně jako…“ 

„Rhiannon!“ 

Tentokrát na ni strýc křičel přes celé koupaliště. Za jiných okolností by ho Draco jednoduše 
umlčel nějakou vhodnou kletbou a bylo by po problému. Ale když ho Severus sleduje, 
ministerstvo je celé žhavé zatknout každého, kdo nějak poruší zákony a Rhiannon neví, že 
Draco není žádný pouťový kouzelník? 
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Ano, lepší bude zachovat klid a nedráždit třaskavého skvorejše bosou nohou, rozhodl se Draco 
a zamířil k velkému bazénu. 

„Pauzu na oběd mám přesně ve dvanáct,“ zavolala za ním Rhiannon. 

Draco přikývl, aby věděla, že ji slyšel. A pro jistotu přidal další okouzlující úsměv. 

„Ten její strýc je naprostý hulvát,“ stěžoval si Draco šeptem, když se posadil vedle otce. 

„Protože ji připomíná, jaké jsou její povinnosti?“ 

„Ale no tak, vždyť přece může zároveň sledovat ty děti a mluvit,“ zabručel Draco. S 
povzdechem si upravil límeček. „Dnes je horko.“ 

Severus stále sledoval Harryho. „Všiml jsem si, že sis nevzal věci na plavání.“ 

Draco byl naštvaný, protože měl pocit, jako by ho okradli o něco mimořádně cenného. Skoro 
hodinu si mohl povídat s Rhiannon a její strýc to celé pokazil. „Proč bych si je měl brát s sebou? 
Myslel jsem, že strávím celou dobu hovorem s Rhiannon. A teď tu místo toho musím sedět a 
smažit se.“ 

„Zas tak velké teplo není.“ 

„Říká ten, komu je zima i v učebně s krbem a ohněm pod tuctem kotlíků.“ 

Po tomhle se na něj Severus podíval, ale jen na okamžik. „Pokud je ti tak teplo, proč si 
nesvlékneš košili?“ 

„Ale jistě,“ protáhl Draco a zkřížil ruce. „Bez opalovacího mléka?“ 

„Harry s sebou vzal svoje.“ 

Draco nevěřil svým uším. „To ale jen stěží mohu použít, že?“ teď už spíš syčel, než šeptal. „V 
jeho přece není přidaný starček! A víš, že potřebuju, aby to mléko i zakrylo tu…“ 

„Jsem si vědom toho, jak tato konkrétní přísada působí, děkuji,“ přerušil ho Severus ledovým 
hlasem. „Hlídej si, co říkáš.“ 

Draco se cítil trochu špatně. Byla to přece jen jeho chyba, že si vybral nevhodné oblečení. 
Košile s krátkým rukávem a džínsy… když se na sebe ráno díval do zrcadla, byl spokojený. Ale 
teď si přál, aby se byl natřel svým opalovacím mlékem. Nebylo dobré jen k tomu, aby se 
nespálil. Obsahovalo starček, který působil hluboko v jeho kůži a vytvořil jakousi clonu. 
Speciální clonu, která sice fungovala jen po omezenou dobu, ale pořád lepší, než nic. Jizvy 
způsobené magií jsou známy tím, že je lze jen těžko zakrýt. Dracova vlastní zaklínadla 
nedokázala nic, aby ta hrozná, hrubá a zjizvená kůže, kterou měl přes polovinu hrudníku, 
nebyla vidět. Díky Merlinovi za to, že Severus znal kouzlo, které spolu se starčekem fungovalo, 
jinak by si Draco na koupališti nikdy nemohl odložit triko. 

„Promiň,“ zamumlal Draco. „Tvoje opalovací mléko je skvělé. Jen bych si přál, aby mi došlo dřív, 
co je její strýc za idiota.“ 

„Takovýmihle řečmi si přízeň té mladé dámy nezískáš.“ 

„Myslím, že ona ho taky nemůže vystát,“ Draco odolal pokušení posměšně si odfrknout. „A 
jednou, až jí všechno vysvětlím, pochopí, proč s ním nikdy nenašla společnou řeč.“ 

Severus potřásl hlavou. „Nemyslím, Draco. Ačkoliv má jistě své chyby, patří do její rodiny. 
Zamysli se nad tím. Také říkáš o Harrym věci, které by ti přišli jako urážka, kdybys je slyšel říci 
někoho jiného. Doporučuji ti, nechat ji, aby si na strýce stěžovala, jak je jí libo. Ale pokud chceš, 
aby ta konverzace dopadla pro tebe příznivě, nebudeš jí odpovídat jinak, než úsměvem, nebo 
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přikývnutím.“ 

Hm, to je pravděpodobně dobrá rada, pomyslel si Draco dokonce, i když Severus sám nejspíš 
neměl ve věcech lásky moc štěstí. Hm. Možná to bude mít opravdu co dělat s jeho vlasy. 
„Mimochodem, pozval jsem Rhiannon na oběd,“ uznal za vhodné oznámit. „Možná se potom 
můžeme setkat zase tady? Volné plavání začíná v jednu a Harry by mohl být rád, že se může 
procvičit. A my jsme naše permanentky ještě nevyužili, zatím.“ 

„Oh, Harry by mohl být rád, že se může procvičit. Myslíš jen na jeho blaho, že?“ 

Draco pokrčil rameny a na rtech se mu objevil lehký úsměv. „Dobrá, myslel jsem, že vy dva 
byste mohli jít na oběd domů a Harry by mi mohl donést plavky. A opalovací mléko samozřejmě 
a pak bych si mohl také zaplavat. Nebo možná jen tak ležet na sluníčku.“ 

„Tak, aby na tebe jistá mladá dáma dobře viděla. Nemám pravdu?“ 

Draco se začervenal. Bylo to trochu nepříjemné, že byl pro svého otce tak čitelný. Hm, možná 
byl Severus k těmhle věcem mnohem vnímavější, než Draco předpokládal. Teď mu nezbývalo, 
než doufat, že Rhiannon ho nemá tak přečteného. 

„Vypadá to, že Harry už na to skoro přišel,“ řekl Draco, když se zadíval na bazén, kde jeho bratr 
zrovna předváděl mimořádně nekoordinované plavání stylem kraul. Vypadalo to, jako by se spíš 
než plavat snažil zmlátit vodu kolem sebe, ale už se mu dařilo udržet se nad vodou a pomalu se 
pohybovat kupředu, což už byl pokrok. „Není to špatné, když vezmeme v potaz, že se to učí 
teprve týden.“ 

„Pan Yates označil jeho pokroky za výborné,“ zamumlal Severus. 

„Yates?“ 

„Ten mladý instruktor.“ 

Aha, Roger. Draco přikývl. „To dává smysl. Jak dlouho mu trvalo naučit se… ehm, ten jediný 
sport, který se na naší škole učí? Je opravdu dobrý na pohybové aktivity.“ 

„A zdá se, že tento talent využije, až bude v příštím školním roce hrát za svou kolej.“ 

„Poslouchej se!“ štěkl Draco. „Za svou kolej. Ha. Na něco jsi zapomněl, ne? Patří přece do dvou 
kolejí!“ 

„Vím, za kterou bude hrát, pokud vůbec bude hrát.“ 

Draco se posadil trochu víc zpříma. „Dobře, já za sebe mohu říct, že se těším, až proti němu 
budu hrát. Je to kvalitní soupeř, což dokážu ocenit, zvlášť po posledním zápase v loňském 
roce.“ 

„Ale neoceníš, až tvoje kolej prohraje,“ řekl Severus a zkřížil ruce takovým tím svým přísným 
způsobem. 

„Ach jistě, děkuji za tvou důvěru v mé schopnosti,“ odpověděl Draco kousavě. „Možná sis 
všiml, že i já mám určitý talent.“ 

„Ano, všiml. Ale doposud jsi Harryho v zápase nikdy neporazil, což nám do příštího roku dává 
poněkud chmurné vyhlídky za předpokladu, že znovu začne hrát.“ 

„No, pokud máš obavy, že nás porazí, mohl bys mu nařídit, aby nehrál,“ navrhl Draco. Ještě než 
mu Severus odpověděl, došlo Dracovi, jak hrozný návrh to je. „Ne, já vím, že to mu nemůžeš 
udělat. Harry je mnohem důležitější než nějaká trofej nebo získané body.“ 

„Naprosto.“ 
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„Pro mě taky,“ pospíšil si Draco, který měl pocit, že mu Severus nevěří. „Přesto mám v plánu 
hrát proti němu, jak nejlépe umím. Nikdy nedovede svůj tým k vítězství, pokud se nebude 
opravdu snažit. Ale… ehm, nemáš doufám v plánu, pořídit mu taky XL, že ano? K narozeninám, 
nebo tak nějak?“ 

„Mám tomu rozumět tak, že si nepřeješ, abych s vámi zacházel stejně?“ Severusův hlas zněl 
uštěpačně. „Nechceš, abyste si byli rovni?“ 

„Ne v téhle konkrétní záležitosti,“ zamumlal Draco. 

„Navrhuješ mi tedy, abych sabotoval Harryho šance na vítězství pouze proto, že bude 
pravděpodobně hrát za jiný tým než náš?“ 

„Pravděpodobně, ha. Radši zkus říct jistě.“ 

„V žádném případě není jisté, že vůbec bude hrát.“ Severus se zamračil. „Nezdá se, že by o tom 
chtěl mluvit. Ale na tom nezáleží. Před nějakou dobou jsem mu řekl, ať si na rozhodování vezme 
tolik času, kolik uzná za vhodné.“ 

„Pak je tu ovšem problém,“ řekl Draco a otočil se k otci. „Harry se bojí, že tě zklame. Aspoň 
myslím. Chce hrát za tým, za který vždycky hrál a pravděpodobně se obává, že to budeš 
chápat, jako že náš tým je podle něj horší.“ 

„Ty nejsi zrovna vzorem důvěry,“ prohlásil Severus suše. 

„Já mluvím za Harryho, který co se týče Famfr… ehm, našeho oblíbeného sportu, je spíš vzorem 
nadměrné důvěry,“ odsekl Draco. „Jsem si jistý, že letos ho můžeme porazit. Hodně jsem se 
zlepšil a celý tým se cítí pořádně sebevědomě, když jsme minule vyhráli pohár.“ 

„Ty jsi si tak moc jistý vítězstvím, že po mně chceš, abych zajistil, že Harry nebude mít tak 
dobré… sportovní náčiní jako ty.“ 

Draco se zakřenil. „Oh, jistě. Tomu se říká strategie.“ 

Severusovi zacukaly koutky. „Ano, jistě.“ 

„Ale myslím si, že pokud Harry váhá, tak je to jen proto, že potřebuje ujištění, že se může 
rozhodnout, jak chce, Severusi. Měl bys mu říct, že je v pořádku pokud bude hrát za svou 
druhou kolej. Dokonce bys mu asi měl říct, že i kdybychom měli prohrát pohár, nebudeš mu to 
mít za zlé.“ 

„Myslím, že to už ví…“ 

„On to potřebuje slyšet.“ 

„Nechci na něj tlačit, aby hrál, Draco. Vypadal poměrně rozhodnutý nechat slečnu 
Weasleyovou, aby v minulém roce zůstala na postu, na kterém byla.“ 

Draco na otce zůstal zírat. 

„No dobrá, kromě těch chvil, kdy se tak tak držel, aby se nerozběhl na hřiště,“ dodal Severus 
zamračeně. 

„Vidíš? Snaží se tomu odolat, aby ti udělal radost, aby se necítil, jako že tě zklamal, když 
nebude hrát za tvou kolej. Raději by sis s ním měl promluvit.“ 

„Promluvit s kým?“ zajímal se Harry, který k nim právě přišel a ještě si vytíral vlasy ručníkem. 

„S kým,“ opravili ho Draco i Severus současně. 
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Harry jim oběma věnoval otrávený pohled. „A s kým jsi tedy měl mluvit, tati?“ 

„S tebou,“ řekl Draco a poposedl si, takže rádoby nenápadně strčil do Severuse. Buď tohle jinak 
by do něj musel strčit, což by mu nejspíš neprošlo. „O hraní v příštím školním roce.“ 

Harry vzdychl. „Ron a ostatní mi neodpustí, když budu hrát za jinou kolej. To prostě 
nevydejchaj.“ 

„Jsem si plně vědom, že pokud vůbec budeš znovu hrát, bude to za ten samý tým, jako vždy,“ 
řekl Severus. „Pokud se snažíš odložit rozhodnutí z obavy z mé možné reakce…“ 

„To není kvůli tobě,“ řekl Harry rychle. Možná až moc rychle, pomyslel si Draco, ale ten dojem 
zmizel, když Harry znovu promluvil. „Já jenom, víš co. Rodina pro mě znamená víc než co jiného 
a já si myslím, že s Dracem nebudeme vycházet tak dobře, když pomůžu Ronovi a ostatním 
rozdrtit ho a...“ 

Dracovi vyletělo obočí až k vlasům a vstal. „Promiň? To jsi právě prohlásil, že mě rozdrtíš? 
Rozdrtíš? Mě?“ 

„Řekl jsem když.“ 

„Ale myslel jsi až, ty idiote.“ 

„Hele, já se jen snažím, aby k tomu nedošlo a...“ 

„Ale k tomu nedojde,“ řekl Draco a zatnul zuby způsobem, jako když se pokoušel zastrašit své 
spolužáky. „Budeš šťastný, pokud budeš vůbec schopný odejít ze hřiště, až skončí náš první 
zápas. To ti garantuju. A jestli teď řekneš, že proti mně nechceš hrát, tak mi nezbývá než 
prohlásit, že jsi zbabělec.“ 

„To je směšné!“ 

„Bojíš se, Pottere?“ 

Harry se rozesmál. „To si jen myslíš.“ 

„Takže budeš hrát?“ 

Byl to pravděpodobně Harryho váhavý pohled směrem k otci, který rozhodl. 

„Zjevně si to přeješ,“ řekl Snape suše. „Nedělej si starosti, kdo prohraje nebo vyhraje, Harry, 
nebo co to udělá s body. Přál bych si, abys vyniknul ve všem, pro co máš předpoklady, ať už to 
bude mít za následek cokoliv.“ 

„No, asi budeš zklamaný,“ řekl Draco. „Harry tentokrát nevyhraje. Chystám se s ním vytřít 
hřiště a...“ 

„Já chci, abyste vynikali oba, vy pitomá děcka.“ 

„Pak ovšem budeš zklamaný, ať to dopadne jakkoli,“ rozesmál se Draco. 

„Podívej, není moc milé, hrozit mi zraněním a pak se smát,“ reptal Harry. 

Draco se ušklíbl. „Aha a kdy jsi nabyl dojmu, že jsem milý, Harry? Jak jsi na to, prosím tě, 
přišel?“ 

Ještě než Harry stihl odpovědět, Severus zdvihl ruku. „To by snad stačilo. Harry se rozhodne, 
jestli bude hrát nebo ne a my se zařídíme podle jeho rozhodnutí. Navrhuji, abychom teď šli 
ještě před obědem nakupovat. Začínají nám docházet základní potraviny.“ 
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„Jo, už jsme skoro bez velrybího mléka a jačího másla,“ zavtipkoval Harry šeptem. 

Draco ho ignoroval. Nebyla jeho chyba, že v mudlovských obchodech mají mizerný výběr zboží. 
Jednu věc ale říct musel. „Půjdu s vámi nakupovat, ale nepůjdu pak s vámi domů. Jsem 
domluvený na oběd s Rhiannon. Jen my dva. Ach a až se Rhiannon bude muset v jednu vrátit 
do práce, tak se sem se Severusem vrátíte na volné plavání a ty si budeš moct procvičovat, 
Harry.“ 

Harry se otočil k otci. „Ty se mnou půjdeš do vody?“ 

Draco si všiml, že Severus neodpověděl. 

„A Harry, nezapomeň mi, prosím, donést co potřebuji,“ řekl Draco, když se začali zvedat, že 
půjdou z koupaliště. „Opalovací mléko, ano? Víš, které myslím? A jeden extra hebký ručník, jak 
jsou na dně skříně. Ty běžné mě hrozně škrábou. A plavky a nějaké tričko a pokus se ujistit, aby 
šly barevně dohromady a...“ 

„Máš pocit, že jsem tvůj sluha?“ 

Draca to ranilo. „Udělal bych pro tebe to samé.“ 

„Ach, jistě,“ řekl Harry. „Myslím, že se bude hodit, když ti donesu něco zlatého a něco 
červeného. Myslím, že ty barvy jdou k sobě výborně.“ 

Jako by Draco měl nějaké oblečení v tak hrozných barvách. 

Pak si všiml lesku v Harryho očích. Draco sevřel rty a snažil se vzpomenout si, jestli Harryho 
lexikon obsahuje nějaké kouzlo, které by mu umožnilo přebarvit oblečení. 

„To neuděláš,“ zasyčel na něj. 

Harry se zasmál. „Ale já už nemám jinou možnost. Musím ti dokázat, že nejsem srab.“ 

„Neobleču si na sebe…“ 

„No fajn, tak pojď domů a vynechej rande.“ 

Draco se zašklebil. Pro Rhiannon by udělal cokoliv. Cokoliv. 

Dokonce, pomyslel si s jistým mrazením, dokonce by si i oblékl nebelvírské barvy.

Kapitola 12 SMAŽENÁ RYBA

Pozn. Something fishy je 'Smažená ryba' ale aj 'Něco tu smrdí', resp. 'Ryba smrdí od hlavy.'
 
Za deset minut dvanáct byl Draco zpátky u koupaliště, ale protože měl na paměti Severusovo 
varování, aby se nechoval přehnaně nadšeně, počkal, dokud nebylo přesně dvanáct a pak 
teprve šel dovnitř. Nechtěl, aby si Rhiannon myslela, že nemá na práci nic lepšího, než se tu 
poflakovat a čekat na ni. Dokonce ani, když je to pravda. 

Právě když chtěl projít vstupní budovou, zastavil ho Rhiannonin mudlovský strýc. „Přes oběd 
máme zavřeno,“ oznámil a máchl rukou k ceduli, na která byla vyznačená otvírací doba. Znělo 
to, jako by pochyboval, že Draco umí číst. Draca stálo hodně sebeovládání, aby… 

Naštěstí ho vysvobodila Rhiannon. Vyšla z budovy a na sobě měla pohodlné džínové kraťasy a 
tričko s krátkým rukávem, které nádherně obepínalo její křivky. Draco si nemohl pomoct, aby se 
nezamyslel, jestli měla dost času se opravdu převléci, nebo jestli má pod oblečením pořád ještě 
plavky. Takovéhle myšlenky pokaždé způsobily, že mu začalo být tak trochu horko. Představoval 
si ji, jak si navléká šortky přes červené plavky. Nebo možná, jak si svléká plavky a obléká si 
místo nich nějaké krajkové kalhotky. Bílé? Béžové? Možná černé s drobnými proužky stužek, 
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mířícími k jejím bokům… 

„Strýčku Stanley, tohle je Draco Snape,“ oznámila Rhiannon vyrovnaně. Draco se probral ze 
svého zasnění. Vždyť je právě představován. Snažil se donutit svou mysl, aby se soustředila na 
něco jiného, než je možná barva Rhiannoniných kalhotek. „Ten kluk, co mě minule po zkoušce 
doprovodil domů. Jdeme někam na oběd.“ 

Stanley. Draco si byl stoprocentně jistý, že nikdy neslyšel jméno, které by znělo víc mudlovsky. 
Přesto se pokusil řídit Severusovou radou. Třeba by se Rhiannon opravdu urazila, kdyby byl 
Draco k jejím příbuzným hrubý. A to, i když si na ně sama pořád stěžovala. 

S těmito myšlenkami se Draco vzchopil a natáhl ruku k pozdravu. Věděl, že to gesto vypadá 
trochu napjatě, ale nemohl si pomoct. „Rád Vás poznávám,“ řekl. Málem dodal i pane, ale asi 
by to nedokázal vyslovit přesvědčivě. Byl sice vychován s velkým důrazem na dokonalé 
společenské chování, ale všechno má svoje meze. Nebyl veden k tomu, aby svým dokonalým 
vychováním plýtval na hrubé mudly. 

Mudla Stanley sice potřásl Dracovi rukou, ale jinak na něm bylo jasně vidět, že má vychování 
asi jako troll. Uvědomuje si ten muž vůbec, že mu byl Draco právě představen? Jen co pustil 
Dracovu ruku, otočil se k Rhiannon. „Pauzu na oběd máš do jedný,“ připomněl jí s 
přimhouřenýma očima. Slova skoro cedil mezi zuby. „Takže ne do jedný deseti nebo do čtvrt na 
dvě. Je to jasný?“ 

Přikývla, vzala Draca za ruku a vedla ho z areálu koupaliště. 

„A Rhiannon? Myslím to vážně!“ 

Draco se musel kousnout do jazyka, aby neřekl něco na její obranu. Opakoval si v duchu, že 
Severus má nejspíš pravdu, že by nereagovala dobře na to, kdyby začal kritizovat členy její 
rodiny. Bez ohledu na to, jak moc odporní byli. 

„Ano, rozumím,“ odpověděla a nenápadně protočila oči. Zatahala Draca za ruku a ten už 
neztrácel čas a vedl ji od koupaliště. 

„Občas mi připomíná Adriana,“ zavrčela, když už byli bezpečně z doslechu. „Adrian je báječný 
režisér a hodně mi pomohl, jak jsem ti říkala, ale je taky neuvěřitelný pedant na dochvilnost. 
Přála bych si, aby to strýček nebral tak vážně. Už tak toho mám dost ze zkoušek.“ 

Draco se usmál a přikývl, přesně jak mu doporučoval Severus. 

„Ale dost už o tom,“ prohlásila Rhiannon najednou. „Co takhle dát si k obědu rybu a hranolky? 
Na mě.“ 

Draco se nemohl rozhodnou, co ho víc vyděsilo, jestli to byla vyhlídka na tak plebejský oběd, 
nebo její návrh, že ten oběd zaplatí sama. „Ale ne, ne,“ vyhrkl a horečnatě se rozhlížel, jestli 
nezahlédne nějakou slušnou restauraci. Smůla, že si to lépe nenaplánoval. Skoro se v Exeteru 
nevyzná. „Pozval jsem tě přece, takže to nejmenší…“ 

„Nebuď hlupák.“ Rhiannon zrychlila chůzi. „Slyšel jsi mého strýčka. Nemám moc času a navíc, 
platil jsi v kavárně. Teď jsem na řadě já.“ 

Draco byl odhodlaný jí to rozmluvit a už otvíral pusu, když se mu najednou myšlenky úplně 
rozutekly, vlastně najednou nebyl vůbec schopný myslet, protože vítr právě rozevlál 
Rhiannoniny zlaté vlasy. Prve je měla stažené do ohonu, takže si je asi rozpustila… 

Oh, sladký Merline, byla nádherná. Draco řekl Harrymu, že její vlasy mají medově zlatou barvu, 
ale teď viděl, že mají celou myriádu zlatavých odstínů. Některé proužky byly vyloženě zlaté, 
jiné měly načervenalý odstín. Draco zatoužil probírat se prsty těmi pramínky. Přál si odhodit jí 
vlasy stranou z obličeje a hladit ji po ramenou, dotýkat se křivky jejích ňader, pohladit její oblé 
boky a pokračovat, dokud pod jeho něžnými dotyky nezačne sténat rozkoší a… 
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„Máš doufám rád rybu a hranolky?“ zeptala se Rhiannon a přetrhla tak nit jeho snění. „Já to 
jídlo úplně zbožňuju.“ 

Draco sice zrovna moc chuť na rybu neměl, ale jestli je to její zamilované jídlo, pak neměl 
námitek. „Jo, taky mi chutná,“ odpověděl proto a přemýšlel, že tohle je jedna z těch situací, kdy 
se hodí přísloví: Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Byla vychovaná mudly a evidentně jí 
přišlo v pořádku střídat se v placení, takže to Draco vzdal. Dokázal se smířit i s tím, že bude 
muset jíst smaženou rybu v nějaké zaplivané mrňavé hospodě. 

Už za okamžik byl hluboce rád, že si kvůli jejímu výběru jídla nestěžoval. Rhiannon mu totiž 
věnovala opravdu zářivý úsměv. „Někteří z těch kluků, co jsem s nimi chodila do školy, by 
raději umřeli, než aby je někdo viděl v parku, jak jedí rybu a hranolky, ale já věděla, že jsi jiný, 
než oni.“ 

Pro Merlina, oni budou jíst v parku? Jenže Draco by udělal cokoli, jen aby s ním byla šťastná a 
navíc, on je sice bohatý, ale není jako ti, kteří ji uráželi a ponižovali celá ta léta, co chodila na 
hudební školu. Nemyslel si o ní, že je méněcenná, protože náhodou nemá dostatečné jmění. 

Přesto byl rád, že alespoň nějaké peníze má. Samozřejmě nechtěl, aby je utrácela za něho, ale 
přesto je jen dobře, že není úplně bez prostředků. Dobře pro ni a ne proto, že on by se o takové 
věci zajímal. 

Nezajímal. Nemohlo mu to vadit. Teď už ne. 

Rybu s hranolky si koupili u malého stánku v ulici Beacon Line. Draco si pozorně všímal, jak 
přitom Rhiannon postupovala, od způsobu jakým jídlo objednala a zaplatila, až po skutečnost, 
že než odešli, popadla z pultu dva malé balíčky. 

Potlačil zachvění z představy, že bude nucen jíst něco, co bylo v papírovém sáčku. To už by 
raději jedl v špinavé hospodě. A navíc od něj zřejmě čekala, že bude pít přímo z plastové lahve. 
Draco byl zvyklý pít pouze nápoje servírované v odpovídající sklenici. 

No, alespoň konečně zjistí, jak chutná dietní Cola. 

Rhiannon ho dovedla k malému parčíku a bez váhání se posadila na trávu pod vzrostlý jilm. 
Draco se posadil mnohem opatrněji a pokusil se na sobě nedat znát znechucení, když si vytáhla 
jídlo ze sáčku. Ta ryba byla dokonce zabalená v novinách. Jak příšerně… mudlovské. 

Málem zaskučel, když rozložila jídlo do trávy mezi ně. „Ocet?“ 

Draco se na jídlo těšil ještě méně než prve. Pokud to tedy bylo možné. Nicméně to na sobě 
nedal znát. „Oh, jo, jasně. Děkuju.“ 

Roztrhla několik malých sáčků a nalila jejich obsah na rybu, pak mu jednu porci přistrčila. 

Draco byl překvapený, ale ta ryba nakonec chutnala docela dobře. Byla křupavá a smažený 
obal nebyl nasáklý tukem. A tak chutné hranolky ještě nejedl. Ačkoliv, zrovna často hranolky 
nejedl. 

Na druhou stranu, dietní Cola byla naprosto příšerná. Draco si jednou lokl z lahve, kterou mu 
Rhiannon otevřela, a málem vyprskl. Ta tekutina chutnala jako jeden ze Severusových lektvarů 
proti vytrvalému kašli. Dokonce to cestou do žaludku bublalo, přesně jako některé lektvary. 

Rhiannon mu věnovala soucitný pohled. „Promiň. Měla jsem radši vzít normální, co? 
Nepřemýšlela jsem. Vzala jsem to, co většinou kupuju.“ 

Ona má tuhle břečku ráda?! 

„Tak, proč mi nepovíš něco o tvých kouzelnických číslech?“ navrhla. „Jaké umíš nejlepší triky?“ 
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„Bože, já vlastně nevím,“ odpověděl Draco a snažil se, aby to znělo co možná nejvíc mudlovsky. 
Měl pocit, že se mu to moc nepovedlo, ale odsunul tu myšlenku stranou a pokusil se vymyslet, 
jaké druhy 'kouzel' by asi mohli předvádět mudlovští kouzelníci. Problém byl v tom, že neměl 
ani potuchy, co tak asi můžou mudlové předvádět za triky. Rhiannon o tom nepochybně ví víc 
než on. Pak si vzpomněl na něco, co zmiňovala. „Hm, třeba aby věci zmizely a tak.“ 

„Asi ale ne tryskáč nebo Sochu svobody, že?“ smála se Rhiannon. 

Draco netušil, o čem to vlastně mluví, ale po chvíli ho napadlo, že ta první část měla nějaký 
smysl. „Ne, vodu ne,“ zamumlal. 

„Vodu?“ 

„Říkala jsi tryskáč, to je slangový výraz pro vodotrysk, ne?“ 

Rhiannon po něm vrhla podezřívavý pohled. „Máš opravdu divný smysl pro humor. Ale to je v 
pohodě. Mně se líbí. Tak jaká je největší věc, kterou dokážeš nechat zmizet?“ 

Co by tak asi mohla být přiměřená odpověď, když má jen předstírat kouzlo? „Asi… stůl.“ 

„Celý stůl?“ Rhiannoniny jasně modré oči se rozšířily údivem. „To musíš být opravdu dobrý!“ 

Sakra. To trochu přestřelil. „No, vlastně jen konferenční stolek,“ pokusil se to napravit. 

Rhiannon se zasmála. „Myslím, že neznám nikoho, kdo by tomu říkal přesně takhle. Ale jestli ho 
dokážeš nechat zmizet… to je síla.“ Zněla opravdu ohromeně. „To bych moc ráda viděla.“ 

To bude asi dost komplikované, zoufal si Draco. Toužil jí nějaké kouzlo předvést a sledovat její 
reakci, ale rozhodně nestál o dopis z ministerstva. Navíc, Severus by mu nejspíš sebral hůlku. A 
taky by mu to asi moc neprospělo, kdyby získal další záznam. K bystrozorům asi raději berou ty, 
kteří sami neporušují zákony. 

Draco si povzdech. To je tak nefér! Vždyť sedmnáct je mu už za chvíli. Ale taky už nemá takové 
problémy se sebeovládáním. „V nejbližší době zrovna nikde nevystupuji,“ řekl a potřásl hlavou. 
Zvláštní jak těžké je, muset ji zklamat. „Jinak bych tě pozval, abys viděla moje vystoupení.“ 

„A nemohl bys jeden nebo dva triky předvést jen pro mě?“ 

„Hm...“ 

Rhiannon si odhrnula vlasy z obličeje. „Já vím, že bych tě neměla prosit.“ Její úsměv byl trochu 
posmutnělý. „Já jen… je to tak hloupé.“ 

Draco odložil hranolek, který chtěl zrovna sníst a zeptal se: „Co?“ 

Sklopila oči a dívala se teď na svoje ruce. „Vždycky jsem zbožňovala kouzelnická čísla. Když jsi 
mi ten večer ukázal hůlku, vyvolalo to ve mně spoustu vzpomínek. Víš, když jsem byla malá, 
myslela jsem, že kouzla jsou skutečná. Milovala jsem pořady s kouzelníky v telce. Rodiče mi 
říkali, že jsou to jen triky s kamerou a podobně, ale já jim nevěřila dokud… no, dokud jsem 
nebyla o hodně starší.“ 

Draco měl pocit, že se dusí. „Kolik ti bylo?“ dostal ze sebe. 

„Devět nebo deset.“ Rychle se na něj podívala. „Nemyslíš si, že jsem hloupá, že ne?“ 

„Ne, jistě, že ne.“ Draco se na ni povzbudivě usmál. „Magie je velmi přitažlivá, že? A ve všech 
směrech nádherná. Je samozřejmé, že v ni chceš věřit.“ 

Teď už neklopila oči. „Podle toho, jak mluvíš, to vypadá, jako by opravdu existovala. Pamatuju 
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si, jak jsem občas předváděla rodičům takové ty nejlehčí triky. Naučila jsem se je z knížky. Ale 
ani to mě nepřimělo, abych si uvědomila, že je to všechno jen na oko. V duchu jsem předstírala, 
že opravdu umím vytáhnout kytky z rukávu. Že umím vytáhnout z rukávu kytky, které jsem tam 
sama před chvílí neschovala.“ 

Draco měl už už na jazyku, že je to pravda, že se Rhiannon nemýlí. Byla čarodějkou a tohle byl 
další důkaz. Hluboko uvnitř ní byla magie a snažila se, probojovat si cestu ven. A Rhiannon to 
hluboko v duši věděla. 

Žádný div, že magie zanechala stopu v jejím okouzlujícím zpěvu. Ať už v její rodině tehdy před 
staletími použili jakékoliv kletby, aby potlačili magii, měli smůlu. Magie zcela potlačit najde. 

„Mělas hůlku, když jsi byla malá?“ 

Rhiannon se smála a utírala si mastné ruce do ubrousku. „Jasně. Nebyla tak pěkná jako ta 
tvoje, ta je opravdu nádherná. Elegantní. Ne, moje byla černá a plastová. Dostala jsem ji k 
Vánocům v kouzelnické sadě. Ani nevím jak říct, jak moc jsem si přála, aby mi opravdu 
fungovala, aby opravdu něco udělala.“ 

„Tomu rozumím,“ zamumlal Draco. 

„No, každopádně to je ten důvod, proč jsem tolik chtěla, abys mi nějaké triky ukázal,“ uzavřela 
to Rhiannon. „I poslouchat o nich je něco jako deja vu. Víš, vrací mě to doby, kdy jsem věřila, že 
kouzla jsou skutečná, a když se budu dost snažit, taky se mi nějaké povede.“ 

To je ono, napadlo Draca. To je cesta, jak všechno vyřešit. Tohle je způsob, jak jí ukázat, kým ve 
skutečnosti je. Skrz její oblibu magie, kouzelnických triků. 

Najednou Draca přepadla palčivá potřeba… ne, spíš sžíravá touha, vložit jí hůlku do ruky a 
sledovat, co se pak stane. 

Ale to nemohl udělat jen tak. Musel to nějak připravit, aby to vypadalo přirozeně, aby byla v 
pohodě a šťastná, až vezme hůlku do ruky. 

Tak, aby mohla slyšet zpěv hůlky vyvolaný magií uvnitř ní. 

„Udělám to,“ vyhrkl najednou a jeho mysl se rozběhla hledat způsoby, jak obejít ten pitomý 
zákon o nezletilých kouzelnících. Bylo neuvěřitelně hloupé, že v Devonu si může kouzlit, jak jen 
chce, ale teď a tady, kde by to opravdu potřeboval, nesmí udělat ani nejjednodušší kouzlo. Však 
on už najde způsob… Třeba by si mohl půjčit Severusovu hůlku. 

„Ukážeš mi nějaký trik?“ 

Trik ne. Kouzlo. Opravdové kouzlo. Zákon o utajení v tomhle případě ani neplatí, no ne? 
Rhiannon je koneckonců čarodějka. Takže ani Ministerstvo by si nemohlo stěžovat, že předvádí 
kouzla před někým, kdo ke kouzelnickému společenství po právu náleží. 

Přesto, pořád je tu ta maličkost s plnoletostí. Hm, bude muset něco vymyslet. A když na nic 
nepřijde, pak bude muset počkat do narozenin. 

A pak ať si Ministerstvo třeba políbí… 

„Udělám pro tebe celé představení, když budeš chtít,“ řekl se širokým úsměvem. „A znám 
opravdu spoustu za… ehm, triků. Vsadím se, že až některé z nich uvidíš, tak uvěříš, že magie je 
skutečná.“ 

„To bude báječné, vidět tě kouzlit.“ Rhiannon mu věnovala okouzlující úsměv. Její zuby byly 
zářivě bílé. „Už se moc těším. Je to od tebe milé.“ 

„Potěšení na mé straně,“ zdůraznil Draco a myslel to ze srdce vážně. 
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Rhiannon teď mluvila tak nadšeně, jak ji ještě neslyšel. „Umíš tahal králíka z klobouku?“ 

„Spoustu králíků.“ 

„A to s tím lanem, to umíš taky?“ 

„Hm, co přesně s lanem máš na mysli?“ 

„Přece to, jak rozsekáš lano na kusy, ale pak ho ukážeš znovu celé.“ 

Všechno, co bude k tomuhle potřebovat, je jedno rychlé Reparo. „Jistě. To je snadné.“ 

„A co přeřezání člověka napůl?“ 

Draco se lekl, že se asi přeslechl. Ale ne, Rhiannon naznačovala rukou pohyb jako při řezání 
pilou a s očekáváním na něj zírala. Dokonce, jako by doufala. 

Merlinovy koule, ona to myslela vážně! 

Dracův žaludek udělal kotrmelec. V momentě, kdy zmínila něco tak krutého, se jeho myšlenky 
přenesly přímo k tomu tématu, o kterém se tak strašně snažil nepřemýšlet. K Samhainu. 

Jak se přemístil na mýtinu a čekal, až uvidí, jak budou Harryho mučit. A hůř, jak se na to těšil. 
Jak přemýšlel, co asi Pán zla Harrymu Potterovi udělá. Taky měl tehdy pár nápadů. Nápadů, ze 
kterých mu teď běhal mráz po zádech. 

Pravda, ani jednou ho nenapadlo, že by Harryho mohli rozříznout napůl, ale to, co si tehdy 
představoval, bylo podobně strašné. Možná strašnější. A pak, když opravdu viděl… Harryho, 
pevně přitisknutého k zemi a probodaného. Znovu a znovu. Harryho oči, které si nechali 
nakonec. Harry oslepený. 

Z celé té vzpomínky se mu dělalo špatně. 

A nejhorší na tom bylo, že to tak Dracovi tehdy nepřišlo. Byl příliš zaujatý celou tou záležitostí 
kolem změny paradigmatu, příliš šokovaný, když se dozvěděl tu strašlivou pravdu, že život ve 
službě Pána zla není nic jiného než otroctví. Krom toho nenáviděl Harryho, a když si uvědomil, 
že Harry je statečnější a silnější než všichni smrtijedi dohromady, nenáviděl ho o to víc. Bylo to 
tak nespravedlivé. Harry byl nepřítel, byl to ten, kdo pohrdl Dracovou nabídkou přátelství. Byl 
tím, kdo ho porazil ve Famfrpálu, kdo zničil plány Pána zla, kdo se snažil dostat Luciuse do 
Azkabanu. Harry mohl dokonce i za to příšerné léto, kdy byl Lucius rozzuřený ze ztráty 
domácího skřítka. 

Nebylo správné, že zrovna Harry dokázal zůstat nepokořený a sebejistý, zatímco smrtijedi se 
plazili Pánu zla u nohou. 

Nebylo to správné, ale byla to pravda, tak Draco udělal to nejlepší, co bylo v jeho zájmu. Sebral 
Luciusovi Harryho hůlku. Spřátelil se s ním, jak mu přikázali Severus a Brumbál. Řekl všem ze 
Zmijozelu pravdu, dokonce i když ho odmítali poslouchat. 

Nikdo z nich nebyl ochoten byť jen poslouchat, že někdo nečistokrevný může být lepší než Pán 
zla. Ubožáci jedni zaslepení. Ale nebylo divu, že to nemohli pochopit. Nikdo z nich nebyl na té 
mýtině. Nikdo z nich neviděl to, co viděl Draco. 

To mučení Draca nikdy zas tak moc netrápilo, ale teď se mu z celé té záležitosti zvedal žaludek. 
Pravda, tehdy nemohl vědět, že Harry bude jednou jeho bratr. Ha, možné to celé vězelo právě v 
tomhle. Harry je teď jeho bratr, a když si Draco vzpomněl, co mu Lucius udělal, když si 
vzpomněl, že on sám tak prostě jen tak stál a sledoval to… 

Není divu, že je mu z toho špatně. 
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Snažil se, namluvit si, že ta ryba musela být zkažená, ale ve skutečnosti věděl moc dobře, že 
jsou to ty vzpomínky, ze kterých mu je teď na zvracení. 

„Draco?“ 

Oh, sakra. Riannon čeká na odpověď, jestli má Draco ve zvyku řezat lidi napůl. Už jen z té 
představy mu běhal mráz po zádech. No, to jen dokazuje, jak moc se změnil. Nemyslel si, že by 
mu podobné myšlenky nějak vadily před… Samhainem. Možná trochu. „Ne, takové triky já 
nedělám.“ 

Odstrčil jídlo a pokusil se vymyslet jiné téma k hovoru. Jeho pohled padl na kus novin, který 
povlával ve větru. Draco ho popadl a honem se podíval na titulky. „Tady,“ řekl zvučně. „Píše se 
tu, že budou stavět železnici z Paddingtonu do Bayaswateru. Vypadá to, že kvůli tomu budou 
muset zbořit spoustu domů, aby měla kudy vést.“ 

Rhiannon povytáhla obočí. „Velmi vtipné.“ 

Draco neměl ponětí, jak to myslí, tak se na noviny podíval pozorněji. Najednou si připadal jako 
blbec. Ty noviny nebyly pravé! Nebo jestli ano, pak byly víc než staré. Datum na horním okraji 
stránky byl z minulého století! 

„Trochu zvláštní, balit jídlo do sto let starých novin,“ nadhodil lehkým tónem, kterým se 
pokoušel zamaskovat svou zmatenost. 

Asi to fungovalo, protože Rhiannon se zasmála. „Jo, pravda. A pověz, nenapadlo tě, že to asi je 
reprodukce?“ 

Aha. To dávalo smysl. Aspoň tedy trochu, jak o tom Draco přemýšlel. „Abych byl upřímný, tak 
pořád nechápu, proč vlastně používají noviny.“ 

Možná měl být místo upřímnosti raději zticha. 

„To jsi ještě nikdy nejedl rybu a hranolky ze stánku?“ 

„Ehm…“ Už bylo pozdě, aby vzal svou poznámku zpět. „Vlastně ne.“ 

Podívala se po něm skoro, jako by ji právě hrozně zklamal. „Aha. Takže, tohle jídlo se tradičně 
balilo do novin, ale pak se lidi začali bát, že by tiskařská čerň mohla být jedovatá, takže teď se 
vyrábí speciální papír se vzorem starých novin. Barvivo, kterým to potiskují, by mělo být 
nezávadné.“ 

„Oh.“ 

„Myslela jsem si, že sis s tou železnicí dělal srandu. Ale teď… vsadím se, že jsi ještě nejel ani 
metrem, co?“ 

Draco si nebyl jistý, co to to metro vlastně je, ale raději se neptal. Bylo to něco, co by měl 
zřejmě znát a pro dnešek už udělal hloupých chyb dost. V duchu si poznamenal, že se na to 
musí Harryho co nejdřív zeptat. „Ne. Myslím, že ne.“ 

Podívala se na něj zpříma. „Nejspíš všude jezdíš nějakým nablýskaným autem, co? Asi se moc 
nespletu, když si tipnu, že je to Bentley.“ 

Alespoň tentokrát dokázal odhadnout, co myslí tím Bentleyem. „Nikdy jsem nejel Bentleyem.“ 
Nebo jakýmkoli jiným autem, dodal v duchu. No, zdálo se jasné, že ať už je to metro cokoli, má 
to něco společného s dopravou. Jenže Draco si nedovedl představit co. Znělo mu to strašně. 

„Aha, tak to jo. Colin, jeden z těch nejbohatších kluků na Chathamu a naprostý idiot, pořád mlel 
jen o tom, že jeho otec má Bentley a jak je to úžasné auto. Ani nevíš, jak moc jsem ho chtěla 
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nakopnout. Takoví lidi, co se dokážou bavit jen o tom, kolik mají peněz…“ Otřásla se. „Ale říkal 
jsi přece, že chodíš do školy ve Skotsku, ne? A to je dost daleko.“ 

Snaží se zjistit, jak jsem jezdil do školy, došlo Dracovi. Asi si myslí, že jezdil nějakým 
soukromým autem. Že měl sluhu, který mu dělal řidiče, nebo tak nějak. No, teď má Draco 
skvělou příležitost ukázat, že není jako ti kreténi z Chathamu. „Jo, cesta k nám do školy trvá 
skoro celý den. Jezdím tam vlakem.“ 

Vždycky si myslel, že cestovat Bradavickým expresem spolu s ostatními studenty včetně těch z 
mudlovských rodin, je poněkud zvláštní tradice. On sám by dal přednost letaxu. Ale teď byl rád, 
že má alespoň nějaké zkušenosti, které přijdou Rhiannon normální. 

„A tvůj otec tam učí. Hm… on to má jako hobby?“ 

Tentokrát to byl Draco, kdo vrhl nedůvěřivý pohled. Tahle otázka byla krajně podivná. „Ne. 
Tedy, on má svůj předmět rád, ale… Proč si myslíš, že to má jen jako zálibu?“ 

Rhiannon pokrčila rameny. Dracovi ten pohyb připadal skoro omluvný. „Podle mých zkušeností 
bohatí lidé nedělají práce, jako je tahle. Působí v bankovnictví, investicích, obchodu a tak.“ 

„Ach,“ Draco ji konečně pochopil. „Myslím, že jsi to pochopila špatně. Severus není bohatý. To 
jen Harry a já.“ Pak mu došlo, že to znělo asi trochu hloupě a pokusil se to vysvětlit znovu: 
„Harry zdědil po rodičích spoustu peněz. A mě připadlo dědictví po vzdáleném příbuzném, po 
chlápkovi, kterého jsem nikdy ani nepotkal. Ale nic z toho nemá co dělat se Severusem.“ 

Rhiannon si skousla ret. „Takže tvůj bratr je taky bohatý? Nechová se tak.“ 

„Hm, tohle je trochu složitější, ale on se o svém majetku dozvěděl až před několika lety. Osiřel 
jako malý a vychovávali ho příbuzní, kteří se k němu nechovali zrovna hezky, ale ti pak také 
umřeli a tak ho adoptoval Severus.“ 

„Zatímco ty jsi vyrůstal obklopen penězi.“ 

Řekla to, jako by to byla nějaká vada charakteru. Ty bohaté děti jí museli znepříjemňovat život 
ještě víc, než si Draco myslel. Zjevně nedůvěřovala bohatým lidem a v Dracově případě zatím 
byla ochotná udělat výjimku. 

„Ano,“ odpověděl prostě. 

„Ale jsi také adoptovaný, takže tví rodiče museli umřít. Jak to, že jsi bohatý díky dědictví po 
vzdáleném příbuzném a ne po rodičích?“ 

Draco polkl. Rád by Rhiannon vysvětlil, že přišel jen o otce, ale to přece nemohl, že? Poslání 
Remuse Lupina je pro Řád důležité a Rhiannon dříve či později zaujme své právoplatné místo v 
kouzelnickém společenství. Nemohl ji nechat, aby vykládala lidem, že Lucius Malfoy je mrtvý. 

„Jsem adoptovaný, protože moje vlastní rodina se mě zřekla,“ řekl Draco ztěžka. Pořád pro něj 
bylo těžké o tom přemýšlet a ještě těžší o tom mluvit. Jenže chtěl, aby ho Rhiannon znala. 
„Vydědili mě, řekli, že si nezasloužím nosit rodinné jméno a tak dále. A Severuse jsem znal už 
dlouho a vycházel s ním opravdu dobře, takže když jsem to měl ve škole těžké a potřeboval 
jsem rodiče, tak mě také adoptoval.“ 

Rhiannon se při jeho vyprávění tvářila soucitně, ale když skončil, zamračila se. „A to bylo 
předtím nebo potom, co jsi získal to dědictví?“ 

Dracovi chvíli trvalo, než pochopil, co Rhiannon naznačuje. „Ale ne. Tak to není. On mě 
neadoptoval pro moje peníze.“ 

„Jen mi to přijde trochu podezřelé, když postupně adoptuje dva syny, kteří nejsou zrovna bez 
majetku.“ 
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„Když mě adoptoval, vypadalo to, že nemám ani gal… ehm, že nemám peníze. Vůbec žádné 
peníze. Bylo to až po adopci, kdy jsem získal to dědictví.“ 

„A jak to bylo s Harrym?“ 

Draco zvedl bradu. „Neadoptoval ho ze zištných důvodů. To mi můžeš věřit.“ 

„Takže váš otec nespravuje vaše účty nebo investice, nebo tak podobně?“ 

„To všechno si spravuji sám,“ řekl Draco a znělo to, jakoby to opravdu vyžadovalo hodně 
pozornosti. Naštěstí se nezeptala, jak je to s Harrym. Draco jí nechtěl lhát, ale určitě jí taky 
nechtěl říct, že Harry předal kontrolu nad svým trezorem Severusovi. Rhiannon jejich situaci 
prostě nechápala. 

Jenomže Draco taky některé věci nepochopil. Harry se v některých ohledech choval skutečně 
podivně. Jenomže Harry nebyl vychován k tomu, aby měl peníze. Možná se cítil nepříjemně, 
když jich měl tolik. To by možná vysvětlovalo, proč byl tak žhavý, aby se zbavil dědictví po 
Siriusi Blackovi. 

„Nechtěla jsem, aby to znělo urážlivě,“ omlouvala se Rhiannon jemně, natáhla se a něžně se 
dotkla Dracovi ruky. Ten dotyk na holé kůži v něm vyvolával chvění. „Asi jsem jen hrozně 
nedůvěřivá, kdykoli se něco týká peněz. Po těch letech na Chathamu…“ 

„To je v pořádku.“ Draco musel uznat, že když někdo nezná všechny okolnosti, musí mu 
Severusovo adoptování dvou bohatých synů přijít trochu podivné. „Ehm, prosím tě neuraž se, 
ale zdá se mi, že máš docela výhrady ohledně bohatství.“ 

„Jo, to asi mám.“ Rhiannon si povzdechla. „Možná mi pomůže, když strávím nějaký čas s tebou. 
Já vím, že je špatné, myslet si, že všichni bohatí jsou stejní. Ty jsi jiný.“ 

Jistě, že je špatné, myslet si, že všichni bohatí jsou stejní. Jenomže Draco jí to mohl těžko 
vyčítat, že? Když on sám si celé roky myslel, že chudí si zaslouží jen pohrdání. Jenže Rhiannon 
byla jiná. 

Nebo Ronald Weasley, váhavě připustil Draco, taky si nezasloužil pohrdání. K nesnášení Rona 
měl ale poslední dobou mnohem víc důvodů, než jen jeho chudobu. Marša ho přiměla, aby si 
uvědomil, že se podvědomě obával toho, že Harry má Weasleyho raději než svého bratra. 

Obával. Ksakru. Draco si byl zatraceně jistý, že Harry má Weaslyho raději. 

„Promiň,“ špitla Rhiannon. 

„Ne, to je v pohodě. Opravdu.“ Draco se pousmál a pokusil se soustředit plně na jejich 
rozhovor. „Ačkoliv, ještě jedna věc: pokud jde o Severuse, možná tvůj úsudek ovlivnilo i to, že je 
učitel chemie.“ 

„Jo, to je možný. Budu na to myslet.“ 

To znělo nadějně, jako by chtěla s jeho rodinou vycházet. Dobré znamení. Možná také cítila, že 
vztah, který se mezi nimi rozvíjí, je mnohem víc, než nějaká letní láska. Možná si myslela, že on 
je pro ni ten pravý. 

Rhiannon se opřela o loket a jednou rukou se probírala travou. Draco si všiml, že má pěkně 
upravené nehty nalakované světle růžovým lakem. Vypadalo to velmi žensky a něžně. 

Náhle ho popadla chuť něco udělat. Od okamžiku, kdy ji spatřil poprvé, toužil vzít ji do náruče a 
políbit ji. Vypadala teď tak klidně a spokojeně. Šťastná, že tu s ním tak sedí. Vypadalo to, že je 
ráda v jeho společnosti. 
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A protože ona vypadala tak spokojeně, celý svět byl jasný a zářivý, skoro jakoby tu opravdu 
byla ve vzduchu magie. Zvedl se vánek a přinášel rozličné vůně. Nebe bylo blankytně modré s 
načechranými bílými obláčky. 

A Rhiannon byla až neuvěřitelně nádherná. 

Protože nedokázal odolat, natáhl se do trávy vedle ní, opřel se o loket a prsty se lehce dotkl 
jejích rtů. „Jsi opravdu nádherná,“ zašeptal a cítil se přitom až slavnostně. Nikdy v životě zatím 
nic podobného necítil, ani s Pansy ne. Rhiannon byla ta pravá, tím si byl naprosto jistý, stejně 
jako si byl jistý, že každé ráno vyjde slunce. Byl to osud. 

Její tváře zrůžověly, ale nepokusila se vyhnout jeho upřenému pohledu. 

Její oči byly tak neuvěřitelně modré… 

Naklonil se k ní a dotkl se rty jejích rtů v pomalém a něžném polibku. Rhiannon pootevřela ústa, 
bylo to jako pozvání, objala ho a přitáhla k sobě. 

Sladký Merline, ten polibek chutnal jak sama esence štěstí, jako sluneční záře. Možná to zní 
hloupě, ale byla to pravda. Draco ještě nikdy nepotkal nikoho jako Rhiannon. Nikoho, kdo by ho 
tak moc přitahoval. 

Definitivně, ona je pro něj ta pravá. 

Zatočila se mu hlava a svět kolem nich jakoby se rozplýval. Ten pocit byl tak intenzivní, že byl 
ještě silnější, než pocity které zažil, když se loni v létě vyplížil na nejodlehlejší pozemky panství, 
aby si vyzkoušel mudlovské drogy, které se mu podařilo koupit Luciusovi za zády. Tehdy se cítil 
především dezorientovaný. 

Zatímco teď ten jediný polibek rozzářil celý svět. 

Draco měl pocit, jakoby se mu krev změnila na teplý med, jakoby mu obíhala žílami zpomaleně 
a celého ho ohřívala. A jeho krev nebyla pochopitelně to jediné, co reagovalo na Rhiannoninu 
tělesnou blízkost. Jeho srdce bylo tak rychle, měl pocit, že natéká a spolu s ním… ještě něco 
dalšího. 

Pokusil se na to nemyslet, ale stejně raději trochu odtáhl obličej a polibek tak ukončil. Bylo to 
příliš brzy, to věděl, ale nehodlal ztratit tu nejkrásnější čarodějku na celém světě jen proto, že 
se nedokáže ovládat. Nehodlal riskovat, že ji urazí. 

V tu chvíli se ovšem v jeho hlavě rozezněl tichounký hlásek a začal mu našeptávat: Byla 
vychována jako mudla, přemýšlí jako mudla, takže by ji to možná neurazilo. Mudlovské dívky 
jsou koneckonců v sexu mnohem přímočařejší. 

Ne. Draco se trochu zamračil, když mu to jediné slůvko problesklo myslí. Ne, ne, ne. Tohle 
sebeovládnutí ho téměř bolelo, nic totiž zrovna nechtěl víc, než pevně k sobě Rhiannon 
přitisknout, od hlavy až k patě a cítit její teplé, jemné tělo přitisknuté k té jeho části, která byla 
tak tvrdá, až to bolelo, ale přesto, že to tak moc chtěl, nechystal se to udělat. Nebude se k ní 
přece chovat jako k mudle. 

Draco byl odhodlaný prokazovat jí respekt, který si zasloužila, i kdyby ho to mělo zabít. 

Což by mohlo. 

Jenže tohle je teprve jejich druhá schůzka, takže bude muset počkat. 

Rhiannon se mu prsty probírala ve vlasech na zátylku, její jemné dotyky najednou nabyly na 
naléhavosti. Draco cítil, jak jeho srdce tluče ještě rychleji a zatímco ji líbal, naklonil se nad ni a 
rukama začal objevovat křivku jejích boků. Och, Merline. Pomyslel si, že tenhle okamžik by 
mohl trvat věčně. Na ničem jiném nezáleželo, na světě nebylo nic, jen oni dva. Jen on a 
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Rhiannon. 

Nezáleželo na tom, že kolem nich v parku chodí lidé, Draco na ně úplně zapomněl. Celý svět 
zmizel v okamžiku, kdy ji poprvé políbil. 

A ona cítila to samé. To věděl jistě. Všechno to bylo v jejích polibcích, v jejím zrychleném dechu, 
v… 

Draco ucítil tlak na rameni a uvědomil si, že Rhiannon ho odstrčila. Jenže to nebylo, jako by se 
ho chtěla zbavit, jen chtěla získat jeho pozornost. 

O kousek se od ní odtáhl a usmál se. „Hm?“ 

„Líbáš opravdu dobře, Draco.“ Natáhla se a rychle se rty dotkla těch jeho, jako by se nemohla 
polibků s ním nabažit. „Ale já už musím zpátky do práce.“ 

Draco už měl na jazyku, že se může na práci vykašlat. Že mu udělá obrovskou radost, když jí 
bude moct věnovat byt a... 

Příliš brzo, příliš brzo, zarazil se. Krom toho, podle jejích poznámek by asi nereagovala zrovna 
nadšeně na takový projev bohatství. Mohla by si myslet, že se předvádí, zatímco on jí jen chtěl 
ukázat, že všechno, co je jeho, je i její. 

Ale ano, na to je brzo. 

Draco se postavil na nohy a natáhl ruku, aby jí pomohl vstát. „Jasně. Pracuješ i o víkendu?“ 

Jestli musí být v práci i o víkendu, pak měl Draco v plánu strávit víkend plaváním, bez ohledu 
na to, že její strýc se bude motat kolem a bránit jim, aby se poznali víc. Alespoň bude v její 
blízkosti. 

„Bohudíky, ne. Ale zítra ráno mám zkoušku, pak už mám volno až do pondělka.“ 

Jestli Draco někdy slyšel narážku, pak teď. Vzpomněl si na to, co Harry říkal, že mudlové dělají 
na schůzkách a nejistě navrhl: „Takže bychom mohli jít do kina? A možná na oběd?“ 

A tančit, napadlo ho. Chtěl ji držet v náručí, přitisknout ji k sobě a pak se spolu s ní pohybovat 
parketem. 

Ale zatím to nenavrhl, nechtěl vypadat moc nedočkavě. Bude lepší to zmínit až po jídle. 

„To zní skvěle,“ odpověděla Rhiannon a sehnula se, aby posbírala nepořádek, který zbyl po 
jejich obědě. 

Draco zjistil, že se cítí rozpolceně. Na jednu stranu se mu nelíbilo, když ji viděl hrát si na 
domácího skřítka. Dívka jako ona by nikdy neměla dělat žádnou podřadnou práci. Jenomže, na 
druhou stranu, pohled na šortky napínající se přes její kulatý zadeček… téměř se nemohl 
přimět, aby mu opravdu vadilo, že sbírá papíry z trávy. 

Vyhodila odpadky do nejbližšího koše a oprášila si ruce. Pak nakrčila nos. „Asi jsem si měla 
schovat ubrousek.“ 

Draca stálo každou špetku vůle, aby nevytáhl hůlku. Stačilo by jedno malé čistící kouzlo… 

Zasraný Ministerstvo, zaklel v duchu. No, zatím před ní nesmí kouzlit, ale on už něco vymyslí. 

Brzo. 
***

Na koupaliště se vrátili minutu po jedné hodině. Rhiannonin strýc na ně nepříjemně zíral, ale 
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aspoň nekřičel. Rhiannon Dracovi zamávala a odběhla někam dovnitř. 

Draco se díval zasněně za ní a přemýšlel, jestli si teď prostě jen svlékne tričko a šortky, nebo 
jestli se svleče úplně a pak si teprve natáhne ty přiléhavé červené plavky. 

V puse mu vyschlo už jen, jak si to představoval. 

„Můžu ti nějak pomoct?“ zeptal se ho Rhiannonin strýc tónem, který naznačoval, že by ho 
nejraději popadl a vyhodil. 

Draco se rozhodl ten tón ignorovat. Byla to výzva k boji a on budě dělat, že si ničeho nevšiml. 
Bude silný a ukáže, že se umí ovládat. 

„Volné plavání začíná v jednu, že?“ řekl a udělal krok směrem ke koupališti. 

„Musím vidět tvoji permanentku.“ 

Skutečně? To si myslí, že Draco chtěl proklouznout dovnitř? Myslí si, že ho chce Draco ošidit o 
dvě libry, které se platí za vstupné? Snad si nemyslí, že si to Draco nemůže dovolit?! 

Jaká drzost! Alespoň že Rhiannon je natolik vnímavá, že Draca odhadla jako člověka, který má 
spoustu peněz. I když jí to určitým způsobem vadí. 

Draco zalovil v kapse u kalhot s úmyslem elegantně vytáhnout svou permanentku, jenže narazil 
na malý problém. Ukázalo se, že ji u sebe nemá. No, pak si vstupné prostě zaplatí přímo. Má s 
sebou spoustu mudlovských peněz. 

„Draco, co to děláš?“ 

Otočil se a spatřil otce a Harryho, kteří zrovna přišli. 

„Zapomněl jsem permanentku.“ 

„Je navrchu,“ řekl Harry a podal mu obyčejný plátěný batoh. 

Draco vrátil desetilibrovou bankovku do kapsy, vytáhl z batohu tu zatracenou permanentku a 
ukázal ji. Rhiannonin strýc přikývl. Harryho se na vstupenku neptal, což Dracovi přišlo 
neskutečně hrubé. Jenže Harry přece nechodil s neteří toho hrubiána, že? 

Ačkoliv, Severuse zastavil. 

„Plánujete dnes plavat?“ 

Draco si všiml, že Severus má další plátěný batoh. Přišlo mu to poněkud absurdní, že mají 
všichni tři úplně stejné baťohy. A navíc tak nevkusné. Severus je koupil, když byli posledně 
nakupovat, ale Draco netušil proč. Podle jeho názory vypadaly nepatřičně plebejsky. 

„Ano,“ odpověděl Snape. 

„Budou to dvě libry, podle toho, co si pamatuju, jste si permanentku nekupoval.“ 

„Já to zaplatím,“ nabídl se Draco, když Severus začal hledat po kapsách. „Mám peníze po 
ruce.“ 

Draco byl hodně překvapený, když ho Severus opravdu nechal zaplatit. Ale cítil se dobře. Harry 
měl pravdu v tom, co říkal o penězích. V rámci rodiny bylo dobré podělit se. Ne, že by Severus 
ty dvě libry potřeboval. Ale stejně se díky tomu Draco cítil dobře. 

„Nemyslel jsem, že jsi zrovna ten typ, co rád plave, tati,“ řekl Draco cestou k šatnám. 
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Ha. Tati. Tentokrát mu Severus může jen těžko vyčítat, že to říká jen proto, že něco chce. 

„Umím plavat.“ 

„Jistě, že umíš,“ zakřenil se Draco a položil batoh na betonovou lavičku. „Máš přece legendami 
opředenou vanu, kterou nikdo nesmí vidět. Vanu velikosti menšího bazénu. I když, měl bys 
vědět, slyšel jsem několik studentů z jiných kolejí prohlašovat, že kdyby se tě dotkla voda, tak 
se rozpustíš.“ 

Severus překvapením zamrkal. „Rozpustím? Proč?“ 

„To vlastně nevím,“ připustil Draco zmatený podobně jako jeho otec. 

„Opět Čaroděj ze země Oz,“ řekl Harry. „Čarodějnice se rozpustí, když ji pocákají vodou.“ 

Jeho tón jako by říkal, že tím je všechno vysvětleno, ale Draco byl pořád zmatený. „Ale proč?“ 

Harry na něj chvilku zíral a pak se uchechtl. „Ta čarodějnice byla totiž zlá, ďábelsky zlá. Ta z té 
knihy. Když o tom tak přemýšlím, tak ve většině mudlovských pohádek jsou čarodějnice 
vylíčeny jako zlé.“ 

„To si děláš legraci, ne?“ vyhrkl Draco a jeho obočí vyletělo nahoru. „Opravdu?“ 

Hm. To znamená, že bude muset být opatrný, co Rhiannon řekne. V jeho mysli ten plán nabýval 
stále jasnějších obrysů. Nejprve ji zaujme několika kouzly, někdy až budou sami venku. 
Potřebuje ji dostat do toho rozpoložení, kdy jako dítě věřila, že věci jako kouzla jsou skutečná. 
Pak jí dá do ruky svou hůlku, a až na ni hůlka zareaguje, vysvětlí jí proč a řekne jí, že může taky 
kouzlit, přesně jak si vždycky přála. 

Ale nepoužije přitom slovo čarodějka, poprvé určitě ne. Ne, dokud Rhiannon nepochopí, že to 
slovo neznamená nic špatného. 

Jediná část plánu, na které bude muset ještě zapracovat, je, jak se vyhnout dopadení za 
porušení Výnosu. Škoda, že ji nemůže jednoduše pozvat do Devonu, kde může kouzlit, jak chce 
a na jejich chráněném pozemku mu za to nic nehrozí. 

Věděl ale, že nemá cenu se na to Severuse třeba jen zeptat. Nikdy by nedovolil, aby se o jeho 
utajené chatě dozvěděl někdo další. 

Draco si povzdechl. 

Pak najednou všechny své plány pustil z hlavy, protože právě vytáhl z batohu měkkou bílou 
osušku a pod ní uviděl… 

„Ty hajzle! Ty totální kreténe!“ 

Harry naklonil hlavu na stranu a tvářil se jako neviňátko. „Jsou celkem pěkné, ne?“ 

Draco se otřásl. Ty plavky byly karmínové a po každé straně měly navíc zlatý proužek. 
Nebelvírské plavky! 

Harry se rozchechtal. „Neměl jsi mě popichovat.“ 

„Nepopichoval jsem tě.“ 

„Ale jo.“ 

Tohle byl od Harryho pěkný podraz. Draco je ani nemůže přeměnit, tady ne. Pomalu začínal 
myslet na Výnos jako na svou životní překážku, no opravdu. Zatímco Harry si může čarovat, jak 
je mu libo a neriskuje, že by ho odhalili… 
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Draco zatoužil, a nebylo to poprvé, aby to byl on, kdo může čarovat bez hůlky. Začínalo to být 
pořádně otravné, že to byl vždy Harry, kdo má nějaké zvláštní schopnosti. A že každou chvíli 
objeví nějakou novou schopnost. Aspoň jeden nový talent ročně. Draco byl zvědavý, co to bude 
příště, protože jak znal Harryho, tak pochyboval, že věštecké sny, temná magie a kouzlení bez 
hůlky je už všechno. 

A podívejme se, ne co své speciální schopnosti využívá! 

„Vrať je zpátky,“ požadoval Draco a mával těmi hroznými plavkami. 

„Ne.“ 

Ha. Draco už věděl, jak na to. „Mám tě zas popichovat?“ 

Harryho úsměv byl tak široký, až to vypadalo, že si natrhne obličej. „Ach, asi jsem se nezmínil, 
ale zrovna jsme s tátou mluvili o tom, že bych se neměl nechat zmanipulovat a dělat věci, které 
nechci. Takže se obávám, že dnes nemáš štěstí.“ 

„Teda, ty jsi opravdový Zmi…, had!“ 

„Jasně. A hrozně mě to baví.“ A pak Harry pokračoval nevinným, možná až příliš nevinným, 
hlasem: „Alespoň ta polokošile, cos chtěl, je bílá.“ 

Draco ji podezřívavě vytáhl z batohu. Nevěřícně na ni zůstal zírat. „A co ten erb se lvem na 
kapse?“ 

„Je skvělé, že už mám v kopírování takovou praxi,“ odpověděl se smíchem Harry. „Přesto, 
nechtěl jsem, aby to byla přesná kopie školního erbu, pro jistotu, tak jsem se pokusil, aby to 
vypadalo spíš komiksově.“ 

Tohle slovo Draco neznal, ale asi to bude nějaké mudlovské synonymum pro dětinské. Kontura 
lva byla příliš zaoblená a ten idiotský úsměv! Vlastně to vypadalo spíš jako lvíče. Lvíče jako z 
dětské knížky. Tedy až na to, že tohle se nehýbalo. 

„Tuhle hrůzu si na sebe nevezmu,“ oznámil, založil ruce na hrudi a podíval se prosebně na 
Severuse, který celý ten problém mohl pochopitelně ve vteřině vyřešit, pokud by tedy chtěl. „A 
opravdu nemohu uvěřit, že jsi ho nechal, aby mi tohle provedl.“ 

„Možná jsem myslel, že je na čase, aby sis rozšířil módní obzory.“ 

Konec s prosbami. „Oh, zkrať ty kecy a řekni mi, co sis myslel, že dělá,“ zavrčel Draco. 

„Zdálo se mi naprosto spravedlivé, že pokud ti Harry měl přinést tvoje věci, pak bylo na něm, 
co ti přinese,“ zamumlal Severus. Znělo to skoro mile. Jako by rozhodně nechtěl Dracovi nějak 
uškodit. „Navíc, ta dobrá paní doktorka mi vysvětlila, že tyhle sourozenecké vtípky jen upevní 
vztah mezi vámi.“ 

„Upevní?“ 

„Přinesl ti tvé opalovací mléko.“ 

Draco se otočil k Harrymu. „Taky jsi s ním něco provedl?“ 

„To už by bylo na vtípek trochu moc. Něco takového bych ti neudělal.“ 

Jo pravda. Draco věděl, že by Harry neudělal nic, co by mu ublížilo. Popadl batoh a zamířil do 
šatny, kde za sebou třískl dveřmi. 

Když se vrátil, plavky měl na sobě, ale tričko a ručník měl přehozené přes rameno. Otec s 
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bratrem na něj čekali. To dávalo smysl, protože jeho opalovacímu mléku chvíli trvalo, než 
začalo působit a on se rozhodně nechystal vyjít ven k bazénu, dokud je jeho jizva viditelná. On 
sám pohled na ni nesnášel a rozhodně nechtěl, aby na něj zíral někdo cizí, nebo hůř, aby někdo 
cizí viděl, jak se aktivuje starček a jak jeho jizva najednou zmizí. 

Nikdo další se zatím neukázal, zdálo se, že o plavání není tak velký zájem. Nebo možná bylo 
ještě brzo. 

Dracův pohled se stočil k obrovskému mudlovskému obvazu, který zakrýval většinu Severusova 
levého předloktí. „Jsi si jistý, že to vydrží i ve vodě?“ 

„Ano, celkem se vyznám v tom, jak udržet věci na místě,“ odpověděl Severus suše. Posadil se 
na lavičku a začal si na nohy mazat opalovací mléko. Merline, ten chlap je ale bledý. Draco si 
nikdy nevšiml jak moc, jenže na druhou stranu ho ještě nikdy neviděl v plavkách. Ty plavky byly 
dlouhé skoro až ke kolenům a trochu připomínaly koupací obleky tak obvyklé v kouzelnickém 
světě, ale něco na nich Dracovi nesedělo. Možná to bylo tím, že byl zvyklý na to, jak je Severus 
rezervovaný. Dokonce i přes pyžamo si oblékal hábit. 

„Ehm… jak je to dlouho, cos byl naposledy plavat?“ zeptal se, protože cítil potřebu něco říct. 

Na Severusově čele naskočila drobná vráska. „To bude asi dvacet let, myslím.“ 

„Nemusíš do vody,“ navrhl Draco, kterého napadlo, že Severus asi neplave zrovna rád, když se 
bez toho dokázal obejít dvacet let. „Budu poblíž Harryho, kdyby měl nějaké problémy.“ 

„Hej, mě už to docela jde…“ 

„Ano, to ano,“ řekl Severus, zatímco si začal opalovacím mlékem natírat hrudník. „Ale při 
volném plavání nebudeš mít vedle sebe pana Yatese.“ 

„Kdo je pan Yates?“ 

„Roger,“ řekl Draco. 

„Aha.“ Harry se pousmál. „Roger je opravdu dobrej. A vlastně říkal něco jako, že pracuje celý 
den. Takže asi odpoledne dělá plavčíka.“ 

„Ano, ale bude lepší, když budeš mít někoho, kdo ti může pomoci, víc po ruce, abych tak řekl. A 
na tom trvám. A zatímco tvá schopnost plavat se uspokojivě zlepšuje, neznamená to ještě, že 
to stačí, a že tě nechám plavat samotného. A ohledně tebe-“ otočil se k Dracovi. „Přítomnost té 
mladé dámy by tě mohla rozptylovat.“ 

„Jako že nechám Harryho vdechnout vodu, protože se budu ohlížet po Rhiannon,“ zamračil se 
Draco. „Jo, tím bych na ní určitě udělal dojem.“ 

„Myslel jsem, že jsi měl v úmyslu ležet na slunci, kde by tě mohla vidět.“ 

Draco přikývl. „Dobře, děkuji. Ale kdyby mě Harry potřeboval… však víš.“ 

„Ano, to vím.“ 

„Takže jediný problém je, že pokud nikdo nezůstane tady na lavičkách, tak co uděláme s 
našimi… věcmi?“ 

Měl na mysli hůlky. Ta jeho byla právě teď schovaná v srolovaných kalhotách, které se 
pravděpodobně hrozně pomačkají, pokud Draco nepřijde na to, jak je správně složit. 

„Prostě dej všechno sem,“ poradil mu Harry a otevřel kovovou skříňku, kde už leželi dva 
batohy, jeden pěkně na druhém. Bylo tam právě ještě tak místo na Dracův batoh. Podíval se 
znovu na Severuse, pak na Harryho a zamračil se. Ani jeden z nich neměl kam dát hůlku a jemu 
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se nelíbila myšlenka, že by měli zůstat naprosto bezbranní. 

Severus zřejmě jeho výraz pochopil. „To bude v pořádku.“ 

Jistě, Severus uměl tak trochu kouzlit bez hůlky, to Draco věděl. A Harry, pochopitelně, v tom 
byl už vynikající. Jenže Draco se pořád cítil nepohodlně, dokonce i když had na Harryho 
plavkách zajišťoval, že bude opravdu schopen kouzlit. 

„A krom toho, máš amulet,“ připomněl mu Harry. 

To byla pravda. Nosil ho teď pořád. Sice byl odpovědný za tu hroznou jizvu, ale zároveň mu 
zachránil život. Doslova. Kdyby ten amulet nevyzařoval tak mocnou magii, Nott a ostatní by ho 
dopravili přímo Luciusovi do rukou, hned potom co zavraždili Pansy. 

Uf. Poprvé po neuvěřitelně dlouhé době byl Draco schopný na Pansy pomyslet bez toho, aby 
cítil vztek nebo zoufalství. Ačkoliv už ho nemrzelo, že je mrtvá. 

Takže ano, Harry měl pravdu. Amulet ho varuje, kdyby se vyskytlo nějaké nebezpečí. 
Přinejmenším nebezpečí pro Draca. 

A to nestačilo. 

„Takhle to nejde,“ namítl potichu. Měl pocit, že se rozklepe. Exeter byl bezpečný, to věděl, ale 
to bylo jedno. Bylo by čiré šílenství jen tak se tam poflakovat, kdyby ani jeden z nich neměl 
hůlku. Bylo jedno, že Harry má svoje ruce. Jeho magie bez hůlky by nestačila, ne kdyby se tam 
objevil třeba celý houf smrtijedů. 

Jít někam bez hůlek bylo jako vyzývat pohromu. 

Mimoto, přišlo mu to jako přesně nebelvírské chování. 

„Znovu se obleču a budu sedět na lavičce,“ navrhl a polkl. Rhiannon si o něm bude myslet, že 
je divný, když bude celé odpoledne sedět a ani si nezaplave, ale s tím se bude muset nějak 
smířit. „Tak bude aspoň jeden z nás… ehm, připravený. Jen pro jistotu.“ 

„Obdivuhodné,“ okomentoval to Severus a jeho oči zářili tím způsobem, který znamenal, že je 
potěšený. „Ale ne nutné. Já jsem, ve skutečnosti, dokonale připravený.“ 

Jeho dlouhé prsty ukázaly nenápadně na kapsu po straně jeho černých plavek a Draco 
najednou pochopil, proč jsou tak dlouhé. Nebylo to jen tím, že Severus byl příliš rezervovaný, 
ne, měl totiž v kapse schovanou hůlku. 

Dobře, tak teď se Draco cítil mnohem klidnější. Ohledně jejich bezpečnosti i ohledně 
Severusovy soudnosti. Na okamžik byl totiž opravdu šokovaný..., ale měl už vědět, že Severus 
si najde způsob, jak mít hůlku po ruce. 

„Tak dobře, pojďme plavat,“ řekl. 

Všiml si, že Harry něco zašeptal ke skříňce. Pravděpodobně Coloportus v hadí řeči a Draca to 
uklidnilo ještě víc. Nechtěl by nechat svou hůlku, nebo i Harryho, někde, kde by se k ní mohli 
dostat mudlové. 

Pak si Harry sundal brýle, položil je na vršek skříňky a začal zuřivě mrkat. „Uf.“ 

Severus popošel k němu a naklonil se nad jeho obličej. „Máš problém s očima? Můžeme znovu 
začít s Elixírem, kdybys cítil, že tvůj zrak třeba jen trošku slábne.“ 

„Ne… vlastně… věci vypadají úplně stejně, když si sundám brýle. Žádné další rozmazávání, ani 
trochu…“ 
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Draco zprudka vydechl a pak mu došlo, že už chvilku zadržoval dech. Přesněji, od okamžiku kdy 
Harry začal mrkat. Na chvíli se bál, že ta rána, kterou Harryho před měsícem trefil do oka, 
mohla způsobit nějaké další poškození hojící se tkáně. 

Ale ne, vypadalo to, že všechno dopadlo dobře. 

Konečně. 

Harry už vůbec nepotřeboval brýle. Ačkoliv je samozřejmě bude muset v Bradavicích pořád 
nosit, dokud potřebuje vidět obrázek hada, který je na nich vyrytý. Ale jeho zrak je perfektní. 

Draco se zhluboka nadechl. Chtěl Harryho obejmout. Nebo se mu za tu pitomou ránu znovu 
omluvit. Místo toho se bratra zašklebil. „Pojď, dáme si závod k bazénu,“ vyzval ho a jako 
správný Zmijozel, kterým byl, se rozběhl napřed. 

***

Draco byl mile překvapený, když zjistil, že Rhiannon sedí na vysoké židli a sleduje dění ve 
velkém bazénu. Kdyby to věděl, trval by na tom, že přijdou plavat dřív. Znovu si stáhl vlasy do 
gumičky, což mu přišlo ostudné a nejen proto, že si myslel, že s vlasy na volno vypadá lépe. 
Raději by pozoroval Rhiannon, jak si stahuje vlasy, ruce za hlavou, její hrudník vyklenutý… 

Taková škoda, že to neviděl. 

S povzdechem položil Draco ručník na betonový stupínek u mělkého konce bazénu. Nevybral si 
to místo jen proto, aby jí byl nablízku, chtěl taky sledovat Severuse a Harryho. Nebo ve 
skutečnosti hlavně Severuse. Draco si toho muže totiž nedokázal představit, jak plave. A tak ho 
teď pozoroval, jak vstupuje do vody a jeho dlouhé plavky se nafukují, dokud nedošel do hlubší 
části bazénu. 

Zvláštní, jak ten chlap dokáže i v takovéhle situaci vypadat důstojně. Navzdory bledé až sinalé 
pleti, jak se na něj tak Draco díval, nemohl se zbavit představy vlajícího hábitu. 

Musí to mít něco společného s tím jeho hrůzu nahánějícím výrazem, pomyslel si Draco. 
Současně mu také došlo, proč Rhiannon říkala, že z něj jde strach. Ani se teď nesnažil o nějaké 
výhružné pohledy nebo něco podobného, ale těch několik mudlů, co už byli v bazéně, mu 
urychleně uhýbalo z cesty. Vypadalo to skoro jako by Severus použil nějaké odpuzující kouzlo. 

V jakém protikladu k němu byl Harry, který se nechoval důstojně ani trochu! Udělal jen krok 
nebo dva do hloubky a pak se vrhl dopředu, až voda stříkala. Dokonce se mu podařilo pocákat i 
Severuse. 

„Promiň,“ řekl, ačkoliv to tak zřejmě nemyslel. „Roger mi radil vrhnout se do toho po hlavě,“ a 
rozesmál se. 

„Ano, je zbytečné se bát,“ odpověděl Severus, opřel se o okraj bazénu s rukama roztaženýma 
pohodlně do stran. Nechal vodu, aby ho nadnášela. Dost nezvyklý pohled, vidět ho tak 
uvolněného. 

Jenže to byla jen finta. Severus čekal, dokud Harry nebyl dost blízko a pak najednou vykopl 
nohama a poslal na Harryho spršku vody, která ho celého zmáčela. 

Harry prskal a zuřivě si vytíral vodu z očí. „Ještě jsem nebyl připravený se celý namočit!“ 

„Jsou to snad obavy, co právě slyším?“ zeptal se Severus hlubokým, temným hlasem plným 
humoru. 

„To bylo pěkně podlé,“ zabručel Harry, ale pak se na Severuse usmál, popošel kousek dál a 
pustil se do procvičování kraula na mělkém konci bazénu. Občas se mu někdo připletl do cesty, 
ale jakmile ostatní pochopili, že hodlá plavat sem a tam napříč bazénem, drželi se mu z cesty. 
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Severus si chvíli protahoval krk a pak se podíval na Draca. „Tak, jak sis užil oběd s tou mladou 
dámou?“ 

Draco si sice nemyslel, že by ho Rhiannon přes všechen ten ruch a povyk na koupališti mohla 
slyšet, ale stejně nechtěl říct nic, co by ji mohlo urazit. „Ne tak, jak jsem očekával.“ 

„Hm?“ Severus se otočil zpátky k bazénu. „Přesuň si ručník blíž a vyprávěj.“ 

Draco se přemístil, lehl si na břicho a opřel se lokty tak, že měl hlavu nad vodou. Jeho pohled 
zamířil opět k Harrymu, který už se ve vodě pohyboval poměrně sebejistě. Jeho styl byl sice 
pořád ještě příšerně neohrabaný, ale už se neutopí. 

„Je tu místo pro nás pro oba,“ řekl potichu Severus. Pak ztišil hlas ještě víc a pokračoval: „A 
jsem si jistý, že se bude tvým směrem dívat stejně často, i když budeš mokrý. Možná častěji.“ 

Draco si dal velký pozor, aby se nepodíval Rhiannoniným směrem. Nechtěl vypadat jako 
zoufalec snažící se upoutat její pozornost. Pokusil se udržet svoje emoce na uzdě, když se 
zeptal: „Opravdu se na mě dívala?“ ale moc se mu to nepodařilo. 

„Ano a pravděpodobně začíná být poněkud rozmrzelá, že sis toho zatím nevšiml.“ 

Tak takhle by to nešlo. Draco otočil hlavu a počkal, dokud se Rhiannon nepodívala jeho 
směrem, pak se zeširoka usmál. Vrátila mu úsměv a ten úsměv byl tak sladký, že Draco se cítil 
jako v nebi. Dokonce se s ní teď ani nelíbal, ale stejně měl ty samé pocity jako prve, všechny 
barvy zářily jasněji a vůně byly intenzivnější. 

Snad i ten chlór ve vodě mu v ten okamžik voněl příjemně. 

Severusův hlas jako by ho probudil ze sna. „… a podobně. Jenže ty mě vůbec nevnímáš, že?“ 

„Ehm?“ Draco se otočil zpět k otci. „Říkal jsi teď něco?“ 

„Zjevně nic důležitého.“ 

Draco cítil, jak rudne a rychle sklopil hlavu a sčísl si ofinu do obličeje. „Co jsi říkal?“ 

Severus potřásl hlavou. „Nevadí. Myslím, že ses mi chystal vyprávět o vaší schůzce?“ 

Draco se zamračil. „Nikdy jsem nechápal některé spolužáky ze Zmijozelu, kteří šířili drby o 
holkách, jen co se vrátili ze schůzky s nimi. A pak se divili, když se o nich začlo říkat, že neudrží 
jazyk za zuby. Velmi špatná strategie.“ 

Tedy bylo to tak jen tehdy, pokud chtěl chodit s jednou dívkou déle. Což byl vždycky Dracův 
případ. Byly to celé roky, co byl zamilovaný do Pansy. Ha, jako by ty roky zahodil. 

„V každém případě bych rád vyjasnil jednu věc, nejsem ten typ, co políbí holku a běží to všem 
říct. To bych Rhiannon nikdy neudělal.“ 

„Velmi výstižně řečeno.“ 

Za těmi slovy probublával smích. Draco ho téměř mohl slyšet a věděl, co to znamená. Severus 
si myslel, že Draco poněkud přehání. Nenapadlo ho, že už by se s Rhiannon dostali až k líbání. 
Draco pocítil samolibou radost, protože nejen, že se líbali, ale líbali se skoro... hm, opravdu 
netušil jak dlouho. Přišlo mu to jako vteřina i věčnost zároveň. Prostě dlouho. Jak už to u prvních 
polibků bývá, bylo to neskutečně skvělé. 

„A co mi tedy můžeš říct,“ zeptal se Severus stále tím pobaveným tónem. 

Draco poněkud ztlumil hlas. „Dobře, vzala mě ven na rybu s hranolkama. A jídlo platila ona. 
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Přišlo mi to hrozně zvláštní. Zvlášť když ví, že mám peněz víc než dost.“ 

Severus lehce potřásl hlavou. „Oh, Draco. Tys jí řekl o svém bohatství?“ 

„Ne. No dobře, ano, ale až potom, co o tom začala mluvit ona,“ vysvětlil Draco. „Řekla, že to 
poznala. A vadí jí to. Má ohledně peněz předsudky.“ Napadlo ho, že bude lepší nezmiňovat, na 
co se ptala ohledně Severusových motivů pro jejich adopci. „Velké předsudky.“ 

„No, žádný vztah není zcela bezproblémový,“ řekl Severus zlehka. Skoro jako by se pokoušel 
nedat najevo, jestli tenhle vztah schvaluje nebo ne. 

„Jedli jsme v parku. A seděli přitom v trávě,“ pokračoval Draco. „A jestli Harry někdy bude chtít 
koupit dietní Colu, zkontroluj z čeho je to vyrobené. Chutná to, jako by základní ingrediencí byl 
černouhelný dehet.“ 

„Zdá se, že polovina zboží v tom velkém obchodě je plná chemie.“ 

„No, alespoň je snad vyrábí v čistých podmínkách. I když bych si přál, aby měli více druhů 
zboží. Mám například moc rád ty speciální jahody, které se dováží z Chile, a když víš, kde 
nakupovat…“ 

Zarazil se, protože si všiml, jak k Rhiannon došel její strýc, něco jí říkal a ukazoval Severusovým 
směrem. Draco se snažil, ale přes všechno to cákání z bazénu a šum hlasů nemohl nic slyšet. 
Rhiannon krátce přikývla, pak seskočila ze své židle a pohledem hledala Draca. 

Zcela zjevně, ať už po ní strýc chtěl cokoliv, ona to udělat nechtěla. 

Jenže si chtěla udržet svoji práci, dokonce, i když ji nesnášela, jak Draco věděl, takže po chvilce 
váhání vykročila. Její plavky jí obepínaly rozkošné boky, a jak se pohybovala… uf. Draco se 
musel napomenout, že zírání je nesmírně neslušné. 

A olizovat si rty se nehodí ani trochu. 

Prošla kolem rohu bazénu a zamířila přímo k nim. Zdálo se však, že to není Draco, za kým jde. 
Dřepla si na druhou stranu vedle Severuse a nervózně se na něj zadívala. 

„Pane Snape?“ 

Kdyby Draco neměl obavy z toho, co se stalo, co je za problém, přišlo by mu zábavné, že i když 
Severuse nikdy nezažila při vyučování, má z něj stejný respekt jako jeho studenti. 

I Harry si jejího příchodu všiml a zastavil se uprostřed mělké strany bazénu. Severus otočil 
hlavu a podíval se na Rhiannon. „Ano, slečno Millerová?“ 

Odkašlala si a vypadala přitom, jako by věděla o stovkách věcí, které by udělala raději než to, 
co se zrovna chystala udělat. Draco si jen nebyl jistý, jestli je tak vyděšená se Severuse, nebo 
jestli jí její strýc nakázal říct něco tak hrozného. 

„Já se opravdu velmi omlouvám, pane, ale… ehm, platí tu zákaz nosit v bazénu rozpuštěné 
vlasy.“ 

Draco málem vyprskl smíchy. 

„Ach tak.“ Severus pokrčil rameny. „Pravidla jsou tu pochopitelně od toho, aby se dodržovala.“ 

Draco mu byl ta tuhle odpověď vděčný víc, než by dokázal vyjádřit. Severus se jí to pokoušel 
usnadnit, nechtěl, aby se cítila nepříjemně, dokonce i když ho právě napomínala. Nechtěl, aby z 
něj Dracova dívka měla obavy o nic víc, než by něco takového chtěl Draco. 

„Ano,“ řekla Rhiannon, stále zjevně ne zcela ve své kůži. No, žádný div. Uvažovala o sobě jako 
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o mudle a jak Harry jednou vysvětloval, tak v mudlovském světě jsou dlouhé vlasy u mužů 
poněkud neobvyklé. Nikdy neviděl mudlovského muže, který by měl tak dlouhé vlasy jako 
Brumbál, říkal. Takže není divu, že se jí tohle příčilo. Bylo hrubé upozorňovat jakéhokoliv muže, 
že jeho vlasy jsou moc dlouhé. Navíc muže, který je dvakrát tak starý jak ona. Zjevně to věděla. 

A to měla ze Severuse respekt už předtím. Když pokračovala, hlas se jí třásl. „Mohl byste si 
tedy ty vlasy prosím sepnout?“ 

Severusův hlas byl jemný a klidný, skoro jak by pronášel nějaké zaklínadlo. Draco pochyboval, 
že by opravdu nějaké kouzlo použil, ale věděl, že Severus tohle dokáže byť jen pouhým hlasem. 
Měl v tom praxi. „Máte něco, co bych k tomu mohl použít?“ 

„Oh.“ 

Teď už byl Severusův hlas téměř pobavený. „Ano, většinou dávám přednost tomu, nechat si 
vlasy rozpuštěné.“ 

Rhiannon sebou škubla, doopravdy a viditelně sebou škubla. Draco neměl ponětí proč, dokud 
nepokračovala, tentokrát opravdu velmi potichu. „Taky mi řekl, abych vám připomněla, že… oh 
Bože.“ Rychle se otočila k Dracovi a ústy naznačila slovo promiň. Vrátila se pohledem k 
Severusovi a rychle dořekla, co musela: „Řekl mi, abych trvala na tom, že se před vstupem do 
bazénu osprchujete. Je to vlastně jedno z pravidel tady na koupališti, ale on většinou nenutí 
jednoho každého návštěvníka, aby ho opravdu dodržoval. Prosím, promiňte mi, jestli…“ 

Přitom vstala. „Podívám se po něčem, čím byste si mohl sepnout vlasy po… Až se osprchujete.“ 

Obešla bazén a řekla něco Rogerovi, pak rychlým krokem zamířila do kanceláře. 

„Myslím, že můžeme s jistotou předpokládat, že osprchovat se má být eufemismus pro něco 
jiného,“ poznamenal Severus. Velmi suše. 

Jo, umýt si vlasy, pomyslel si Draco. To tím chtěla naznačit. Merline, to je tak ponižující, že jeho 
dívka musí jít a kritizovat hygienické návyky jeho otce. 

Nedovedl si představit, jak se teď Severus asi cítí. 

Až na to, že už věděl, že Severus se moc nestará o to, co si o něm kdo myslí. Tedy s jednou 
výjimkou. Zdá se, že mu není jedno, co si o něm myslí on a Harry. 

„Pokud jsem ti to u té mladé dámy nějak pokazil, Draco...“ 

Draco mávl rukou. „To je v pohodě.“ 

Severus se zamračil, jako by nesouhlasil, ale nic neřekl. 

Draco se zatím posadil rovně a sledoval Rhiannon, která právě došla do kanceláře. Oknem bylo 
vidět, jak hledá v zásuvkách. A pak se znovu začala dohadovat se strýcem, tentokrát mnohem 
živěji než prve, ale možná to bylo tím, že byli v budově a tím pádem si mysleli, že je nikdo 
nesleduje. 

Rhiannon rozhodila rukama, prudce se otočila a s tváří zkřivenou vztekem se vyřítila z 
kanceláře. Mířila k Dracovi. Harry se mezitím připojil k otci, ale místo toho, aby se opřel o kraj 
bazénu jako Severus, se jen chytil kraje rukama, položil se na břicho na vodu a procvičoval 
kopání. 

Severus už byl celý pocákaný, ale nezdálo se, že by mu to vadilo. 

Když k nim Rhiannon došla a dřepla si vedle Severuse, Harry s kopáním a cákáním přestal. 
„Nemohla jsem nic najít, ale můžu vám půjčit svoji gumičku.“ Přitom si rychle stáhla gumičku, 
která jí přidržovala vlasy v culíku. Její vlasy se volně rozprostřely, ten pohled byl nádherný. 
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„Strýček Stanley to bude muset přežít, kdybych náhodou musela pro někoho skočit do bazénu.“ 

Severus se odstrčil od kraje bazénu a postavil se do mělké vody, jeho prsty se letmo dotkly 
jejích, když si od ní bral jasně červenou gumičku. „Půjdu napravit své opomenutí.“ 

Rhiannon se kousla do rtu a její hlas byl sotva slyšitelný. „Ehm… já, opravdu se moc omlouvám. 
Nikdy mě nenutí takhle otravovat zákazníky, ale teď říkal, že tohle byste měl držet dál od 
vody.“ A ukázala na obvaz na Severusově ruce. „Pro případ, že byste v tom měl infekci.“ 

Severus povytáhl obočí. „Kdyby to byla rána, jsem si jist, že taková koncentrace chlóru, jaká je 
zde ve vodě, by si s tím poradila.“ 

„Vy jste učitel chemie, to je jasné.“ Rhiannon si hrála s vlasy. „Chcete říct, že to není otevřená 
rána?“ 

Draco málem zakvílel. Severus přesně na to zrovna odpověděl a měl ve zvyku rozcupovat 
studenty svými komentáři na kousíčky, kdykoliv po něm chtěli, aby něco zopakoval. Jenže 
Rhiannon nebyla jeho studentka. Jakmile Severus odpověděl, poznal Draco, že by mu měl víc 
důvěřovat. 

„Jedná se, obávám se, o tetování. O tetování, které by moji synové raději neměli vidět,“ lhal 
bez mrknutí oka. „Mladická nerozvážnost. Jsem si jist, že mi rozumíte.“ 

„Oh…“ Rhiannon se zatvářila zvědavě. Pak jako by jí došlo, že je to nevhodné a pousmála se. 
„Pak je vše v pořádku.“ 

Severus vstal a zamířil ke schůdkům. Pohyboval se přitom tak precizně, jako by ani voda 
nemohla narušit jeho obvyklý druh chůze. Rhiannon vypadala, že by nejraději zůstala a 
povídala si s Dracem, ale když se ohlédla na kancelář, její strýc stál u okna s rukama 
založenýma na hrudi. Byl příliš daleko na to, aby Draco mohl vidět jeho oči, ale přísahal by, že 
je má podezřívavě přimhouřené. 

„S tímhle plaváním pro veřejnost je víc problémů, než za kolik stojí,“ zamumlal Harry, když 
Rhiannon odešla. 

„To není její chyba.“ 

Harry vylezl z bazénu za Severusem. Draco si povzdechl a šel za nimi. Vypadalo to asi trochu 
podivně, když se tak všichni tři vraceli do šaten, ale neměli na výběr. Severus byl jediný z nich, 
kdo měl hůlku. 

„Snad neodcházíte?“ zajímala se Rhiannon, která se otočila a šla zpátky k nim. Na čele jí 
naskočila drobná vráska. „Neodcházejte, prosím. Snažila jsem se být tak taktní, jak to jen šlo.“ 

„Ehm…“ Draco se pokusil uzavřít svou mysl, aby mohl přijít s nějakou věrohodnou lží, proč se 
do šaten vracejí všichni tři, ale nijak mu to nepomohlo. Nevěděl jestli je to tím, že jí nechtěl 
lhát, nebo spíš tím, že uzavírat mysl je bez hůlky těžší. 

Naštěstí mu pomohl Harry. „Ne, neodcházíme. Prostě jsme se všichni zapomněli osprchovat.“ 

Vrásky zmizely. „Aha, dobře, jak jsem říkala, ono to zas tak nevadí. Můj strýc je dnes nějak 
mimo, netuším proč…“ 

Draco zatřásl hlavou a pokračoval v Harryho výmluvě. „Severus je někdy opravdu důkladný, 
pokud jde o pravidla,“ řekl a byl se sebou poměrně spokojený. 

„To si umím představit. Učitel chemie, to mluví samo za sebe.“ 

„Jo, když studenti nedávají pozor na jeho pokyny, něco může vybuchnout,“ řekl Harry s vážným 
obličejem. „No, za chvíli jsme zpátky. Možná ti Draco bude chtít předvést pár skoků do vody. Je 
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v nich dost dobrej.“ 

Draco počkal, až budou v šatně a pak Harryho praštil do ramene. A ne zrovna zlehka. „Nepleť 
se do toho. Nepotřebuju pomoct s tím, aby mě Rhiannon měla ráda. Zatím si totiž vedu dobře.“ 

„To bylo jako omluva za ty plavky.“ Harry nakrčil nos. „Karmínová ti opravdu nesedí.“ 

„Opravdu,“ protáhl Draco. Počkal, dokud Harry něco nezašeptal k skříňce pak z ní vytáhl svůj 
batoh, položil si ho k nohám a sedl si, aby počkal na Severuse. Harry udělal to samé. Ne, že by 
čekali nějaké problémy, spíš jen tak pro jistotu. Možná v tom bylo ještě něco dalšího. Draco si 
potřeboval být jistý, že kdyby potřeboval, tak má přístup k magii. Jinak by si připadal jako… 
nahý. 

Harry byl zticha, dokud ze šatny neodešla skupinka mladíků a pak zašeptal: „Přemýšlel jsi, co 
vlastně táta používá? Nevzal si sebou žádný šampón.“ 

Draco pokrčil rameny. Byl si jistý, že si Severus může prostě přivolat, cokoli potřebuje, ať už z 
Bradavic nebo z Devonu. I když to už by tam nejprve musel mít něco v zásobě. „Možná prostě 
používá mýdlo,“ zašeptal. „Výsledek je sice strašný, ale alespoň něco.“ 

„Možná používá to samé, čím tehdy umyl vlasy tobě,“ přemýšlel Harry. „Je tam sám, nikdo by 
ho neviděl.“ 

Comalavare, vzpomněl si Draco, který okamžitě pochopil, co má Harry na mysli. 

„Mohu slyšet každé slovo, které řeknete,“ zavolal na ně Severus z nejbližší sprchové kóje. Teď, 
když nebyla nablízku Rhiannon, zněl trochu otráveně. 

Draco raději zmlkl a všiml si, že Harry se zachoval stejně. 

***

Zůstali na koupališti až skoro do pěti hodin, kdy plavání pro veřejnost končilo. Draco strávil 
zbytek odpoledne plaváním, poleháváním na sluníčku a předváděním komplikovaných skoků do 
vody se spoustou otoček a vrutů. Věděl, že je v tom velmi dobrý. Byl si jistý, že na Rhiannon to 
udělalo dojem, i když občas se tak zvláštně ušklíbla, až Draca napadlo, jestli jí došlo, že musel 
chodit na soukromé lekce. 

Nákladné soukromé lekce. 

Raději se proto přestal předvádět a z bedny poblíž skokanského můstku sebral jednu z tyček, 
které v ní byly. Všiml si prve, k jaké hře se používají. Dlouhé plastové tyčky zářivých barev, 
které se ve vodě pomalu potápí. Hra spočívala v tom, potopit se za nimi a chytit je dřív, než se 
dotknou dna. 

S tyčkou šel na druhý konec bazénu, kde Severus s Harrym šlapali vodu a povídali si. „Co si 
zahrát?“ 

Harry se zatvářil, jako že si není jistý, jestli je to dobrý nápad, ale pak se podíval směrem k 
Rogerovi a pousmál se. „Tak jo. Měl bych trénovat i potápění, i když se mi to moc nelíbí.“ 

„Severusi?“ 

„Budu vám házet.“ 

Draco si pomyslel, že to je jen způsob, jak se vyhnout potápění, ale přikývl. Už tak měl štěstí, 
že potom, co se stalo prve, Severus netrval na tom, aby okamžitě odešli z koupaliště. Jeho 
vlasy už zase uschly a vypadaly teď naprosto otřesně. Vlnily se a kroutily všemi možnými 
směry. 
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Možná je Severus nosí tak mastné právě proto, že pak mu aspoň netrčí všemi směry a prostě 
jen zplihle visí. Jenže stačilo by trochu kondicionéru a bylo by po problému. Opravdu. 

Harry s Dracem se potápěli za tyčkou, znovu a znovu Severus jim ji házel. Dracovi by se nejspíš 
pokaždé podařilo dostat se k ní první, ale myslel si, že to by Harryho sebevědomí zrovna 
neprospělo, tak se ani moc nesnažil. 

Po chvíli, když se Draco vynořil, aby se nadechl, vytřepal si vodu z očí a pomyslel si, že už by 
mu to stačilo. Harry k němu doplaval a plácl ho přes rameno. Hm, to bylo asi za tu ránu 
předtím. 

Nebo možná ne. „Až začne škola, tak tohle už nezkoušej.“ 

„A co?“ zeptal se Draco nevinně. 

„Zahazovat zápas. Nesnažit se jak nejlíp umíš.“ 

„Už jsem ti řekl, že s tebou zametu hřiště a...“ Draco se prudce nadechl, jak pochopil to, co 
Harry nevyslovil. „Aha. Konečně ses rozhodl. Budeš znovu hrát.“ 

„Jo. Cítím se sice trochu špatně kvůli Ginny, ale je to můj poslední rok a ona má před sebou 
ještě dva. Mimoto, stejně v týmu zůstane, aspoň myslím.“ 

„Ona se přes to nějak dostane,“ řekl Draco a pustil to z hlavy. 

Zdálo se, že Harrymu to pořád dělá trochu starosti, takže Draco začal být zvědavý, jak velký 
podíl na Harryho váhání měla Ginny Weasleyová. Harry nesnášel, když musel někoho zklamat. 
Možná to mělo nějakou souvislost s tím jeho zachráncovským komplexem. 

Když nastal čas k odchodu, Draco oznámil, že se půjde rozloučit s Rhiannon. „Takže se uvidíme 
zítra? Před divadlem?“ domlouval se s ní. Chtěl se znovu podívat na zkoušku, ale nechtěl na ní 
moc tlačit. „V kolik hodin?“ 

„V sobotu většinou končíme ve dvě. I když, jestli Adrian bude mít zas jednu ze svých nálad, tak 
těžko říct.“ Rhiannon popadla ručník, který měla přehozený přes židli a omotala si ho kolem 
boků. „Počkej vteřinku, najdu si kus papíru a napíšu si tvoje číslo na mobil.“ 

Draco byl rád, že tohle už mu Harry vysvětlil. „Já nemám mobil.“ 

„Oh.“ Ta odpověď ji zjevně zaskočila. „Tak vaše číslo domů.“ 

Znovu, Draco byl připraven. Promyslel si dopředu, co jí poví, protože čekal, že by jeho číslo 
mohla chtít. A taky adresu. Pořád ještě netušil, co udělá s tím, že ji nemůže pozvat do Devonu. 
Ale ohledně čísla už výmluvu měl. 

Naklonil se k ní blíž a chtěl ji vzít za ruku. Což by asi nebyl nejlepší nápad, když se tu kolem 
motá její strýc. „Severus je tak trochu zvláštní. V letním bytě nemáme vůbec žádný telefon. 
Vychutnává si dovolenou a říká, že kdyby s ním chtěl někdo ze školy mluvit, tak si prostě musí 
dát tu práci a přijít osobně.“ 

Rhiannon vypadala úplně vyvedená z míry. Není divu, když mu Harry vysvětlil, že pro většinu 
mudlů je nepředstavitelné být bez telefonu. 

„Ale to není problém,“ pokračoval, nahnul se k ní a jemně ji políbil na tvář. Ať se strýc dívá, 
nebo ne, prostě nemohl odolat. „Přijdu prostě ve dvě a počkám na tebe.“ 

„Vezmi si knížku,“ doporučila mu Rhiannon suše. „Jen pro jistotu.“ 

Draco věděl, že nemá žádnou knihu, kterou by mohl nechat Rhiannon vidět. Tedy zatím ne. Ale 
už brzy. Nejprve ji musí seznámit s magií, pěkně pomalu, nejprve menší kouzelnické 
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představení… Bude si myslet, že jsou to samé mudlovské triky, ale jakmile jí půjčí do ruky 
hůlku, pochopí. 

A nejlepší na tom je, že zatímco si tak plaval v bazénu, vymyslel způsob, jak obejít výnos o 
nezletilých kouzelnících. Způsob, který neselže. 

V noci pak počkal, až Harry i Severus usnuli, vyplížil se ke stolu a napsal jeden dopis. Jen pár 
pečlivě formulovaných vět a hotovo. Zastrčil malý čtverec pergamenu do obálky a nadepsal 
adresu. Raději by dal školní sově instrukce sám, ale vzhledem k tomu, jak posílali z Devonu 
poštu, neměl možnost. 

Draco nadzvedl víko očarované krabice a málem už vhodil dopis dovnitř. 

Pak si uvědomil, že vzhledem k tomu, s kým jedná, měl by raději přidat něco motivujícího. 
Popadl znovu dopis, doplnil post skriptum a přidal do obálky pár lesklých galeonů. Pak obálku 
zakouzlil tak, aby mince cestou necinkaly. 

Zadržel dech, strčil obálku do očarované krabice a rychle zaklapl víko. Když krabici znovu 
otevřel, dopis byl pryč. Už ráno, nebo možná ještě dřív, bude dopis na cestě, nesený bezpečně 
jednou anonymní školní sovou. 

Ne, že by dopis sám o sobě byl anonymní. Ani nemohl být, pokud chtěl Rhiannon všechno 
vyjasnit. 

Draco se vplížil zpátky do postele a pokusil se usnout, jenže neměl šanci. Ležel a přemýšlel. 
Plánoval. Dokonce snil. Už jen dva, možná tři dny a bude moct Rhiannon ukázat pár kouzel. 

A to, že ona může kouzlit taky.

Kapitola 13 DIAMANTY NEJSOU PRO DÍVKY NEJLEPŠÍMI PŘÁTELI

„Jo, už je to lepší,“ řekl Harry a protáhl si prsty. Ani si neuvědomil, jak moc ho ruce bolí, dokud 
se dnes ráno nepokusil otevřít láhev se zálivkou na salát a prudká bolest ho nedonutila zalapat 
po dechu. Snape mu doporučil, ať jde ven a zakouzlí pár kouzel s hůlkou. Samozřejmě to hned 
pomohlo. Po třech, čtyřech levitačních kouzlech byly jeho ruce zase v pořádku. 

Otočil se a spatřil otce, jak se podmračeně opírá o dveře chaty. Dobře, postaví se tomu čelem, 
rozhodl se Harry a přešel k němu. 

„Co?“ 

Na Snapeově pohledu bylo znát, že neschvaluje tón, který Harry použil. „Víš naprosto přesně 
co.“ 

Ano, Harry věděl. Jistě, že věděl. „Opravdu, já nemám problémy se zvládáním svých schopností. 
Já jen, že potom co se stalo tehdy, když jsem se ve tvém bytě tak rozzlobil na Draca…“ 

„V mém bytě?“ 

Způsob jakým Snape tu otázku položil, prolomil napětí. Harry se uchechtl. Není pochyby o tom, 
že Severus Snape je mistrem nejen v lektvarech. Dokonce i v otcovském rozhovoru přiváděl své 
umění ironických komentářů k mistrovství. „Chtěl jsem říct doma. Tehdy doma. I když o téhle 
chatě taky přemýšlím jako o domovu, víš, co myslím.“ Harry polkl a horečnatě přemýšlel. 
Nesnášel pocit, že svého otce zklamal. Opravdu hodně nesnášel. „Ehm, no, každopádně moje 
ruce jsou už v pohodě a taky už dlouho moje náhodná magie nezpůsobila žádnou katastrofu, a 
tak jsem myslel, že se to už znova nestane.“ 

„Poněkud nebezpečný předpoklad, řekl bych.“ 

Harry si povzdechl. „Jo, hádám, že asi jo.“ 
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„Hádáš.“ Opakoval Snape suše. „Uvědom si, že nikdo jiný než ty nemůže ovládnout tvé temné 
síly.“ 

„Hluboké síly,“ opravil ho Harry. „Pořád nemám rád to druhé označení.“ 

Snape se zamračil. „Pokud bys už v sebe měl takovou důvěru, jakou bys měl mít, nevadilo by ti, 
že tvou moc charakterizuji takto. Jedná se o nejběžněji užívané označení, jak jistě víš.“ 

Harry zrudnul. „To není tak, že bych si myslel, že jsem temný kouzelník. Já si to ani nikdy 
opravdu nemyslel. Já se jen snažil zabránit tomu, abych se temným stal. Nechtěl jsem, aby 
někdo mohl můj strach z jehel použít proti mně.“ 

„Zdá se, že už se ti o tom alespoň lépe mluví.“ 

„Jo, myslím, že Marša ví, co dělá.“ 

„Buď to, nebo ti prospělo, že ses svěřil přátelům.“ 

Hm, možná to bylo opravdu v tom. Harry o tom prve moc nepřemýšlel, ale když se na to 
podíval zpětně, tak promluvit si o tom s Ronem a Hermionou byl nejspíš dobrý nápad. A 
napadlo to Snapea, ne Maršu. 

„Jo, takže ty taky víš, co děláš,“ řek Harry zlehka. „věděl jsem, že budeš skvělým otcem. Přesně 
jak jsem napsal do svých adopčních papírů.“ 

Snape pokrčil rameny. „Kdybych věděl, co dělám, jak jsi to formuloval, pak je poněkud 
překvapující, že jsi ignoroval má doporučení ohledně tvých temných sil.“ 

Tentokrát slovo temných trochu zdůraznil, jako by chtěl naznačit, že si na něj Harry bude muset 
zvyknout. 

„Dokud jsme pořád procvičovali souboje, bylo snadné pamatovat na to, abych vždycky v pauze 
vrhl pár kouzel s hůlkou,“ vysvětloval s povzdechem Harry. „Ale když jsem se vrátil do 
vyučování, měl jsem toho najednou moc.“ 

„A celé léto dřeš jako domácí skřítek.“ 

Tentokrát byl ten komentář spíš jedovatý než ironický, pomyslel si Harry. „No, od začátku léta 
jsem měl spousty volného času,“ uznal a znovu si povzdechl. „Ale… zapomněl jsem.“ 

„Zapomněl jsi.“ 

„Každý občas na něco zapomene, tati,“ namítl Harry a nakrčil horní ret. 

„Jak hloupá odpověď. Takovou bych očekával od prváka. Od prváka z Mrzimoru!“ 

Harry zrudnul. 

„A také neoceňuji ten pokus o manipulaci. Nezačínej chválit mé rodičovské schopnosti 
uprostřed rozhovoru o tom, jak nedostatečné zřejmě byly. Je to podobné, jako když mi Draco 
říká tati, jen když něco chce.“ 

„Snaží se s tím přestat,“ připomněl Harry. „A proč bych se neměl snažit s tebou manipulovat? 
Myslel jsem, že tě potěší, že umím manévrovat.“ 

Severus ohrnul ret. „Ach, jistě že ano. Ale ne v tomto případě.“ 

Tak to je skvělý, pomyslel si Harry. Ale nahlas řekl jen: „No, tak dobře. Zapomněl jsem na to. 
Ruce mě nebolely a neměl jsem žádný problém s náhodnou magií, tak mi to nepřišlo tak 
důležité, to je všechno.“ 
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„Neměl jsi problémy s náhodnou magií, protože tě nikdo dostatečně nerozčílil. Přes všechny 
vaše nesmyslné hádky s Dracem.“ 

Harry mávl rukou. „No jo, on je občas dost otravný. Nejde o nic vážného. Zapomínáš, že jsem 
vyrůstal s Dudleym, takže si moc dobře pamatuju, jaké to je, mít opravdu příšerného bratra. 
Tedy, on nebyl můj bratr, ale víš, jak to myslím?“ 

„Nezapomínám na to,“ řekl Snape vážným hlasem. „přemýšlím o tvém předchozím domově víc, 
než si uvědomuješ.“ 

A taky to probírá s Brumbálem, pomyslel si Harry. Nebo možná s Maršou. 

„Dobře, no, už na to taky nebudu zapomínat,“ řekl Harry. „Abych občas vypustil trochu 
hlubokých… ne, chci říct temných sil. A až se vrátíme do Bradavic, najdu nějaký způsob, jak v 
tom pokračovat. Možná bychom mohli vždycky po sezení s Maršou zajít sem. Tak budu moct 
kouzlit s hůlkou jednou týdně. Myslím, že by to mělo stačit.“ 

„Očekáváš, že její pomoc budeš potřebovat tak dlouho?“ 

„Ano.“ Když si vzpomněl na to, jak se bál, že ho Snape odadoptuje a potom na svou žárlivost, 
která ho spalovala pokaždé, když se Snape s Dracem zavřeli v laboratoři, aby spolu pracovali 
na nějakém exotickém lektvaru… Taky si vzpomněl na Luciusův portrét a jak ho Harry nechal, 
aby ho ovlivnil a jak si pak sám ubližoval… ne, Harry neměl nejmenší pochyby. „Ano, chci k ní 
chodit dál. Až si budu myslet, že už ji nepotřebuji, řeknu ti to.“ 

„A jsi si jistý, že znovu nezapomeneš na nutnost uvolňovat tvé temné síly?“ 

„Nezapomenu, fakt ne.“ 

„Protože se mi zdá, že tato situace se příliš neliší od případu, kdy například jistý mladý muž, 
který potřebuje pravidelně užívat jistý specifický lektvar, jednoduše zapomene vzít si po několik 
dní svou dávku a následně začne trpět následky své zapomnětlivosti. Co bys mu na to řekl?“ 

Harry zjistil, že je najednou těžké podívat se otci do obličeje. „Já... asi bych řekl, že je pitomec.“ 

Snape potřásl hlavou. „Nerad bych to o tobě říkal, Harry. Každopádně bych řekl, že, 
přinejmenším, to bylo od tebe velmi nedospělé.“ 

Harry se usmál, i když trochu křivě. „Nejspíš bych taky řekl, že si ten nedospělý mladý muž 
zaslouží trpět následky své hlouposti. Ale ty sis všiml, že nemůžu ani ohnout prsty a hned jsi 
mě poslal ven vrhnout pár kouzel s hůlkou.“ 

„Brzy by ti došlo, že to musíš řešit.“ 

Jo, to asi jo. Ale Harrymu se pořád líbilo, že na něj otec dává pozor. Dokonce, i když není 
dokonalý. Jenže, on přeci nemusí být dokonalý. Snape mu to dokonce i řekl, jen ne přesně těmi 
slovy. 

„Tak, já půjdu asi dodělat oběd a…“ 

Harry se zastavil uprostřed věty, když k němu dolehl nezaměnitelný zvuk přenášedla 
oznamující, že někdo právě dorazil. V prvním momentě ho napadlo, že jejich chatu objevili 
smrtijedi i přes to, že byla nezakreslitelná a chráněná Fideliusem. Harry zvedl ruku, ve které 
stále ještě držel hůlku, do pohotovostní polohy a postavil se zpříma, připravený čelit možnému 
nebezpečí. 

Ale byla to Dracova bledá tvář, co spatřil, když se otočil. „Bylo dobře, že jsi mi dal s sebou 
přenášedlo pro případ, že bych se potřeboval vrátit dřív,“ řekl, potřásaje hlavou. 
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Harry si všiml, že Snape si Draca pozorně prohlíží. „Nebylo zas tak obtížné ti nějaké opatřit.“ 

Harry se usmál. Předtím si toho nevšiml, ale Snape měl celou bednu jednorázových přenášedel, 
všechna očarovaná Brumbálem tak, aby fungovala jen pro ty, kdo už o chatě věděli. Snape dal 
ráno Dracovi jedno z nich s vysvětlením, že je to prozíravé, protože tak může strávit celý den 
lelkováním s tou mladou dámou, jak to označil, zatímco Snape může zůstat doma s Harrym. 

Draco se zatvářil upřímně překvapeně nad otcovou volbou slov, ale pak řekl trochu uraženě: 
„Víš, že kdyby se stalo cokoli nečekaného a já se potřeboval vrátit domů dřív, tak se přece 
můžu jednoduše přemístit.“ 

„Víš dobře, co si o tom myslím. Každopádně, zanedlouho už složíš zkoušku,“ odpověděl Snape 
pevně. 

Draco jen pokrčil rameny a řekl, že si stejně nedokáže představit, že by chtěl Rhiannon opustit 
už před jednou ráno. V jednu hodinu se totiž měl setkat se Severusem, aby se domů přemístili 
společně. 

Ale bylo teprve půl druhé odpoledne a Draco byl tu. 

„Stalo se něco?“ zeptal se Harry. Přišlo mu podivné, že se musí ptát. Kdyby se Draco dostal do 
nějakých problémů, tak by to řekl hned po přemístění. Navíc sledovací kouzla by je přece 
upozornila, kdyby se v Exeteru objevili nějací kouzelníci… 

„No, ano,“ odpověděl Draco mdle. „Nic vážného. Tedy ano, je to vážné, ale ne tím život 
ohrožujícím způsobem. Pokud tedy není skutečně možné zemřít žalem z nenaplněné lásky.“ 

„Rhiannon se s tebou rozešla?“ Harrymu se to moc nezdálo, protože ještě včera to vypadalo, že 
i Rhiannon se o Draca zajímá. 

„Rozešla?“ Draco se zasmál. „Nemyslím, že je to moc pravděpodobné, Harry. Vycházíme spolu 
perfektně a proč taky ne? Jsem zjevně její typ. Což dává smysl, když vezmeme v úvahu, že 
ztratila spojení se svou magií. Podporuje to teorii, že ji bude přitahovat někdo, kdo má magie 
tolik…“ Najednou se zamračil. „A dřív než řekneš, že v tom případě by měla začít dělat oči spíš 
na tebe, měl bys vědět, že má dostatek vkusu na to, aby poznala… ehm…“ 

„Co? Čistokrevného?“ zeptal se Harry a povytáhl obočí. 

„Náležitou kouzelnickou úroveň, to jsem se chystal říct,“ oznámil Draco trochu kousavě. 

Harry si ale vůbec nebyl jistý, jestli to bylo přesně to, co se Draco prve chystal říct. 

„Proč nám prostě neřekneš, proč ses vrátil tak brzy, Draco,“ řekl Snape a jeho tón naznačoval, 
že se mu zdá, že se Harry s Dracem chystají pohádat, a že on se bez toho klidně obejde. 
Což Harrymu stačilo, aby se pokusil přenést přes Dracovu otravnost. 

Nebo to bylo možná tím, jak se na něj Draco podíval a jeho pohled byl… skoro prosebný. 

„Dobrá. Rhiannon se utrhla ze zkoušky, aby mi řekla, že Adrian se dneska chová jak osina v 
zadku, jak to nazvala a že je bude na zkoušce držet nejmíň do půl čtvrté…“ 

„A nemohl jsi na ni počkat?“ 

„Ne, je tu ještě něco.“ Draco si odkašlal, zjevně byl dost nervózní. Bylo to patrné i z toho, jak 
jim situaci vysvětloval jakoby oklikou. „Ehm, Harry? Já vím, že je to velká prosba a takhle na 
poslední chvíli je to naprosto nevychované, ale… eh…“ Draco se slabě usmál. „Myslíš, že bys 
mohl jít dnes večer se mnou a Rhiannon ven? Víš, její strýc mě nemá zrovna v oblibě a já 
myslím, že by…“ 

„Ty myslíš?“ 

154 Kapitola 13 DIAMANTY NEJSOU PRO DÍVKY NEJLEPŠÍMI PŘÁTELI



Draco se ušklíbl. „Přesně. Včera na koupališti to bylo poměrně zjevné. Myslel by sis, že to, co 
předvedl, by mu mělo stačit, ale teď to vypadá, že jí vymyslel nové pravidlo. Když bude chtít 
zůstat venku déle než do deseti, musí mít s sebou kamarádku.“ 

Harry se málem zasmál, protože to znělo tak absurdně. „Ale… vždyť je starší než ty, aspoň 
myslím, žes to říkal. Je už dospělá. Tak jak jí může nařizovat, jak dlouho může být venku nebo s 
kým a… aha.“ 

„Přesně tak, aha,“ řekl Snape a jeho černé oči těkaly od Harryho k Dracovi a zpátky. „Dokud žije 
v jeho domě, musí dodržovat jeho pravidla. To, že je dospělá, na to nemá vliv.“ 

„A kdyby nemohla bydlet v Exeteru, nemohla by se účastnit toho letního operního projektu,“ 
dodal Draco zamračeně. „Takže to vypadá, že se budu muset s pravidly jejího stupidního strýce 
smířit. Alespoň to něco dokazuje nade vší pochybnost. Ona se mnou opravdu chce jít ven, 
Harry. Než mi řekla o tom novém pravidle, domluvila se s dívkou jménem Cecile, že půjde s 
námi… a, to je proč jsem se vrátil dřív. Rhiannon chtěla, abych se tě zeptal, jestli půjdeš s 
námi.“ 

„Já?“ Harry potřásl hlavou. „Ne, děkuji.“ 

„Ale no tak,“ řekl Draco a jeho hlas byl prosebný stejně tak jako jeho pohled. „Prosím, Harry. 
Myslím, že Rhiannon nebude chtít jít, když odmítneš dělat Cecile společnost. Pořád říkala něco 
o tom, jak nechce, aby se Cecile cítila jako třetí kolo u vozu. Nestydím se přiznat, že mi význam 
toho rčení patrně uniká, ale stejně chápu, co tím myslela.“ 

„Bicykl,“ zamumlal Harry. „Vyprávěl jsem ti o nich. Mají dvě kola. Třetí je tak trochu zbytečné.“ 

Draco nakrčil čelo. „Aha. Bicykl. Ty věci přivázané u plotu koupaliště?“ 

„Jo, myslím, že tam nějaké byly.“ 

Draco se pokusil o vítězný úsměv. Harry musel uznat, že se mu docela povedl. „A ty nechceš, 
aby si tak Cecile připadala, že ne?“ 

Hezký pokus, pomyslel si Harry. „Tohle se ti nepovede. Právě jsi řekl, že Rhiannon ven nepůjde, 
kdyby s vámi Cecile šla sama.“ 

„Možná byste měli věnovat víc času povídání,“ navrhl Harry. „Proč třeba... co kdyby ses vrátil a 
řekl jí, že večer nemůžu, ale že bys byl nadšený, kdybyste mohli strávit večer u ní doma, abys 
poznal i její rodinu? Možná by tě tak její strýc víc poznal a mohl by slevit ze svých pravidel.“ 

Harry se usmál, protože mu přišlo, že vzhledem k okolnostem, vymyslel báječné řešení. 

Jenomže Draco se tvářil naprosto zděšeně. „Zbláznil ses? Za prvé, pokud se chystám vstoupit 
do něčí residence, potřebuji pozvání...“ 

„Nejsi upír, Draco.“ 

„Ale taky nejsem natolik hrubý, abych se někam vnucoval,“ oznámil Draco s nosem nahoru. „A 
za druhé, pokud si myslíš, že hodlám strávit večer v přítomnosti mudly, no pak nezbývá než 
říct, že jsi zabedněný jako troll, že?“ 

Harry si jen povzdechl. 

Dracův výraz se najednou proměnil. „Podívej, možná jsem měl spíš říct, že se mi nelíbí 
pomyšlení trávit čas s někým, kdo včera udělal, co mohl, aby Severuse ponížil.“ 

„Pokud můžeš, pak mě z tohoto laskavě vynechej,“ řekl Severus klidně. „Nijak neoceňuji, jak se 
ten muž zachoval, ale kdo ví, jak bych jednal na jeho místě. Přeci jen je zodpovědný za neteř, 
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která stojí na prahu ženství a zcela zjevně ji přitahuje mladý muž, který náleží k jiné 
společenské třídě.“ 

Dracův obličej zrůžověl a Harry si uměl jasně představit proč. Na prahu ženství... málem 
vyprskl smíchy. 

„Každopádně,“ řekl Draco napjatým hlasem. „Myslím to naprosto vážně, že se k ní domů 
nemohu pozvat sám, Harry.“ 

„To je jedině správné,“ přikývl Snape. „Nevím, jak je to u mudlů, ale podle kouzelnických 
měřítek je něco takového považováno za nevychovanost a...“ 

„Myslel jsem, že jsi chtěl, abysme tě vynechali.“ 

Snape se na Harryho zadíval a jeho černé oči byly dokonale nečitelné. „Nechtěl jsem, aby mě 
tvůj bratr používal jako záminku, proč postupuje ve svém vztahu tak, jak postupuje, ale myslím, 
že jsem už zmiňoval, že vám oběma prospěje vytvářet si lepší vztah.“ 

„Jako by to, že s ním půjdu na jeho rande, mohlo něčemu prospět.“ 

„Draco tě požádal o laskavost.“ 

A sakra. To to Snape musel říct zrovna takhle? A co bylo ještě horší, Harry věděl, že jeho otec 
má pravdu. Jenže to ještě neznamenalo, že by se Harry chtěl stát čtvrtým kolem k třetímu kolu 
- Cecile. 

Podíval se na Draca omluvně a řekl: „Chápu, že potřebuješ pomoc, ale mě se opravdu moc 
nechce jít na dvojité rande. Já... ehm, moc to s holkama neumím.“ 

„Ale to vůbec nebude jako rande,“ vyhrkl Draco, potřásl hlavou a věnoval Harrymu povzbudivý 
úsměv. „Spíš něco jako přátelé, co jdou večer ven. I když my jsme s Rhiannon více než jen 
přátelé.“ 

„Jasně a dopadne to tak, že vy se vytratíte, abyste se někde mohli v klidu líbat a mě tam 
necháte sedět a přemýšlet, co bych měl sakra říct.“ 

Výraz, který přelétl přes Dracův obličej, potvrzoval, že měl opravdu v plánu se s Rhiannon 
někam vytratit. Jenže když chtěl Harryho přesvědčit, aby šel s nimi, bude mu muset slíbit, že to 
neudělá. „Tak to nebude, jo? Budeme se bavit dohromady, všichni čtyři. No tak, Harry. Myslel 
jsem, že bych vzal Rhiannon po večeři tančit. Copak se ti nechce jít do klubu?“ 

„Do klubu plného mudlů. Doufám, že si to uvědomuješ.“ 

Draco se usmál. „Do klubu plného Rhiannon. Víc mě nezajímá. Podívej, Rhiannon říkala, že 
tahle Cecile je opravdu pěkná a...“ 

„A má opravdu senzační povahu,“ dokončil Harry suše. „Fajn, dobře. Půjdu s vámi, i kdyby jen 
proto, abys tu nemusel škemrat dalších pět hodin.“ 

„Já neškemral!“ Ohradil se Draco. „Ale... díky, Harry.“ 

„Není zač.“ 

Tentokrát se na ně Snape podíval na oba. „Ale stále platí, že se setkáme hodinu po půlnoci před 
cukrárnou tři ulice od divadla? A přemístíme se domů společně.“ 

Draco přikývl, ale tvářil se, jako že se nemůže dočkat narozenin. Harry měl dokonce pocit, že 
Draco má pro to několik důvodů. Na tom ale nebylo nic divného. Harry se dost často cítil 
podobně. 
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Bylo to těžké být skoro, ale ještě ne úplně dospělý. Zvlášť pro Harryho, který byl zvyklý starat 
se o sebe sám už pěkně dlouho. Tedy víceméně sám. 

Snape přikývl, očividně spokojený s tím, jak se domluvili. „Měl jsi něco k obědu? Harry se právě 
chystal připravit sendviče.“ 

„Jsem ještě sytý od snídaně, děkuji.“ 

„Jo, ty omelety, co táta udělal, byly skvělý,“ řekl Harry. Kdo by to byl řekl, že rozmarýn se tak 
výborně hodí k sýru ricotta? No, kdo jiný než Mistr lektvarů, že? „ale pořád mám trochu hlad. A 
ty bys měl taky něco sníst, než půjdeš za Rhiannon. Přece nechceš, aby ti před ní kručelo v 
břiše.“ 

Draco se zdál zděšený už jen z té představy. „Ne, to jistě ne. Tak dobře, udělej sendvič i pro mě. 
Paté de fois gras a pozor, abys pečlivě odkrojil kůrky a...“ 

„Jestli mi nepřestaneš poroučet, tak ti ten sendvič obarvím na rudozlatou. Dostaneš bagetu s 
kuřecími kousky a salátovým dresinkem stejně jako my.“ 

Draco otevřel ústa, ale tentokrát už Harrymu věřil, že to s tím obarvením myslí vážně. „Dobře,“ 
řekl krátce. „Musím se jít osprchovat. Pak se najíme a pak si promluvíme o tom, co si vezmeš 
na sebe, až půjdeme večer ven. Protože v tomhle jít nemůžeš,“ ukázal na Harryho zmačkané a 
už dost zamazané tričko. 

„Blbečku“ odsekl Harry. 

„Barbare,“ odpověděl mu Draco. 

„Pitomá děcka,“ řekl Snape a potřásl hlavou. 

***

Harry si protáhl nohy a pokusil se pohodlněji se usadit na dřevěné lavičce. Odolával pokušení 
podívat se znovu na hodinky. „Možná bysme jí tu mohli nechat vzkaz a jít si dát do hospody 
něco k pití,“ pokusil se vtipkovat. 

„Zůstaneme tady, dokud ji Adrian nepustí,“ řekl Draco a odhrnul si vlasy z čela. „Je mi jedno, 
jestli tu budeme muset čekat třeba pět hodin.“ 

„Jasně, v pohodě.“ Harry se vrátil k bezmyšlenkovitému zírání před sebe. Jistě, měl spoustu 
věcí, o kterých by si s Dracem rád popovídal, ale o těch nemohl mluvit tady. Vyučování, 
famfrpál, ani to, že občas potřebuje vrhnout pár kouzel s hůlkou, nebyla dobrá témata, když 
kolem chodili mudlové a mohli něco zaslechnout. 

A dokud nebude jen o trochu starší, nemůže použít ani obyčejné kouzlo zajišťující soukromí. 

Harry si povzdechl. Bez pochyby dokonale rozuměl Dracově nedočkavosti, s níž se těšil na 
sedmnácté narozeniny. 

„Přestaň s tím vzdycháním,“ řekl Draco a vrhl po něm podrážděný pohled. „Má zpoždění jen 
dvacet minut.“ 

„Zatím.“ 

„A není to její chyba. Nemůže odejít ze zkoušky dřív, ani kvůli mně ne.“ Bylo zvláštní, že Draco 
vypadal, že ho to těší. „Má úroveň. Má smysl pro povinnost. Na profesionální operní scéně ji 
čeká obrovský úspěch. Tím jsem si jist.“ 

Harry osobně si myslel, že Rhiannoniny výkony jsou dobré, ale ne vynikající, ale na druhou 
stranu si dokázal přiznat, že on asi není ten pravý, kdo by měl posuzovat rozvláčné staré zpěvy, 
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které nemůže stejně oceňovat nikdo jiný, než naprostí snobi. I když Rhiannon se rozhodně 
nechovala jako namyšlený snob. Rozhodně ji rozčílilo, když ji strýc přiměl, aby řekla všechny ty 
ponižující věci Snapeovi. 

Konečně něco, o čem můžeme mluvit, napadlo Harryho. „Táta se s tím vyrovnal dost dobře,“ 
nadhodil. „Víš, včera na koupališti.“ 

Draco ohrnul rty. „Otázkou zůstává, jestli ještě někdy půjde do vody.“ 

„Ale ano, půjde,“ mínil Harry. „Bude chtít být poblíž, kdybych potřeboval pomoc.“ 

„To je trochu hloupé.“ Draco se pohodlně opřel a založil ruce na hrudi. „Je zatraceně jasné, že 
už se neutopíš. Ty tréninky ti očividně prospěly.“ 

„Jo, to jo.“ Harry souhlasil a pokrčil rameny. Jedna jeho část měla ráda to, že je jeho otec tak 
ochranitelský. Možná to bylo tím, že Dursleyovým by bylo úplně jedno, kdyby se utopil. Kdyby 
jim to jedno nebylo, tak mu taky mohli zaplatit hodiny plavání, no ne? 

Dobře, dost už s tím. Harry se snažil na Dursleyovi nemyslet, pokud se tomu mohl vyhnout. 
Dřív o nich přemýšlel až moc často. Což byla možná Maršina chyba, pomyslel si. 

„Tak, co jste dělali se Severusem venku, když jsem přišel?“ 

Harry pokrčil rameny. Nemohl přece říct, že zrovna probírali jeho magické potřeby. „Ale, nic 
moc.“ 

„To je opravdu jasná odpověď.“ 

„Dobře, mluvili jsme o mých rukou. To už by mohla být jasná odpověď. Ráno mě začaly trochu 
pobolívat. Ale neboj, už jsme to vyřešili.“ 

Draco se na něj starostlivě podíval. „Jsi si jistý?“ 

„Jo, všechno v pořádku.“ 

„Dobrá.“ O chvíli později Draco vstal. „Už jde.“ 

Harry vstal taky a zahlédl Rhiannon, jak vychází z divadla zabraná do hovoru s vysokým, 
štíhlým chlapíkem, který vypadal tak na třicet. 

Draco se zamračil. „Toho neznám.“ 

„Možná někdo z té nové opery co jsi říkal, že začali zkoušet.“ 

„Ještě jsem ho neviděl, ani když jsem byl na zkoušce.“ 

Harry nevěděl, co by ještě řekl, aby uklidnil Dracovu žárlivost. „Hm, možná to bude tím, že 
nechodí na zkoušky pravidelně, třeba je to návrhář kostýmů. Vsadím se, že je teplej.“ 

Draco po něm šlehl očima. „Zajímat se o módu, ještě nemusí znamenat, že je někdo teplý.“ 

To asi opravdu ne, vzhledem k tomu, jak byl Draco posedlý svým oblečením. I když v jeho 
případě za tím byla nejspíš nejistota. Draco si dokonce i na schůzku s Rhiannon chtěl vzít 
formální oblečení, tedy ten mudlovský oblek, ve kterém šel do opery. Harrymu se naštěstí 
nakonec podařilo ho přesvědčit, že mudlovská dívka, nebo mudly vychovaná dívka, jak ho 
Draco okamžitě naštvaně opravil, by to považovala za hodně divné. 

Nakonec udělali kompromis. Draco si místo džínsů oblékl tmavě šedé kalhoty, ale doplnil je 
polokošilí s krátkým rukávem. Zelenou, pochopitelně, ale tentokrát ne v obvyklém odstínu 
jehličí nebo smaragdové zeleni, tentokrát si vybral světlejší barvu, o které tvrdil, že mu lépe jde 
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k očím. 

I přes to se Draco mračil, když si zapínal knoflíky až ke krku. Harrymu došlo, že chce schovat 
jizvu, i když ta už byla stěží viditelná. 

No, Draco byl ohledně té jizvy dost citlivý. 

Nakonec se v zrcadle ještě jednou kriticky prohlédl. Až když na něj zrcadlo pochvalně hvízdlo, 
zdál se spokojený. 

Až teď vyplula jeho nejistota zpět na povrch. A to jen proto, že Rhiannon mluvila s tím cizím 
chlápkem. 

„Hele, vždyť je jasně vidět, že o něj nemá vůbec zájem, no ne?“ zeptal se Harry, tím 
nejvěcnějším tónem, jakého byl schopen. „Prostě jen o něčem mluví.“ 

„Možná,“ připustil Draco. Harrymu přišlo, že se pořád tváří trochu popuzeně, ale aspoň měl 
dost rozumu na to, aby to rychle skryl, když se Rhiannon otočila a zamávala mu. Za chvilku 
domluvila a přišla k nim k lavičce. 

„Harry, jsem tak ráda, že jsi mohl jít s námi,“ řekla vesele. „A Cecile tě moc ráda pozná.“ 

Harry měl chuť odpovědět něco ne moc zdvořilého. Opravdu se moc netěšil na setkání s touhle 
francouzskou dívkou, nebo co byla zač. Ale tak věděl, že nemůže sabotovat Dracovo rande s 
Rhiannon. 

„Hm, myslím, že večer ve městě bude skvělá zábava,“ řekl a snažil se, aby to znělo, jako že to 
myslí vážně. 

Rhiannon popošla k Dracovi, usmála se ještě sladčeji a její hlas zněl skoro jako nadšení samo. 
„Ahoj.“ 

Draco se usmál a objal ji. 

Harry se otráveně odvrátil a počkal, až se políbí na uvítanou. I když polibek na uvítanou by 
nemusel trvat tak dlouho. Definitivně to byl francouzský polibek a podle tichých spokojených 
zvuků, které Rhiannon vydávala, si to moc užívala. 

Harry si nemohl pomoct, aby si nevzpomněl na svůj vlastní líbací zážitek s Cho. Ta nezněla 
nikdy tak spokojeně. 

To všechno dohromady způsobilo, že se cítil všelijak, jen ne dobře. Draco vypadal, že moc 
dobře ví o čem tohle je, zatímco on sám se tehdy prostě jen nějak dostal od začátku ke konci. 
Nešlo se divit, že mu po takové zkušenosti nijak nechtělo se s někým zaplést. 

A taky nebylo divu, že si přál, aby nemusel jít s nimi a dělat doprovod té Cecile. 

„Promiň,“ omlouvala se Rhiannon bez dechu. Harry si matně uvědomil, že ho poplácala po 
rameni. „Ne, že by se nám to vymklo z ruky, já jen že…“ Zasmála se a pak zašeptala zbytek 
věty, i když Harry si byl jistý, že Draco, který stál tři kroky od nich, to stejně slyšel. „Tvůj bratr 
je neodolatelný.“ 

Bez tohohle prohlášení by se Harry docela obešel. 

A určitě by se obešel bez Dracova mrknutí. 

Na druhou stranu, Draco vypadal šťastně, opravdu šťastně. Tak ho Harry moc často neviděl. 
Minulý rok byl pro ně oba strašný, a jestli Dracovi jeho románek pomůže se přes to přenést, 
jestli potřebuje… pauzu, jak to nazvala Marša, pak mu to Harry sotva může vyčítat. 
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Zvláště, když je ten románek odsouzen k brzkému zániku. V momentě, kdy Draco pochopí, že 
Rhiannon je skrz na skrz mudla, odhodí ji jako zlomenou hůlku. 

Harry mohl jen doufat, že jí neudělá nic horšího, než že jí zlomí srdce. Měl pocit, že je… ne, ne 
zamilovaná. Možná ale byla na nejlepší cestě k lásce. A jestli se na ni Draco rozzlobí, jestli si 
bude myslet, že ho podvedla, že předstírala, že je čarodějka, nebo jestli ho napadne nějaká 
podobná pitomost… mohlo by to špatně skončit. Hodně špatně. 

Vzpomněl si na to, jak se Nott rozesmál, když Harry prohlásil, že Draco vůbec není zlý. Nott, 
který spával v té samé ložnici co Draco celé roky. Nott věděl, o čem mluví. Netrvalo to dlouho a 
Draco uvařil Venetimoricu. 

Harrymu se málem zvedl žaludek, když si vybavil, jak na to tehdy přišli. A jak se Draco musel 
doslova obrátit naruby, když za svůj zločin pykal. 

No, snad si z toho vzal poučení. 

Jenže to pořád ještě neznamenalo, že Rhiannon nebude zraněna. Draco k tomu opravdu 
nepotřeboval jed, jeho kousavé poznámky samy o sobě stačily. Harry na vlastní kůži poznal, že 
Draco umí být k lidem skutečně strašný. 

Ale teď se tak špatně nechoval. Zjevně činil Rhiannon šťastnou. A ona jeho taky. A když to viděl, 
Harry jednoduše neměl to srdce, aby se proti jejich vztahu dál stavěl. 

Ale to ještě neznamenalo, že by si odpustil potichu ironicky opakovat: „Neodolatelný, hm?“ 
Harry se podíval na Draca a zlehka pokračoval: „Je dobře, že se vy dva shodnete.“ 

„Cože…“ 

Rhiannon se jen zahihňala. Vzhledem k tomu, že byla starší než oni, to mohlo vypadat směšně. 
Ale nevypadalo. 

„Tak, kde se máme sejít s Cecile?“ zeptal se Draco, vzal Rhiannon za ruku a propletl prsty s 
jejími. „Harry umírá touhou, už ji konečně spatřit. Jakmile jsem mu o ní řekl, začal ze mě 
dolovat informace. Jestli je blondýna, rudovláska, brunetka, vysoká, drobná, štíhlá nebo 
zaoblená... víš, takové věci.“ 

Uf. Harry měl čekat, že mu Draco jeho poznámku nějak oplatí. Ale tohle bylo mnohem víc, než 
si zasloužil, zvlášť když si všiml, jak se Rhiannon rozzářili oči a jak se na něj významně 
podívala. 

„Oh. Prostě si musíš počkat, až ji sám uvidíš. Nemůžu ti přece zkazit překvapení.“ 

Překvapení. To znělo tak blbě. „A kde se s ní tedy máme sejít?“ zeptal se Harry bez nadšení. 

„Má přijít k strýčkovu domu kolem páté. Strýček Stanley s tebou stejně chce mluvit, než 
půjdeme ven, Draco, tak jsme se dohodli takhle.“ 

Pohled na Dracův obličej byl v ten moment k nezaplacení, i když se dokázal rychle ovládnout. 
Harry ale pod jeho zdvořilým úsměvem stále viděl pravdu. Draco by raději snědl drceného 
tlustočerva, než mluvil s Rhiannoniným mudlovským strýcem. 

Ale teď neměl na výběr. A podle Harryho mu to patřilo. On se přece nezajímal, jestli je Cecile 
hubená nebo zaoblená! 

„Ehm… máš ponětí, proč se mnou chce mluvit?“ zajímal se Draco napjatě. 

Rhiannon se znovu zasmála, ale tentokrát ne tak vesele jako prve. „Proč asi myslíš, hlupáčku? 
Nemůžeš se na něj zlobit. Je až směšně starostlivý. Má utkvělou představu, že moje výchova mi 
nějak pokazila morálku, nebo co.“ 
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Harry povytáhl obočí, ale na Dracově výrazu se nezměnilo nic. Harry by se vsadil, přímo tady a 
teď, že má Draco chuť zeptat se: A pokazilo? 

Draco by totiž od Rhiannon zjevně chtěl víc, než jen polibky. 

Zmijozelský chlapec si odkašlal. „Co ho na tu myšlenku přivedlo? Podle toho, co jsi říkala o 
Chathamu, mi nepřijde jako místo, kde… kde by si někdo zkazil morálku.“ 

Rhiannon Draca poplácala po ruce a odpověděla, zatímco se vydali k jejímu domovu. „No, on 
rád pomlouvá moje rodiče. Mají úplně jinou povahu než on. Říkala jsem ti, že jsou umělci. A 
taky… volnomyšlenkáři, dalo by se říct. Strýček říká, že vedou bohémský život. Nakonec, 
pojmenovali mě podle písničky Fleetwood Mac.“ 

Harry věděl, že bylo lepší, kdyby mlčel, ale nemohl si pomoci. „Oni ti vážně dali jméno podle 
písničky? Písničky. No, není to zajímavé, Draco? A já si myslel, že máš jméno podle jedné 
známé velšské čarodějky!“ 

Draco trochu zvedl bradu. „Myslím, že je to dokonalé. Tví rodiče museli vědět, že budeš mít 
nesmírné hudební nadání. Bude v tom trochu jasnovidectví.“ 

Harry měl chuť protočit oči a výraz jeho obličeje Draca povzbudil, aby pokračoval. „Všimla sis 
někdy, že by někdo u vás v rodině viděl do budoucnosti, Rhiannon?“ 

Pokrčila rameny. „Máma si občas hraje s tarotovými kartami…“ 

Harry ji přerušil dřív, než se toho Draco chytí. „A jak se ta písnička jmenovala? Ta, po které tě 
pojmenovali.“ 

Rhiannon začala potichu zpívat: „Rhi-aaaaa-non… to už jsi určitě slyšel, že jo?“ 

Harry přikývl. Znělo mu to povědomě. Možná to kdysi slyšel v rádiu. 

„Co ty, Draco?“ 

Draco se omluvně pousmál. „Nemyslím.“ 

„Oh.“ Rhiannon vypadala trochu zklamaně. „No, každopádně proto s tebou chce strýček mluvit. 
Moji rodiče se vzali teprve před pěti lety a on se bojí, abych neskončila jako…“ Zeširoka se 
usmála. „Poběhlice! Dokážete si to představit? V dnešní době? Že je to směšné?“ 

Překvapení v Dracových očích bylo teď jasně patrné. „Tvoji rodiče jsou svoji teprve pět let?“ 

„Ano, ale žijí spolu víc než dvacet let.“ Rhiannon pokrčila rameny. „Manželství přece není jen o 
nějakém papíru.“ 

Dracovi něco problesklo v očích. Harry nemusel moc přemýšlet, co to asi bylo. Bylo to přesně, 
jako když nakonec pochopili celou tu záležitost s adopcí. Že nebyla jen o nějakém papíru, 
vhodném k zarámování a pověšení na zeď. 

„Jistě, důležitá je láska a vzájemné porozumění,“ zamumlal Draco. 

„Věděla jsem, že to budeš chápat.“ Ocenila ho potěšeně Rhiannon. „Ale prosím, nedávej to 
najevo před strýčkem. On je v tomhle hrozně tradiční a bude lepší, když si bude myslet, že jsi 
stejný. Ne, že by na tom moc záleželo,“ dodala rychle. „Mě je jedno, co si myslí. Ale když si tě 
oblíbí, tak všechno bude mnohem snazší.“ 

„Myslím, že Draca nemá moc v lásce,“ podotkl Harry. 

„Strýček Stanley prostě nemá rád představu, že bych se mohla utrhnout ze řetězu, jak tomu 
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říká,“ odpověděla Rhiannon pevně. 

„Copak ty jsi na nějakém řetězu?“ nechápal Draco. 

Rhiannon se zastavila v chůzi a honem si dala ruku před pusu. Chvíli jí trvalo, než mohla zase 
promluvit. „To je vždycky tak legrační?“ zeptala se Harryho. 

„Jo, jasně,“ řekl Harry. Vysloužil si za to podrážděný pohled od bratra. 

„A kvůli strýčkovi si nedělej starosti,“ otočila se Rhiannon zpátky k Dracovi. Její modré oči už 
zase zářily, tentokrát ale ne potěšením. Harry mu to připadalo spíš jako vztek. „Jakmile si s 
tebou promluví, bude dokonale spokojený. Jen si to představ: už jen tvoje výslovnost ho dostane 
do kolen.“ 

Rhiannon se začervenala, jako by se lekla, že toho řekla moc. 

„Rhiannon?“ 

„No, a je to.“ Zhluboka se nadechla. „Je mi nepříjemné přiznat si to o tvé rodině, ale jak se 
tomu vyhnout? Doslova to bije do očí, že vy dva se válíte v penězích…“ 

Harry zalapal po dechu. 

„Ach, ano. Řekl jsem jí o tvém majetku. Chtěl jsem ti to říct,“ řekl Draco. 

Rhiannon si povzdechla. „Neměla jsem o tom mluvit. Ale poslyš, Draco. Mí rodiče se nestarají 
ani o peníze, ani o společenské postavení a já taky ne, ale můj strýc je jiný. Trochu povrchní. 
Úplně si zamiluje způsob, jakým mluvíš.“ 

„Tvůj přízvuk je možná trochu moc vznešený,“ řekl Harry hlavně kvůli tomu, že Draco na 
Rhiannon zíral a zdálo se, že neví, o čem mluví. 

„Jistě, že je. Vzpomeň si laskavě, kde jsem vyrůstal,“ řekl Draco otráveně. „Wiltshire,“ dodal 
směrem k Rhiannon. 

K Harryho překvapení se trochu otřásla a pak nasadila odhodlaný výraz, jako by se právě 
rozhodla, že je potřeba obrátit situaci k lepšímu. 

„Navíc, tvůj strýc už mě přece slyšel mluvit.“ 

Po tomhle se Rhiannon začervenala ještě víc. „Ehm, to ano. A věř mi, že je tak povrchní, aby ho 
už jen tvůj původ přesvědčil, pokud..., pokud…“ 

Nevypadala, že by byla schopná to doříct, ale Harryho najednou osvítilo pochopení. Najednou jí 
rozuměl a cítil se špatně za ni. A taky cítil vztek, ale ne na ni. Draco měl tehdy na koupališti 
pravdu, nebyla to její chyba. 

„Všechno to včerejší otravování a nepříjemnosti kvůli Severusovi!“ Harry doslova vykřikl. „Tvůj 
strýc si myslel, že vypadá jako povaleč, že jo? Je tohle ten problém?“ 

„Říkala jsem mu, že učí na exkluzivní škole,“ řekla Rhiannon s ještě většími rozpaky. „Ale on se 
nemůže smířit s těmi dlouhými vlasy. Říkal, že mu váš otec připomíná moje rodiče. No a váš 
otec se obléká… trochu netradičně. Ale je to celé směšné! Jak by asi mohl být bohém? Proboha, 
vždyť učí chemii a ne moderní poezii nebo něco…“ 

Draco zvedl hlas, ale jen maličko. „Takže tvůj strýc se chce ujistit, že se k tobě budu chovat s 
náležitou úctou, protože si domyslel, že Severus mohl negativně ovlivnit moje morální postoje? 
Severus? Jestli si myslí něco takového, pak je úplně mimo!“ 

„Vždyť je to pitomec,“ uklidňovala ho Rhiannon zoufale. „Mrzí mě, že jsem o tom vůbec začala, 
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ale myslela jsem, že bude lepší, když budeš vědět, jak to je.“ 

Draco pustil její ruku. „Takže chceš, abych pomluvil Severuse?“ 

„Ne, to vůbec ne!“ 

„Tak co přesně se mi snažíš říct?“ 

Rhiannon se tvářila jako by chtěla polknout a ona to zrovna jako na potvoru vůbec nešlo. 
„Ehm… Já vlastně nevím, vážně. Možná bys mohl svého otce popsat jako velmi konzervativního 
navzdory tomu, jak vypadá. I když tuším, že to asi bude dost těžké.“ Nadechla se. „Možná bys 
měl zkusit zdůraznit, že Wiltshirské myšlenky tě ovlivnily víc.“ 

Draco schoval ruce do kapes. Hluboko do kapes. „To už bych se spíš pozvracel!“ 

Tak tohle mluví za všechno, pomyslel si Harry. 

„Měl jsem velké štěstí, že tu Severus pro mě byl,“ pokračoval Draco už klidnějším hlasem. „Bez 
něj bych… ale, to je jedno. Nechce se mi na to ani myslet. Asi bude stačit, když řeknu, že můj 
první otec vyhrožoval, že mě zabije a myslel to vážně a to jen proto, že jsem ohrozil ty 
Wiltshirské myšlenky, o kterých jsi mluvila. Rozhodně je nebudu vychvalovat, nikdy, nikomu, 
ani proto abych vycházel s tvým strýcem, který mi hrozně připomíná… Ale to je jedno.“ 

„Omlouvám se.“ Rhiannon položila ruku na Dracovo předloktí a pohladila ho. „Opravdu mě to 
mrzí. Já jsem nechtěla, abys… Já se jen snažila pomoct. Myslela jsem, že kdybys věděl, jak 
nejlíp mluvit se strýčkem... Neměla jsem vymýšlet žádné plány. Odpustíš mi to?“ 

Draco zůstal na moment zticha, ale pak pokrčil rameny a rychle ji políbil. „Většinou mám plány 
rád. Ale v tomhle případě… je to záležitost loajality.“ 

„Jasně, já to chápu,“ vydechla Rhiannon tak potichu, že ji Harry sotva zaslechl. 

„Takže tvůj strýc mě klidně může nenávidět.“ 

Pokrčila rameny. „Pořád ještě tu je tvůj přízvuk. Bude ho respektovat, to ti zaručuju. A v 
případě, že by se mi pokusil zakázat se s tebou vídat, pořád ještě mu táta může brnknout.“ 

Harry se pokoušel do jejich hovoru nezasahovat, ale teď mu došlo, že by měl raději zasáhnout, 
než Draco položí další pitomou otázku, jako na co přesně může její táta jejímu strýci brnknout. 
„A on tvého otce poslechne?“ 

„Ne, ale myslím, že mu dojde, že překročil meze, pokud bude muset poslouchat, že mu táta 
vyčítá, že zasahuje do mého milostného života. K tomu by Stanley Tilden neměl právo, ani 
kdyby byl mým otcem. Což, díky Bohu, není.“ 

Draco se najednou rozzářil, nálada se mu o sto procent zlepšila a i jeho kroky byly lehčí a 
optimističtější. A Harry věděl proč. Ta dvě slova. 

Milostný život. 

Rhiannon řekla: milostný život. 

A Dracova nálada díky tomu vyletěla do oblak. 

***

Ukázalo se, že Cecile není nic moc, pokud by se tedy někdo zeptal Harryho. Byla menší než on, 
měla hnědé vlasy na ramena a nepatrně šilhala. Nejvýstižnější slovo, jakým by ji Harry popsal, 
bylo nepopsatelná. Nebyla ošklivá, ale taky se mu nelíbila. 
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Samozřejmě, neseznámili se za zrovna příznivých okolností. 

Cestou k Rhiannon domů se zastavili u stánku se zmrzlinou a pak v parku, kde zmrzlinu snědli. 
Harry si nemohl nevšimnout, jak Draco na Rhiannon celou dobu zírá a nevěděl, jestli se má 
smát nebo zlobit. Nemusel být génius, aby mu došlo, na co Draco při tom zírání myslí. 
Rhiannonin růžový jazyk přejížděl po zmrzlině sem a tam a Draca to zjevně fascinovalo. 

Harry netušil, jestli se snažila, aby to vypadalo tak provokativně, nebo jestli takhle jedla 
zmrzlinu pokaždé. Ať tak či tak, Draco od ní nemohl odtrhnout oči. 

Když došli k domu Stanleyho Tildena, bylo už deset minut po páté a Cecile už tam čekala. 

Vešli do domu a Rhiannonnin strýc vyšel ze své pracovny a více méně dal najevo, že Draco by 
měl jít za ním, aby si mohli promluvit 'jako chlap s chlapem'. 

Pohled na Dracův výraz byl nepřekonatelný. Ještě nikdy nebyl uvnitř mudlovského domu a navíc 
nebyl zvyklý poslouchat, co mu nějaký mudla nařizuje. Chvilku vypadal zaskočeně, ale pak 
nasadil zdvořilý výraz a následoval Stanleyho Tildena do jeho pracovny. 

Harry se díval za svým bratrem a cítil tolik obav, že se mu málem rozskočila hlava. Každý jiný 
mudla, který by se pokusil Dracovi poroučet, by se rychle stal terčem nějaké hodně ohavné 
kletby… a Draco nosil hůlku pořád s sebou. S jeho problémem se sebeovládáním by ho ani 
obavy z následků takového činu nemusely zastavit, zvlášť kdyby Rhiannonin strýc řekl něco 
urážlivého o Severusovi. Možná Dracovi city k Rhiannon pomůžou zachovat zdvořilé chování, 
ale s dalším problémem, kterému musí čelit, mu nepomohou zcela určitě. Draco musí 
předstírat, že je mudla. Rhiannonin strýc je vůči němu už tak podezíravý a pokud Dracovi 
odpovědi nebudou v pořádku, tak Stanley Tilden si to vyloží špatně. 

Harry jen doufal, že nebudou potřebovat ministerské vymazávače paměti. 

Rhiannon si odkašlala. Až moc hlasitě. „Cecile Harissová,“ představila dívku tónem, který 
naznačoval, že to nedělá poprvé. 

Harrymu bylo ze srdce jedno jestli na Cecile udělá dojem nebo ne, ale rozhodně nechtěl, aby si 
o něm myslela, že je nezdvořilý. „Ahoj,“ podal jí ruku. „Harry Potter.“ 

Cecile mu krátce potřásla rukou. „Jo, Rhiannon se zmiňovala.“ 

Harry si pomyslel, že tohle bylo nezdvořilé. 

„Harry i Draco chodí do školy ve Skotsku. Jejich otec tam učí,“ řekla Rhiannon. „Cecile, dáš si 
něco k pití?“ 

„Dám si něco venku.“ Cecile se posadila a přehodila nohu přes nohu. V krátké kostkované 
sukni, co měla na sobě, vypadaly její nohy trochu tlustě, všiml si Harry. Ta sukně sama o sobě 
byla taky příšerná. 

„Harry? Něco k pití?“ 

Harry by si docela dal sklenici vody, zvlášť po té přeslazené zmrzlině, ale nechtěl si o ní říct, 
protože pak by zůstal sám s Cecile a netušil o čem s ní mluvit. 

Jak se ukázalo, byla to chyba, protože Rhiannon pokračovala: „Tak dobře. Já se půjdu trochu 
upravit, nevadí? Ta zkouška byla dneska hrozně náročná.“ 

S těmi slovy zamířila dál do domu a nechala Harryho, aby se bezradně rozhlížel kolem. Uf. Na 
zdi viselo pár fotografií Rhiannon. Harry pocítil osten žárlivosti. Tohle ani nebyl její domov a 
stejně tu visí její fotky. 

Harry byl ještě ztracený ve vzpomínkách, když se k němu Cecile otočila s výrazem plným 
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očekávání. „Rhiannon říkala, že půjdeme na večeři. Kam vlastně?“ 

„Ehm. Já vlastně ani nevím. Prostě jen jdu s nimi.“ Pak, protože Cecile se tvářila, že stále ještě 
čeká na odpověď, se Harry pokusil otázku obrátit na ni. „Kam bys ráda šla ty?“ 

Kdyby věděl, co bude následovat, nikdy by se tak nezeptal. Cecila začala vykládat o jídle, 
včetně tak pitomých detailů, jako že kuchyně Gujarati je stokrát lepší než Panjabi, která se 
rovnou může schovat, jak se vyjádřila. 

Harry byl rád, že aspoň ví, že mluví o indickém jídle. 

Její posedlost tímhle tématem je alespoň zaměstnala na dalších deset minut, než se vrátil 
Draco. Tvářil se… no, Harry si nebyl jistý jak. Podle samolibého úsměvu by se zdálo, že všechno 
šlo dobře, ale v Dracových stříbrných očích se skrývala nějaká obava. Harry by se ho rád 
zeptal, co se stalo, ale něco takového nemohli probírat před Rhiannoninou poněkud 
nepříjemnou kamarádkou. 

„Vyřízeno?“ zeptala se Rhiannon hned, jak se k nim připojila. Měla džínovou sukni doplněnou 
halenkou, která Harrymu přišla jako něco, co nosí jen cikáni. Možná ten dojem pramenil spíš z 
jejího účesu, protože si vlasy stáhla z čela olivově zbarvenou páskou, kterou použila místo 
čelenky. „Můžeme jít?“ Pak se rozhlédla kolem a zdálo se, že si něco uvědomila. „Tohle je Cecile 
Harrisová, Draco. Cecile, tohle je můj přítel. Draco Snape.“ 

Když Draco slyšel, jak ho Rhiannon představila, hodil všechny problémy za hlavu. Alespoň 
Harrymu to tak přišlo. A ještě víc ho potěšilo, když se na něj Cecile podívala a prohlásila. „Tak ty 
jsi ten, o kom Rhiannon pořád mluví.“ 

Rhiannon se trochu začervenala. 

Draco zatím potřásl Cecile rukou. 

„Co takhle francouzská restaurace?“ navrhl Draco a podíval se Rhiannon, jestli souhlasí. 

Ale byla to Cecile, kdo odpověděl. „Radši ne. Trochu moc másla a smetany.“ 

„Tedy nějaký moderní podnik,“ řekl Draco znatelně chladnějším hlasem. „Nic luxusního, 
vzhledem k tomu jak jsem oblečen.“ Obrátil se k Rhiannon. „Neznám to tady v Exeteru moc 
dobře. Víš o nějaké restauraci?“ 

„Tady poblíž?“ Rhiannon potřásla hlavou. „Pokusím se přemluvit strýčka, aby mi půjčil auto.“ 

Strýček o ničem takovém nechtěl ani slyšet. „Ani omylem,“ řekl zachmuřeně, když vyšel z 
pracovny, Rhiannon šla poněkud schlíple za ním. „Nenapadlo mě, že nemáš auto,“ prohlásil na 
Dracovu adresu. Vlastně to znělo trochu jako obvinění. Jako by Draco prostě měl mít auto a to, 
že ho nemá, bylo zatraceně podezřelé. 

Draco pokrčil rameny, ten pohyb by každému připadal naprosto přirozený. Harry ale věděl, že 
Draco klid jen předstírá a že právě začal uzavírat svou mysl. Což mu pomohlo, aby zalhal 
přirozeně. 

„Říkal jsem vám, že můj otec je velmi přísný, pane. Obávám se, že mi zakázal auto, dokud si 
nezlepším známky tak, aby vyhovovaly jeho nárokům. Což pochopitelně nemůže být dříve, než 
v příštím školním roce.“ 

Ha. Draco měl Stanleyho Tildena pěkně přečteného. To, že mu řekl pane, bez ohledu na 
skutečnost, že nesnáší mudly, to, jak zaměřil své odůvodnění na přísnost, když věděl, jak přísně 
se ten muž snaží vychovávat svou neteř… Harryho napadlo, že kdyby se Dracovi podařilo 
přesvědčit kouzelnickou veřejnost, aby zapomněla na jeho vazby k smrtijedům, mohl by z něj 
být jednou úspěšný politik. 
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„To je správné,“ přikývl Rhiannonin strýc. „Rhiannonini rodiče by podle mě taky měli být 
ohledně známek trochu přísnější. Hudba, to není žádná pořádná práce a až bude jednou práci 
hledat, znalosti se jí jen hodí, že ano?“ 

Ke konci už mluvil přímo k Rhiannon. 

Harrymu nepříjemně připomněl vlastního strýce, který si Snapeovi stěžoval na Harryho a Harry 
stál přímo vedle nich. 

Rhiannon vypadala, že je na to zvyklá, přesně jako tehdy Harry. „Jistě, strýčku Stanley. Tak my 
půjdeme.“ 

„Budeš doma přesně v půl jedné, je to jasné? Zpozdíš se o minutu a máš domácí vězení celý 
příští týden. Bez legrace.“ 

„Ano, strýčku Stanley,“ odpověděla Rhiannon a usmála se hrozně falešným úsměvem. Harrymu 
přišlo, že chtěla, aby to tak vypadalo. 

***

Nakonec se vydali zadními uličkami směrem k divadlu do řecké restaurace, o které Rhiannon 
řekla, že by ji ráda vyzkoušela. Harrymu tam chutnalo, ale docela by se obešel bez Cecile, která 
otravovala číšníka tím, že ho opravovala, když jim vysvětloval názvy jednotlivých jídel. 

V jednu chvíli během večeře Harry zachytil Dracův pohled a snadno pochopil, co znamená. 
Jsem tvým dlužníkem. 

Jo, to tedy jsi, odpověděl mu Harry očima. Ukázalo se, že Cecile je neuvěřitelně otravná. Jediná 
dobrá věc na ní byla, že se nezdálo, že by ji Harry zajímal. Což, jak doufal, znamenalo, že s ním 
později nebude chtít tancovat. 

Protože už teď bylo jasné, že se po večeři vydají do nějakého tanečního klubu. Draco s 
Rhiannon se o tom bavili minimálně deset minut. Tedy pokud zrovna nevrhali jeden na druhého 
zamilované pohledy. 

***

Rhiannon navrhla jeden podnik, o kterém řekla, že je in, ale ne snobský. Když ji Harry 
následoval dovnitř, viděl, že měla pravdu. Hudba řvala nahlas a v klubu nebylo k hnutí, ale 
rozhodně to tam nevypadalo jako ve Zmijozelské společenské místnosti po výletu do Prasinek. 

Rhiannon popadla Draca za ruku a dostrkala ho na parket. Draco se zasmál a roztočil Rhiannon 
pohybem, který vypadal podivně nevhodný vzhledem k rytmu, který udávaly řvoucí 
reproduktory na stěnách. Jakmile se zamíchali mezi ostatní tanečníky na parketu, pochytil 
Draco rytmus a styl a pohyboval se v souladu s hudbou, i když stále držel Rhiannon za ruku. 

Harry netušil, jestli si má myslet, že je to milé, nebo prostě divné. 

„Něco k pití?“ zeptal se Cecile hlavně proto, aby je udržel dál od tanečního parketu. Možná, 
kdyby vypadala dobře, byla zábavná a vůbec, kdyby ho přitahovala, pak, možná, by s ní chtěl 
tancovat, i když ho tancování moc nebavilo. Ale když byla taková, jaká byla, tak se bez 
tancování obejde. 

„Co?“ Cecile si dala dlaň k uchu, což bylo naprosto zbytečné gesto, protože Harry ji také 
neslyšel. 

„Pití?“ zkusil to znovu a tentokrát křičel, aby ho slyšela i přes hudbu. 

„Třeba panáka vodky,“ zakřičela na něj nazpátek. Znělo to skoro jako jekot. Otočil se od ní, aby 
se po tom zvuku vzpamatoval a částečně i proto, aby skryl překvapení. Na alkohol ani 
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nepomyslel. 

Na druhou stranu jeden nebo dva drinky by z ní mohly udělat přijatelnější společnost. Harry 
přikývl a protlačil se k baru, kde objednal dvojitou vodku. Barman se na něj zkoumavě zadíval, 
ale na občanku se neptal. Což bylo dobře. Harry stejně žádnou neměl. 

Což by možná měl napravit, pokud bude trávit víc času v mudlovském světě. Ne, že by něco 
takového měl v plánu, ale Snape jednou říkal, že se možná kvůli válce budou muset skrývat 
mezi mudly. 

Cecile nebyla tam, kde ji Harry nechal. Chvíli ji hledal a pak ji našel v malém boxu, kde 
netrpělivě bubnovala prsty do stolu. Tedy, ne že by to mohl slyšet. Jen to viděl. 

Jestli bude v tomhle klubu dlouho, tak ohluchne. To mu bylo jasné. 

Cecile si od něj vzala skleničku a na pár loků ji vyprázdnila. „Ty sis nekoupil?“ zakřičela otázku. 
Harry se vsoukal do boxu naproti ní. „Nemám žízeň.“ 

Docela dlouho tam tak potichu seděli. Harrymu to nevadilo. Docela mu stačilo prohlížet si klub. 
Cecile ale mlčení brzy omrzelo, natáhla se k němu přes stůl a zatahala ho za rukáv. 

Harry si v duchu povzdechl a podíval se na ni. 

„Skotsko,“ zakřičela na něj. „Tam jsem nikdy nebyla.“ 

„Hodně zeleně,“ křičel Harry odpověď. 

Bylo to směšné. Rozhovor za těchto podmínek byl takřka nemožný, i kdyby s ní opravdu chtěl 
mluvit. Harryho už z hlasité hudby rozbolely uši. 

Naštěstí se konečně objevili Draco s Rhiannon, oba rozpálení tancem. Nebo možná něčím 
jiným, pomyslel si Harry s nechutí. Kvůli davu je oba ztratil z očí, takže by nebylo tak těžké, aby 
se na chvíli vypařili ven, bez ohledu na Dracův slib. 

„Promiňte,“ hulákal Draco a neurčitě mávl rukou. „Mysleli jsme, že půjdete taky tancovat.“ 

„Harryho tancování moc nebaví, aspoň myslím,“ ječela Cecile. 

Draco Harryho plácl přes rameno. „Sedni si k Cecile, ať můžu sedět vedle Rhiannon!“ 

Ani omylem. Harry se jen posunul na lavici. 

Rhiannon se vmáčkla vedle něj a pak se zahihňala, protože Draco si sedl tak blízko k ní, že se 
jejich nohy dotýkaly. „Skvělé místo,“ řekl Draco nahlas. I tak ho Harry sotva slyšel. „Báječná 
hudba!“ 

Rhiannon nadšeně přikývla, ale pak si všimla Ceciliny skleničky. „Ou. Tak vodka? Skvělý nápad!“ 

Draco hned vstal. „Objednám pro všechny, ano?“ 

Ale Rhiannon zakroutila hlavou. „Nebuď hlupák. Platils za večeři a za vstupné. To nejmenší, co 
můžu, je zaplatit pití.“ 

„Mě nevadí…“ 

„Mě taky ne,“ trvala na svém Rhiannon a trochu zvedla hlas. 

V tu chvíli byl Harry vděčný, že je hudba tak nahlas. Nechtěl poslouchat, jak se Draco s 
Rhiannon hádají. Nevěděl, co Rhiannon říkala, ale asi to bylo něco kousavého, podle toho jak 
Draco stáhl ústa. Po chvíli se však Draco uklidnil. Vstal a uhnul stranou, aby Rhiannon mohla 
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projít. 

Když vstala, políbila ho. 

Pak se otočila k Harrymu a Cecile. „Pojď se mnou,“ zavolala na svou kamarádku. „Potřebuju si 
upravit rtěnku.“ 

Harry nemohl pochopit, proč kvůli tomu s sebou potřebuje Cecile, ale na druhou stranu byl rád, 
že se té dívky na chvíli zbaví. Jen co byla pryč, opřel se a zhluboka si oddechl. 

Draco to nemohl slyšet, ale všechno viděl. „Promiň,“ zakřičel jen o něco tišeji než prve. 

Harry pokrčil rameny. Stejně se nechtěl s nikým seznamovat, takže mu bylo celkem jedno, že 
byla Cecile taková, jaká byla. „Jsem zvědavý, jestli Rhiannon opravdu koupí panáka vodky pro 
všechny.“ 

Dracovy se zablesklo v očích. „Co myslíš, že by Severus udělal, kdybychom za ním přišli opilí?“ 

Harry se zachvěl. „Máš pravdu,“ zakřičel a měl pocit, že hudba hraje čím dál tím hlasitěji. 
„Takže si žádnou vodku nedám…“ 

„Ale, jeden panák s tebou nic neudělá a stejně máme ještě hodiny času.“ 

Hodiny. Hodiny s Cecile. Harry se otřásl a napadlo ho, že by to možná stálo i za kázání od 
Snapea, kdyby strávil zbytek času s Cecile namol. Rhiannon byla aspoň milá. Harry chápal, proč 
jí má Draco tak rád, ale bál se to bratrovi říct, protože netušil, jestli se Draco pořád ještě bojí, 
že by mu ji mohl přebrat. Což byl nesmysl. 

„Tobě se ta hudba opravdu líbí?“ 

„Neslyším tě!“ 

Harry se zhluboka nadechl a pokusil se křičet ještě hlasitěji než prve. „Ta hudba! Tobě se líbí?“ 

Dracův úsměv byl široký a skoro nakažlivý. Harry byl šťastný, že vidí bratra tak spokojeného. 

„Je to kouzelník!“ 

Harry se málem zalkl smíchy. A ne jen z Dracovy poznámky. Smál se i proto, že Draco prakticky 
tancoval vsedě. Pryč bylo předstírání vybraných způsobů nebo aristokratické odtažitosti. Draco 
vrtěl rameny nahoru a dolů do rytmu s hudbou a trochu kýval hlavou ze strany na stranu. 
Harryho by nepřekvapilo, kdyby zjistil, že Draco pohybuje i nohama, ale stůl mu blokoval 
výhled, takže chvíli odolával pokušení naklonit se a podívat. Když ho to napadlo, rozesmál se 
ještě víc. 

„Jaké štěstí, že se ještě nevrátily s pitím,“ hulákal Draco. „Vsadím se, že by ses okamžitě polil. 
Nebo bys polil Cecile!“ 

„Její náladu by to už moc nezměnilo,“ odpověděl Harry a znovu se zasmál. 

„No, vypadá to, že máme štěstí,“ oznámil Draco a napůl se postavil a zahleděl se přes dav k 
baru. „Nejsem si jistý, ale barman právě něco bere z chladničky a vypadá to, že právě mluvil s 
Rhiannon…“ 

„Stejně bylo trochu divné, jak trvala na tom, že zaplatí,“ křičel Harry. 

Draco pokrčil rameny. „Je jisté, že se mnou nechodí kvůli mým penězům. Nesnáší bohatství. 
Myslím, že by byla radši, kdybych byl ze stejné společenské třídy jako ona.“ 

Když se nad tím Harry zamyslel, dávalo to smysl. Vysvětlovalo to, proč se tak zatvářila při 
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zmínce o Wiltshiru. V Harryho očích to bylo plus. Bylo by hrozné, kdyby její zájem o Draca 
pramenil, i třeba jen z části, z jeho bohatství. Ale když jí vadilo pomyšlení, že se Draco doslova 
válí v penězích… 

„Myslím, že už tě to napadlo,“ zakřičel Harry, už zase se smíchem, „Ale když je na tom s 
přístupem k penězům takhle, tak bys jí možná neměl dávat ten diamantový přívěšek, cos 
koupil…“ 

Sakra. Ani kdyby se Harry opravdu snažil, tak horší průšvih už udělat nemohl. Tedy, ne že by to 
byla jeho chyba. Už si zvykl, že musí křičet, protože hudba byla tak nahlas, že se sotva slyšel 
sám. 

A v tom byl ten problém. Hudba ztichla právě uprostřed jeho věty, ale Harry si toho nevšiml a 
větu dokončil. Pochopitelně nahlas. 

„...Bys jí možná neměl dávat ten diamantový přívěšek, cos koupil…“ 

Harry se s rozpaky ohlédl a doufal, že Rhiannon je pořád ještě u baru zaměstnaná kupováním 
pití. To štěstí však neměl. Byla jen asi tři metry od něj, v každé ruce jednu štíhlou skleničku. 
Cecile šla za ní a nesla další dvě. 

Cecile vypadala okouzleně a hlavou jí proběhlo: To je tak krásné… Ale Harry si jí sotva všiml. 
Byla to Rhiannon, kdo upoutal jeho pozornost. 

Tvářila se znechuceně. A naštvaně. 

Na chvíli si Harry myslel, že se prostě otočí na patě a odejde. Ale pak došla k nim, praštila 
skleničkami o stůl tak, že bylo divu, že se nerozbily. 

„Jahodové daiquiri?“ zajímal se Draco a pokusil se usmát, jako by se nic nestalo. „Dobrý 
výběr…“ 

„Sklapni,“ zasyčela na něj Rhiannon. „Nemůžu tomu uvěřit. Po všem, co jsem ti řekla, co jsem ti 
vyprávěla, jsi šel a koupil pro mě něco posázeného diamanty? Co to má být? Předvádění, 
přesně jako všichni ti zmetci z Chathamu?“ 

Harry by byl nevěřil, kdyby mu někdo řekl, že zatouží po tom, aby ta hlasitá hudby začala 
znovu hrát. Teď po tom toužil. Nechtěl poslouchat, co Rhiannon vyčítá Dracovi. Přišlo mu 
nevhodné, prostě tu sedět a poslouchat je, i když Cecile to očividně nevadilo. Dokonce na 
Harryho mávla, aby jí uhnul z výhledu. 

Harry místo toho vstal a vzal ji pevně za ruku. „Myslím, že půjdem tancovat,“ oznámil, když 
zachytil Dracův pohled. 

„Jo, dobrý nápad,“ zamumlal Draco. „Rhiannon… to bylo jinak. Poslouchej mě, prosím, chvíli…“ 

To bylo vše, co Harry zaslechl. Odtáhl Cecile od stolu tak daleko, jak to šlo a co nejrychleji to 
šlo. Pak stál na kraji parketu a netrpělivě podupával nohou, jak přemýšlel, jak dlouho ještě, než 
znovu začnou hrát. 

Cecile mu podala jedno z pití, které pořád ještě držela v ruce a usrkla ze svého. „Opravdu?“ 
Cecile byla fascinovaná. „Opravdu jí koupil diamanty? Nedělal sis srandu?“ 

Závist v jejím hlase byla nepřeslechnutelná, Harryho to znechutilo. Cecile by asi byla šťastná, 
kdyby ulovila bohatého přítele. Hm, kdyby byla Rhiannon jiná, určitě by Cecile vyprávěla, že se 
Harry válí ve zlatě a pak by musel čelit neradostné vyhlídce na Cecile, jak na něj dělá oči a 
předstírá zájem. 

Jenže Rhiannon nepatřila k lidem, na které majetek dělá dojem. A od svých přátel nečekala nic 
jiného. 
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„Myslím, že to je Dracova věc,“ odpověděl pevně a natáhl se, aby položil skleničku na prázdný 
stůl. Na první pohled to byl skvělý nápad, mít v hlavě vymeteno, ale teď to Harry nechtěl. 
Nevěděl, čím teď Draco prochází, taky bylo možné, že se s ním Rhiannon rozejde. Harry chtěl 
být připravený, kdyby ho Draco potřeboval. 

„Jestli je to jeho věc, tak jsi to nemusel vyřvávat do celého světa, ne?“ zeptala se Cecile. 

Už měla vypitou polovinu sklenky, ale Harry si nemyslel, že by ji to omlouvalo. Podíval se na ni 
co nejchladněji mohl. „Myslím, že víš, že jsem to neměl v úmyslu.“ 

Najednou začala hrát hudba. Harry vzal Cecile sklenku z ruky a zatáhl ji na parket. Bylo to 
nakonec lepší, než muset s ní mluvit. Za okamžik se parket zaplnil a ostatní tanečníci je 
obklopili. Což bylo dobře. Takhle neměl Harry pocit, že je lidé u stolů sledují. Teď je ani nemohli 
vidět. 

Ukázalo se, že Cecile je výborná tanečnice, ale to nic neměnilo na tom, že jinak byla 
nesnesitelná. 

Tancovali na pár písniček a pak už si Harry myslel, že uteklo dost času a že by se mohli vrátit ke 
stolu. Když tam došli, seděli u jejich stolu cizí lidi a Draca ani Rhiannon nebylo nikde vidět. 

„Uf,“ řekl Harry a cítil se špatně. Cecile ho neslyšela, ale to mu bylo jedno. Po tom, co se stalo 
prve, se mu nechtělo zase křičet. Navíc ho už z křiku bolelo v krku. 

Cecile nevadilo, zase začít křičet. „Vsadím se, že šli ven. Rhiannon s ním určitě nechtěla mluvit 
tady.“ 

Harry kývl, jako že ji slyšel a protože ho nenapadlo nic lepšího, zamířil k volným židlím 
zastrčeným v rohu. Posadil se, odvrátil se nenápadně od Cecile a předstíral, že ho baví 
pozorovat tanečníky na parketu. 

Pochopila ho docela rychle a už nemluvila. 

Trvalo docela dlouho, než zahlédl Rhiannon a Draca se vracet. Harry se s obavami posadil rovně 
a pokusil se z bratrova pohledu něco vyčíst. Bylo těžko poznat, na co Draco myslí. Nevypadal 
zklamaně, ale spíš jako by si procvičoval pokerový obličej. 

Na druhou stranu Rhiannon vypadala uvolněně. Dokonce spokojeně. 

Harry začal být opravdu zvědavý, co se venku stalo. 

Dozvěděl se to až mnohem později večer, když už oba leželi v postelích. 

„Byla kvůli tomu přívěsku hrozně naštvaná,“ zamumlal Draco a praštil rukou do polštáře. 

Dokonce i v slabém měsíčním světle proudícím oknem si Harry všiml vrásek na Dracově čele. 

„Ale vypadala v pohodě, když jste se vrátili z venku.“ 

Draco si povzdechl. A za chvíli znovu. 

„Co?“ 

„Udělal jsem něco, co ji uklidnilo. Nakonec, když jsem jí všechno vysvětlil, přišlo jí to smutné i 
směšné zároveň.“ 

Harry se skoro bál zeptat. 

Harry si povzdechl potřetí, odhodil přikrývku a posadil se na posteli se skříženýma nohama. 
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„Mluvila o tom přívěsku, jako by to byla celá šňůra diamantů, tak jsem jí ukázal, že je to 
opravdu jen přívěsek a pak…“ 

„Tys ho měl s sebou?“ 

Draco pokrčil rameny a vzhlédl. „Pro štěstí. Chtěl jsem jí ho dát, sice ne tak brzy, ale když sis 
tak pustil pusu na špacír…“ 

„Já… omlouvám se.“ 

Draco se pousmál. „Rád bych ti to vyčítal, ale vím, že jsi to neudělal schválně. Nemohl jsi za to. 
No, každopádně, když ten přívěšek viděla, byla zděšená, i když to byl jen jeden jediný diamant. 
Začala chodit po ulici sem a tam a vysvětlovat, že peníze se dají použít mnohem lépe, třeba na 
pomoc lidem a že zrovna ona pomoc nepotřebuje a že je možná chudá, ale je spokojená.“ 

„Ale to už jsi všechno věděl,“ řekl Harry, kterého trápilo, že Dracův hlas zní tak… bolestně. 

„Ještě jsi neslyšel to nejhorší.“ 

Harry se posadil na posteli tak, že mu nohy visely na zem. „Povídej.“ 

„Mluvila o tom, že jsou na světě lidé, pro které by peníze, které ten přívěsek stál, znamenaly 
hrozně moc a mohly by jim změnit celý svět a pokud to nechápu, pak neví, jestli mě vůbec 
chce ještě někdy vidět a...“ Draco zaváhal. „No, tak co jsem měl asi dělat, když jsem uviděl 
toho ubožáka jak, tam sedí na rohu s cedulí, že bude pracovat za jídlo? No vážně! Co jsem měl 
asi dělat? Myslel jsem, že mi něco naznačuje! Tak jsem mu ten přívěsek dal!“ 

Harry údivem otevřel ústa. „Tys mu dal ten přívěsek? Přívěsek, co stál…“ 

Draco zvedl hlas. „Ano, dal jsem mu ho! Proč ne? Rhiannon ho nechtěla. Chovala se, jako by ho 
nemohla ani vidět. A obvinila mě, že myslím jenom na sebe, tak jsem chtěl udělat něco pro 
někoho potřebného!“ 

„Jasně, jasně,“ uklidňoval ho Harry. Teď, když měl za sebou první šok z toho, co to Draco 
vlastně udělal, měl co dělat, aby se nerozesmál. Ale to by Dracovi nepomohlo, aby se cítil líp. 
„Hádám, že na to Rhiannon nereagovala moc nadšeně.“ 

„Nazvala mě idiotem,“ řekl Draco dutě. „Řekla, že ten muž je závislý na drogách a že si za ten 
přívěsek koupí drogy nebo alkohol a že na tom bude ještě hůř.“ 

„Nevzal jsi mu ten přívěsek?“ 

„On s ním utekl. Zatímco na mě Rhiannon křičela.“ Draco se začal kývat dopředu a dozadu. 
„Bylo to hrozné.“ 

Harry si pomyslel, že někdy je nejlepší, prostě se vypovídat. Dostat to ze sebe. Naučil se to od 
Marši, ale snažil se neznít jako ona, když Draca pobídl: „Ale asi se přes to dostala, ne?“ 

„Jo, když jsem jí to vysvětlil.“ Draco se ušklíbl. „Řekl jsem jí, že jsem nikoho závislého zatím 
neviděl a vyprávěl jsem jí něco o životě ve Wiltshiru.“ 

Harry zalapal po dechu. „Snad ne o…“ 

„Ne, jistě, že ne. O našem sídle. O pozemcích. Že není moje chyba, že nevím nic o tom, jaké to 
je nemít peníze a že jsem se tomu muži snažil pomoct a je mi líto, jestli jsem udělal něco 
špatně.“ 

Draco se přestal kývat a podíval se na Harryho. Konečně se trochu usmál. Dokonce pokojně. 
„Když jsem chvíli mluvil, pochopila, že jsem mu ten přívěsek nedal z uraženosti, protože že ho 
ona nechtěla. A pak… ehm, pak jsem měl pocit, že bych měl říct něco, co by na ni udělalo 
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dojem, tak jsem jí řekl, že finančně podporuji sirotčinec. Víš, domov pro motáky… Pochopitelně 
jsem neřekl, že jsou tam motáci.“ 

Harry si odkašlal. „Ale, ty ten domov nepodporuješ Draco. To Walpurgis Black.“ 

„Mými penězi.“ 

„Nebyly tvoje.“ 

Draco si odhrnul vlasy z očí. „Jo, já vím, že to vidíš takhle. No, tohle se ti bude líbit. Chce ho 
vidět.“ 

„Domov pro motáky?“ 

„Ano a počítám, že pokud jim věnuji odpovídající částku, podaří se mi dojednat návštěvu, takže 
jim dám další peníze. Tentokrát z vlastní vůle.“ 

„Mám pocit, že dovnitř jen tak někoho nepustí.“ 

„Ha,“ Draco zívl. „Počkej a uvidíš. Možná máš spoustu peněz, ale nemáš ani ponětí, co se jejich 
pomocí dá dosáhnout. Darswaithe bude ještě rád, že nás bude moct s Rhiannon provést. Za to 
ručím. Jistě, u něj neuškodí, když použiji ještě jinou páku. Možná si nepamatuje na to, jak tě 
uřkl, Harry, ale můžeš se vsadit, že mu v rámci vyšetřování o všem řekli. A taky ví, že jsem to 
byl já, kdo ho zneškodnil. Hm. Možná bych jim ani nemusel dávat peníze. Vsadím trezor, že si 
omotám Darswaitha kolem hůlky během pěti minut.“ 

„Draco…“ 

„Neboj, nějaké peníze jim dám. Nakonec, chci, aby se o tom daru zmínili před Rhiannon. A krom 
toho…“ Draco si lehl a překulil se na bok tváří k Harrymu. „Pár dobře využitých galeonů 
vždycky všechno usnadní.“ 

Bylo zvláštní, že Draco pořád uvažoval takhle, i po celém tom fiasku s přívěskem. Ale dát 
peníze Domovu pro osiřelé motáky je dobrá věc, takže se Harry rozhodl, že se v tom nebude 
moc rýpat. 

Draco znovu zívl. „Dobrou noc, Harry.“ 

„Dobrou.“ 

Ale nebyla to dobrá noc. Harrymu se zdálo, že je zpátky v nemocničním křídle, Snape a Draco 
seděli u jeho postele a drželi ho za ruce. 

Vzbudil se zbrocený studeným potem, srdce mu bylo jako o závod a snažil se vybavit si detaily 
snu. Ale nedařilo se mu to. Zůstal jen ten jeden obraz. 

Harry se zamračil a sáhl po lahvičce Bezesného spánku, kterou měl v zásuvce nočního stolku. 

Kapitola 14 MÁGIA VO VZDUCHU

„Mal som v noci zlý sen,” povedal ráno Harry, keď si nalial džús. 

Draco si prestal natierať lievanec citrónovým tvarohom a otvoril ústa, aby položil zrejmú 
otázku. Severus bol ale rýchlejší: 

„Veštecký sen?” 

„Nie. Určite nie. Nemal tú postupnosť, ani vírenie, ani nič. Len... Je mi zle z toho, že vždy 
skončím v nemocnici. Dúfal som, že budúci rok by som to mohol vynechať, vieš?” 

Draco zažmurkal: ”Práve si povedal, že veštecký sen to nebol. Prečo to teda bolo o budúcom 
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roku?” 

Harry naňho pozrel s krivým úsmevom: „Vešteckým snom myslím tie, čo mi ukážu veľký kus 
minulosti aj budúcnosti. Ale mal som aj kopu iných snov ukazujúcich záblesky toho, čo sa má 
stať. Trebárs sa mi snívalo, že Slizolinčania ochorejú.” 

„To si mi mohol spomenúť,“ zamrmlal Severus a natiahol sa po čajník 

„Sorry”, povedal Harry a zahryzol do chrumkavej hrianky, až odlietali omrvinky. Obyčajná suchá 
hrianka. Draca skoro striaslo. „Nevedel som, že sa to fakt stane. Ten sen bol... no, vyzeral ako 
úplne obyčajný sen, v ktorom veci veľmi nedávajú zmysel, pane. Teda, oci. Došlo mi to až 
spätne.” 

Nuž, aspoň že Draco nebol jediný, kto ešte stále riešil problém oslovenia. Vedel, že by ho to 
nemalo tešiť, ale bol rád, že nie je sám. 

„Takže čo ťa má tentoraz dostať na lôžko?” spýtal sa Severus. „Myslím, že by mohlo byť 
užitočné pripraviť si potrebné elixíry v predstihu, hm?” 

„Netuším. Nikto nič nehovoril.” Harry pokrčil plecami. „Ty a Draco ste vedľa mňa sedeli a len 
sme sa všetci na seba pozerali. Okrem toho si nemôžem na nič iné spomenúť.” 

Jasné, že môže, pomyslel si Draco. Len potrebuje trochu pomôcť: „Žiadna sadra? Obväzy? 
Fľaštičky s elixírmi na nočnom stolíku?” 

Harry pokrčil čelo: ”Uf, nie som si istý. Možno som mal obviazanú hlavu. Alebo počkaj, možno že 
to bola výstuž okolo krku alebo...” 

„Prestaň,“ povedal prísne Severus. Potom sa otočil k Dracovi: „Takými otázkami mu iba vkladáš 
do hlavy nápady. Najlepšie je nechať ho, aby si spomenul sám alebo potom vôbec.“ 

„Alebo prezrieť sen v mysľomise,“ povedal Harry. „Ako vtedy.“ 

„Vyťahovať sny z mysle a späť je opatrenie vyhradené len na najzúfalejšie okolnosti. Medzi 
ktoré tento prípad rozhodne nepatrí. Proste si len mal sen. O niečom, čo sa ti stáva skoro každý 
rok, ako si sám priznal.“ 

„Ale...“ 

„Nepovedal som ti, že sa na mágiu spolieham, iba keď je to to najlepšie riešenie? S mysľou nie 
je múdre sa zahrávať, Harry.“ 

„Hlavne nie s tvojou,“ dodal Draco, pritakávajúc. 

„Ó, vďaka,“ zamračil sa Harry. „Vieš, len preto, že si mal pravdepodobne viac VČÚ ako ja, 
neznamená to, že si inteligentnejší. Znamená to len, že si mal súkromných učiteľov a tak.“ 

„Porozprávaj sa s Maršou o svojej precitlivenosti,“ vrátil mu Draco, „lebo som vôbec nehovoril o 
tom, že by som mal viac VČÚ ako ty. Vlastne ani neviem, koľko si ich mal. Len som chcel 
povedať, že ako záchranca sveta pred Temným pánom veľmi nezažiariš, ak kvôli 
nezodpovednému používaniu mysľomisy skončíš s poškodeným mozgom. 

Harrymu spadla sánka: „Nikto mi nikdy nepovedal, že používanie mysľomisy môže byť 
škodlivé!“ 

„Obyčajne nie je,“ povedal Draco tentoraz trochu trpezlivejšie, „no keď príde na sny, je to druhá 
vec. A ani vtedy to neubližuje, ak to nezačneš robiť pričasto.“ 

„Čo je dôvod, prečo si nejdeme pýtať od Albusa jeho mysľomisu vždy, keď sa tvoje sny ukážu 
byť mierne znepokojivé,” dodal Severus. „Výborné vysvetlenie, Draco. Máš na dnes nejaké 
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plány? Včera, keď som ťa vyzdvihol, si bol ohľadom toho trochu popletený. Možno príliš veľa 
jahodových kokteilov? 

Tentoraz to bol Draco, komu spadla sánka: „Nevypil som ani jeden.“ 

„Nemal som ťa v úmysle rozrušiť tak, aby si mi o tom klamal“ povedal Severus prísnym hlasom. 

„Rhiannon si kúpila kokteil a rozliala ho,“ dodal Draco. „Myslím, že sa časť dostala na môj 
rukáv. No nepil som. Bez šance.“ 

„Ach. To by vysvetlilo ten zápach.“ Snape pokrčil plecami. „Dobre teda. Máš nejaké plány?“ 

„Chcel som stráviť deň s Rhiannon.“ 

„To ma naozaj prekvapuje.“ 

Draco by sa bol zaobišiel bez toho zosmiešňujúceho tónu. „Podstatné slovo bolo chcel,“ priznal, 
želajúc si, aby mal namiesto praženice vajce natvrdo. Toto ráno zjavne varil Harry. Ten vždy 
spravil z vajec praženicu. Teda, okrem dvoch výnimiek, keď Draco trval na vajciach natvrdo a 
dostal vajcia, čo vo vode praskli a varili sa až kým neboli tvrdé a gumovité. Harry ich zjedol a 
vyhlásil, že neboli vôbec zlé. Už len z tej spomienky Draca skoro striaslo. „V minulom čase. V 
piatok hovorila, že víkend má voľný, no včera večer mi povedala, že strýko zmenil názor a dal 
jej na dnes kopu roboty. Ako keby ona mala robiť nejakú domácu prácu. Jej strýko je úplný 
somár.” 

„Poďme na pobrežie,“ povedal Harry a zaškeril sa. Hlupák. Vyzeral nadšený z toho, že Draco 
nebude tráviť deň s Rhiannon. „Len my traja. Neznie to skvele?“ 

„Znie to piesčito,“ povedal Draco s grimasou na tvári. Harry nevyzeral, že by si to všimol. 

„Bude to super! Strašne by som si chcel skúsiť plávanie niekde mimo toho bazéna.“ 

„Áno, no, každý máme svoje problémy, však...“ 

Harry ale hádku vyhral a stačili mu na to dve slová. Teda, dve slová a jeden ostrý pohľad.“ 

„Dlžíš mi.” 

Draco mal pripravenú odpoveď, no keď si spomenul aká totálna krava Cecile bola, a ako to s 
ňou Harry kvôli Dracovi vydržal, nemal srdce to povedať. 

„Och, fajn. Pretrpím letné slnko na mojej citlivej pokožke...“ 

„Vyzeráš, že ti to utrpenie nevadí len keď je nablízku Rhiannon a obdivuje ťa.“ 

Draco sa oprel, úplne spokojný s opisom udalostí.“ Ona ma naozaj obdivuje, však?“ 

„Jasné, aspoň pokiaľ nerozdávaš diamantové prívesky opilcom.“ 

Spoľahni sa na Harryho, aby to vytiahol. Poukazoval Draco na všetky Harryho chyby? Trochu sa 
nafučal, čakajúc, že mu ich otec vynadá. Severus sa naňho ale iba trochu prísnejšie pozrel a 
potom nechal vec tak. 

Draco však zistil, že to nie je schopný urobiť. Chcel, aby ho Severus uznával, nie aby ho 
považoval za hlupáka. Chcel, aby ho Severus obdivoval tak, ako obdivoval Harryho. A 
nehovorilo už to samo za seba? 

V tej chvíli Dracovi skoro chýbali staré zlaté časy, keď mohol po hodine elixírov zostať v triede a 
poriadne sa na Harryho posťažovať. Vtedy mohol rátať s tým, že Severus bude mať ostrý 
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komentár na všetko súvisiace s menom Potter. 

Časy sa ale zmenili.. 

Samozrejme, Dracovi to v skutočnosti nechýbalo. Len ho strašne unavovalo, že Severus mal 
Harryho radšej. 

Draco zdvihol bradu a oslovil svojho brata: „Veľmi dobre vieš, že s tým príveskom je to úplne 
jedno. Mohol by som ich kúpiť stovky a všetky zahodiť. V banke by som aj tak ledva spozoroval 
rozdiel.“ 

„Len preto, že si môžeš dovoliť vyhadzovať peniaze, neznamená, že by si mal.“ 

„Ach, ale oni neboli vyhodené, či nie? S Rhiannon sme mali našu prvú veľkú hádku a obstáli 
sme a posilnilo nás to.“ Draco chcel dodať, že zmierenie bolo viac než hodné ceny prívesku, no 
naozaj nemohol. Nie po tom, ako povedal Severusovi, že o sebe a Rhiannon nebude hovoriť. 
Bolo ale niečo, čo povedať musel. 

„Spomenul som Rhiannon sirotinec a chce ho navštívi,“ otočil sa so stoličkou viac k Severusovi. 
„Myslím, že by som vedel zariadiť návštevu, ak im darujem určitú sumu. Dovolíš mi ju tam 
vziať, že? Pokiaľ to dovolí Darswaithe?” 

„Nevysvetľoval si jej to o mágií a šmukloch, však nie?” spýtal sa Severus zamračene. 

„Nie, nie. Pre ňu je to len sirotinec starajúci sa o deti v núdzi. Muklovský druh. Som si istý, že 
dokážem presvedčiť Darswaitha, aby nám povolil prehliadku a pritom vynechal akúkoľvek 
zmienku o mágii. Samozrejme, ako náhle si uvedomí, že je čarodejnica, všetko jej do detailov 
vysvetlím.” 

Draco v skutočnosti dúfal, že bude môcť všetky detaily vysvetliť pred akoukoľvek návštevou 
šmuklovského domova, no to prirodzene záležalo na tom, kedy obdrží tovar, ktorý si objednal. 
Rozmýšľal, kedy to asi bude. 

Severus chvíľku rozmýšľal: ”Nevidím žiaden skutočný problém, pokiaľ sa ti podarí presvedčiť 
Horacea Darswaitha spolupracovať.” 

„Och, jasné, že bude,” povedal Harry, ktorý nad celou vecou ráno rozmýšľal, „a nie iba kvôli 
peniazom, ktoré ide Draco odovzdať. Aj preto, že nám tam povedali, že hľadajú cesty, ako by 
mohli deti viac vystaviť muklovskému svetu. A je nejaký lepší spôsob, ako priviesť na návštevu 
mukla...” 

Zase toto? „Môžeš v tej tvojej tupej chrabromilskej hlave konečne pochopiť, raz a navždy, že 
ona nie je mukel? Skutočne, Harry! Už to, že miluje mňa, by ťa malo presvedčiť! 

„Ona nevie, že nenávidíš muklov!” 

„Existuje niečo ako inštinkt,“ zatiahol Draco. „A aj muklovia ho majú. Priťahuje ju to ku mne, a 
to by sa nedialo, keby bola mukel.” 

„Och, v poriadku. Ako myslíš,” povedal Harry absolútne nepresvedčivo. 

„Ako som povedal, možno je naozaj čarodejnica. Popravde vôbec nevieme...” 

„Ty nevieš. Ja viem všetko, čo vedieť potrebujem.” 

Harry sa nafučal a vyzeral vyvedený z miery. „Ale to, čo som chcel povedať, je, že ak sa vopred 
porozprávaš s Darswaithom a povieš mu, že privádzaš na návštevu mukla, on si bude myslieť, 
že Rhiannon je mukel. A pravdepodobne to bude považovať za dobré pre deti. Možno by im 
mohla niečo porozprávať o hudobnej kariére alebo niečo také. Možno im dať lístky na svoje 
predstavenie. To by bolo dobré.” 
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Posledné dva nápady boli celkom dobré, hoci, samozrejme, nebolo vôbec treba, aby Draco 
tvrdil Darswaithovi, že Rhiannon je mukel. Kým pôjdu navštíviť Domov táto neuveriteľne 
hnusná vec bude zažehnaná. Darswaithovi len povie, že Rhiannon sa v muklovskom svete cíti 
veľmi príjemne. A ešte spomenie, že deti by možno mohli ísť na niektoré Rhiannonine 
predstavenie. Hmm... možno by mohol ponúknuť to zafinancovať. To by bolo pravdepodobne 
dobre prijaté. 

„Takže pobrežie?” spýtal sa Harry. 

„Máš na mysli konkrétnu pláž?” 

Harry pozrel na otca a pokrčil plecami: „Myslel som, že by sme sa mohli proste poprechádzať 
po brehu. Dostať sa tam môžme taxíkom, ak je to priďaleko peši. Chápete, poznáme niektoré 
dobré miesta na premiestňovanie v Exteri, no pobrežie by mohol byť iný... ” usmial sa, „chaos.” 

Draco by zastonal, ale mal lepší nápad. 

„Poďme niekde, kde predávajú rybu s hranolkami!” 

Harry naňho pozrel pohľadom, ktorý by aj slepec rozpoznal ako pochybovačný: „Ty chceš rybu a 
hranolky. Ty.” 

„Náhodou to mám rád.“ 

„Odkedy?“ 

Draco pokrčil plecami. „Pokiaľ je k tomu vhodný nápoj... ” zaksichtil sa, „čokoľvek, len nie Cola 
Light. To je úplný humus.” 

„Skús obyčajnú.“ 

„Radšej nie.“ 

Severus sa postavil. „Vy dvaja choďte a pripravte sa na deň na pobreží.“ 

Harrymu sa zoširoka usmial: „Ty tiež. Zober si najsilnejší elixír proti slnku, oci.” 

Keď Severus odišiel do svojej izby a zavrel za sebou dvere, Draco sa zamračil. „Fajn preňho. 
Moja vydrží len chvíľu, kým kúzlo nevyprchá. Pri mojom šťastí sa to stane keď budeme zrovna v 
dave muklov a každý uvidí túto obrovskú škaredú jazvu na mojej hrudi. 

„Proste sa každú chvíľu nanovo natrieš, tak ako to robíš pri bazéne,“ povedal Harry veľmi 
trpezlivo. Pre neho bolo ľahké tváriť sa, že Draco preháňa. On nemal veľkú škaredú jazvu! 

Draco si aspoň nemyslel, že jazva na Harryho čele bola niečo extra. 

„Poďme,“ povedal ihneď Harry, keď vstal zo stoličky. „Viem, čím ťa presvedčím, aby si chcel 
stráviť deň na pláži. Bude tam kopa báb, však? A ako si povedal predtým, pre Merlina, nebudú 
toho mať veľa na sebe, však?“ 

Draco zdvihol bradu. „To bolo predtým ako som stretol Rhiannon. Teraz mám oči už len pre ňu, 
aby si vedel.” 

Harry zahvízdal. „Pozerať sa ale neubližuje, nie? 

„To by si musel byť zaľúbený, aby si to pochopil.“ 

„Hlupák.“ 
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„Žiarliš?“ 

„Ha.“ 

Draco si nebol istý, čo tá odpoveď znamenala. Hmm, možno len, že Rhiannon nebola Harryho 
typ. Nuž, dobre vedieť, nie? 

Niežeby sa Draco bál, v žiadnom prípade. Rhiannon prakticky povedala, že ho miluje. Teda, v 
každom prípade spomenula svoj ľúbostný život. A keď to hovorila, myslela na Draca. Nemusel 
ovládať Legilimenciu, aby si tým bol istý. 

*** 

Pobrežie bolo v pohode, pomyslel si Draco, keď sa poobede vrátili do chatky. Harry sa rozhodne 
tváril, že sa mu páčilo. Vlastne trval na tom, aby ho až po krk zahrabali do piesku a potom sa 
pokúsil presvedčiť Draca, aby to vyskúšal tiež. Je to haluz, povedal a začal sa rehotať - 
pravdepodobne na Dracovom výraze tváre. 

Draco sa striasol už len pri pomyslení na ten návrh. Prečo by mal chcieť byť obklopený všetkou 
tou špinou? Ešte stále, po niekoľkých hodinách, mohol s istotou povedať, že Harry má vo 
vlasoch piesok. 

No, to má človek za to, ak blbne v blízkosti muklov. Jedno poriadne čistiace zaklínadlo by sa o 
celý problém postaralo, no museli sa zaobísť bez základov civilizácie len preto, že čarodejníci 
nemali súkromné pláže. Aspoň Draco o žiadnych nevedel. 

Jedna z vecí, o ktoré by sa mal postarať, dumal, kým vchádzal do chatky. Keď raz dokončí školu, 
možno by mohol kúpiť kus pobrežia... na druhej strane, až tak ho zase tá pláž nenadchla. Takže 
možno by to mal radšej nechať tak. 

„Čo myslíš, kto ti poslal balíček?” 

Draco zažmurkal. Už to prišlo? Len dúfal, že jeho inštrukcie boli riadne dodržané. Rýchlo si 
uzavrel myseľ a pokúsil sa o úplne absolútne neutrálny tón: „Och, pred pár dňami som si cez 
soviu donáškovú službu objednal nový šampón. Špeciálne zloženie. Všetok ten chlór v bazéne 
je proste strašný, chápeš.” A nezúčastnene otvoril škatuľu, ktorú mu Harry podával, a vytiahol 
z nej zaštupľovanú krištáľovú fľaštičku. 

„Nevyzerá, že ti toho poslali veľa.” 

„Ak je to správne namiešané, veľa potrebné nebude.” Draco sa otočil na otca a povedal tú 
jedinú vec, ktorá zaručovala, že Severus sa tejto konkrétnej fľaštičke vyhne oblúkom: „Tvoje 
vlasy vyzerajú byť trochu polámané. Nechceš si trochu z tohto požičať?” 

Severus mu uštedril mierne ironický úsmev: „Niektorí z nás nepotrebujú k šťastiu značkové 
vlasové prípravky.” 

„O to nejde. Len chcem kvôli Rhiannon vyzerať čo najlepšie. Tiež by si sa tak cítil, keby si bol 
zaľúbený. No nie?” 

Z Harryho strany sa ozval zvuk, ako keby sa dusil. To ale bolo v poriadku, keďže Severus prestal 
sledovať Draca. Na konci bol jeho pohľad viac skúmavý ako ironický. Skoro ako keby vedel, že 
Draco má niečo za lubom... 

Skoro. 

„Si v poriadku?” 

Harry sa zasmial, no vyzeralo to, že sa cíti skôr nepríjemne ako pobavene. 
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„Jasné, oci.” 

Fíha. To bolo zaujímavé. Draco občas s Harrym žartoval o tom, že Severus sa o Maršu zaujíma 
viac, ako priznáva, no zdalo sa, že Harrymu sa určitým spôsobom predstava zadaného 
Severusa nepozdávala. 

Nuž, nepáčilo sa mu, ani keď si niekoho našiel Draco, všakže? 

Draco usúdil, že jeho brat zatiaľ ešte nebol pripravený sa s niekým o rodinu deliť. A niet divu - 
toto bola jediná rodina, akú Harry mal od úplného detstva. Tí strašní muklovia sa nerátali. 
Svojím spôsobom by ho vôbec nemalo prekvapovať, že Harry mal trochu problém s Rhiannon. 
Časom ale pochopí, že Draco je jeho brat celkom tak, ako predtým. 

To nič nemohlo zmeniť. Ani Rhiannon nie. 

Vlastne, ako náhle Rhiannon pochopí, že je čarodejnica, Draco jej konečne bude môcť všetko 
vysvetliť, a pre ňu bude jednoduchšie pochopiť, aká je pre neho rodina dôležitá. No odkryť jej jej 
vlastnú mágiu.. .na to bolo treba ešte pár vecí zariadiť, aby jej Draco mohol ukázať nejaké 
kúzla. Bude si samozrejme myslieť, že sú to len muklovské triky. No bude uvoľnená a šťastná, 
opäť prežívajúca svoju detskú lásku k všetkému nadprirodzenému. Bude prežívať akési déja vu, 
a keď jej Draco podá prútik a ona pocíti, ako k nej spieva jej vlastná mágia... potom jej bude 
môcť povedať všetko. 

Úplne všetko. 

„Myslím, že pôjdem vyskúšať, či je ten šampón skutočne tak dobrý,” povedal a, skrývajúc 
úsmev, namieril si to do kúpeľne. 

*** 
Keď bol sám v kúpeľni s bezpečne zavretými dvermi, posadil sa na záchodovú misu a naklonil 
fľaštičku sem a tam, pozorujúc, ako sa jantárovožltá tekutina pomaly prelieva zo strany na 
stranu. Zatiaľ super. Vec vyzerala ako šampón, celkom ako zadal v objednávke. Keď vytiahol 
štupeľ a poriadne sa nadýchol, cítil len typickú mydlovú vôňu. Bežný pozorovateľ by videl len 
špeciálny šampón, celkom ako mal Draco v pláne. 

Samozrejme, vôňu vydávalo kúzlo, nie elixír samotný. Draco nevedel, či farba a konzistencia 
boli tiež umelo vytvorené, no bolo mu to jedno. Jediné, na čom záležalo bolo, aby jeho 
inštrukcie boli dodržané. Do písmena. 

Zatiaľ to vyzeralo, že dostal presne to, čo si objednal, no Draco sa na to príliš nespoliehal. Pri 
Weasleyovských dvojčatách opatrnosti nikdy nebolo dosť. Ich výrobky zvykli obsahovať 
prekvapenia, a nie vždy príjemné. 

Na druhej strane, teraz z nich boli podnikatelia a šek, ktorý Draco poslal s listom bol skutočne 
veľmi štedrý. A to ani nespomínal galeóny, ktoré pridal ako dodatočný úplatok. Bol by som rád, 
keby mal žiadaný elixír iba spomínané účinky, napísal. Týchto pár mincí posielam ako platbu 
vopred, na zaručenie tejto požiadavky. Jednajte so mnou dobre a ja vám zaručujem, že budem 
jednať dobre s vami. 

Pri všetkom, čo Draco vedel, toto mohol byť proste šampón. No, bol len jeden spôsob ako zistiť, 
či dostal to, čo si objednal. Prehrabujúc sa v škatuli, Draco vytiahol kúsok pergamenu a zbežne 
ho prehliadol. Vyzeralo to ako obyčajný účet za zvlhčujúci šampón, dodaný francúzskou 
čarodejníckou firmou s pobočkou vo Walese. Na samom spodku však bola prídavná poznámka. 

Návod na použitie: jedna kvapka na obnovenie každého dňa poškodenia. 

Draco by dal prednosť jasnejším inštrukciám, no vzhľadom na to, že museli vyzerať, ako určené 
pre šampón, usúdil, že Fred a George odviedli dobrú prácu. Usúdil, že to znamená jednu kvapku 
za každý deň, o ktorý chceš zostarnúť. To dávalo zmysel; v liste vysvetlil, že nepotrebuje byť 
starší o mesiace, alebo roky. Potreboval len toľko elixíru, aby ho dostal cez sedemnástku. 

178 Kapitola 14 MÁGIA VO VZDUCHU



Normálne by samozrejme niekomu v jeho pozícií žiadny elixír nepomohol. Ministerské 
sledovacie kúzla sa nedali tak oklamať takým jednoduchým spôsobom. No Dracov život bol v 
poslednej dobe všetko, len nie jednoduchý. Prútik, ktorý teraz zvykol používať nebol ten, ktorý 
mal od malička. Roky a roky patril niekomu dosť starému, aby bol Severusov starý otec. A 
potom patril nezaregistrovaný Severusovi samotnému. 

Ten istý prútik bol síce prednedávnom zaregistrovaný ako Dracov, no to veľa neznamenalo. 
Tento konkrétny prútik strávil väčší čas svojej existencie s inými vlastníkmi. Draca vôbec dobre 
nepoznal. Toľko vedel Draco povedať vždy, keď s ním čaroval. 

Samozrejme, keby mal jedenásť a chcel by sa tváriť ako sedemnásťročný, prútik by rozpoznal, 
že niečo nie je v poriadku. Ale nerozpozná, ak Draco zrazu zostarne o tri či štyri týždne. 

Koniec koncov, bol zvyknutý na starších majiteľov. 

Nebol by mohol oklamať prútik, ktorý používal roky a nefungovalo by to ani na celkom nový 
prútik. No zhodou okolností mu šťastie tentoraz prialo. Vlastnil presne ten druh prútika, ktorý 
mohol elixír oklamať. Taký, ktorý predtým patril niekomu inému. Taký, ktorý v skutočnosti túžil 
po svojich starých pánoch. Taký, ktorý by sa rád dostal z rúk neplnoletého čarodejníka. 

Draco si v mysli premietol kalendár a rozhodol sa, že dvadsaťosem kvapiek by malo byť akurát 
dosť. Bolo to o pár dní viac, než potreboval, ale to bolo v poriadku. Dá si o trochu viac, len pre 
istotu. 

Začal mávať rukou na vyčarovanie čistého pohára, no včas si uvedomil, že Severus by si mohol 
náhlu vlnu mágie všimnúť a mať neskôr nepríjemné otázky. To by teda nešlo. Nebude 
vysvetľovať, o čo mu išlo. Niežeby sa vyzvedanie Severusovi podobalo. Ale Draco nechcel 
riskovať. 

Draco vypláchol pohár, ktorý mal Harry na umývadle - tak desne muklovské používať ten istý 
znova a znova, no počúval Harry? Samozrejme, že nie. Na tom ale nezáležalo, nie teraz. Draco 
opatrne nakvapkal do pohára dvadsaťosem kvapiek, pre istotu počítajúc nahlas, a potom s 
tichou prosbou k Merlinovi zdvihol pohár a nechal si elixír vtiecť do úst a dolu hrdlom. 

Elixír nezanechal žiadnu stopu, no Draco aj tak radšej nakoniec pohár umyl. 

Potom sa na seba pozrel v zrkadle. Popravde, nebolo vidieť žiadny zjavný rozdiel, no na druhej 
strane, to ani nemalo byť. Zostarol len o mesiac. Ani sa inak necítil a to by sa mal, nie? Teda, v 
žalúdku cítil jemné chvenie, takže elixír rozhodne niečo robil. Ale čo? 

Mal náhlu desivú predtuchu, že mu narastú parohy, alebo niečo podobné. Ak by sa to stalo, tie 
dvojčatá by to oľutovali... 

Ale nie, nič divné sa nedialo. 

Čo neznamenalo, že bol odteraz navždy o mesiac starší. Neexistoval spôsob, ako si byť istý. 
Teda s výnimkou čarovania mimo ochrán a počkania, či sa dostaví varovný list z ministerstva. 
Alebo v jeho prípade skupina aurorov, ktorá by ho odvliekla pred tvár spravodlivosti. 

Nedalo sa byť istý... 

Alebo dalo? 

Jeho dátum narodenia bol napísaný na doklade o adopcii, však? Draco mu v tom čase 
nevenoval veľa pozornosti, lebo sa bál Harryho reakcie na jeho nové priezvisko. Bol si ale skoro 
istý, že dátum na ňom niekde uvedený bol. 

Keď vošiel do izby, Harry nebol v dohľade. Ponáhľajúc sa zobral Draco kópiu zo zásuvky, v 
ktorej ju mal uloženú. 
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Ako ho otváral, zadržal dych. Ešte dobre. Keď zbadal, čo bolo teraz napísané na doklade, skoro 
zvýskol od radosti, bez ohľadu na to, aké by to bolo nedôstojné. Draco Snape bolo tam 
napísané veľkými písmenami, no menší spodný riadok sa zmenil: plnoletý, narodený 8. 7. ... 

Rok sa samozrejme nezmenil, no jeho dátum narodenia sa posunul o presne dvadsaťosem dní 
dozadu. Teraz bol dosť starý, aby mohol čarovať bez dozoru. Vlastne bol teraz starší ako Harry! 
Navždy. 

A presne tak to malo byť. Nakoniec, v tomto prípade nepotreboval byť starší iba tých pár 
sekúnd, počas ktorých by prechádzal cez vekovú hranicu. Draco potreboval, aby ho prútik 
považoval za staršieho počas celého kúzelníckeho predstavenia, ktoré plánoval predviesť 
Rhiannon. A keďže potom - akonáhle si uvedomí, že je v skutočnosti čarodejnica - jej bude môcť 
všetko na rovinu vysvetliť, potreboval, aby si prútik aj naďalej myslel, že je plnoletý. Chcel 
predsa naučiť Rhiannon čarovať ako vždy túžila a na to bude potrebovať byť schopný názorne 
predviesť kúzla, nie? 

Kúzla, ktoré nebude musieť fingovať, boli súčasťou akéhosi podivného kúzelníckeho“ 
predstavenia”. 

Dracovi sa ústa roztiahli v úsmeve vždy keď na to pomyslel. Kto by bol kedy povedal, že raz 
bude dlžiť Weasleymu? A teraz dlžil dvom. 

Až do momentu, kým sa nepozrel na doklad o adopcií, si Draco nebol istý, či dvojčatá mohli 
dokázať, o čo ich požiadal. Ich vlastný pokus so zostarujúcimi kúzlami veľmi dobre nedopadol, 
nie? Vtedy ale boli študenti a snažili sa oklamať vekovú hranicu nakreslenú samotným Albusom 
Dumbledorom. Neúspech vtedy nebol žiadnym veľkým prekvapením. 

V porovnaní s tým bolo to, čo chcel Draco, hračkou. Pravdepodobne to nestálo za galeóny, čo 
za to zaplatil. Nie v normálnych podmienkach. Nakoniec, s trochou času a prieskumu mohol 
pravdepodobne Draco namiešať elixír sám. Pokúšať sa o to pod Severusovým dohľadom bola už 
druhá vec, takže v tomto svetle bol elixír-zamaskovaný-ako-šampón hoden každého galeónu, 
ktorý naň minul. 

Draco opatrne zroloval doklad o adopcií a odložil ho. Potom sa vrátil do kúpeľne a umyl si vlasy, 
aby ostatní počuli ísť sprchu. Keď opäť vyšiel, odložil svoj špeciálny“ šampón” tam, kde by oň 
Harry ani náhodou nezavadil a použil na svoje vlasy niekoľko sušiacich kúziel. Hmm... vyzerali 
ako vždy a to by teda nešlo. Trochu viac lesku ako zvyčajne a cítil sa konečne pripravený vyjsť z 
izby pred svoju rodinu. 

To by ste neuhádli... prvá vec, čo Harry povedal, keď videl Draca vojsť, bolo, že jeho vlasy 
vyzerali“ tak ako vždy”.. 

„Aby si vedel, sú o dosť jemnejšie a hladšie.” Draco sa zasmial. Mal tak dobrú náladu, že 
pochyboval, že by mu ju jeho brat mohol pokaziť. „Možno by sme si mali pohovoriť s nejakými 
odborníkmi o tvojich vlasoch. Alebo ich máš rád vzadu také rozstrapatené?” 

Harry sa tiež zasmial. „Myslím, že nemám na výber. Teta Petúnia ich zvykla ostrihať na krátko, 
aby ich skrotila. No vždy cez noc narástli späť. Vlastne ich až tak často neskracovala - to spätné 
narastenie ju príliš frustrovalo.” 

Bolo fajn počuť Harryho povedať to všetko tak uvoľnene, pomyslel si Draco. Väčšinou, keď 
hovoril o Dursleyovcoch, bol jeho hlas akoby otupený. A nebolo sa čo čudovať, vzhľadom na to, 
ako s ním v tom dome zaobchádzali. 

Draco sa pozrel na Severusa a videl, že ich otec tiež vyzeral potešený. Pravdepodobne preto, že 
Draco nebol jediný, kto spozoroval Harryho tón. 

Nuž, Severus si všimol všetko, nie? 
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Teda skoro všetko. Nemal ani tušenia o Dracovom“ šampóne” a jeho špeciálnych účinkoch. 
Jedného dňa mu to Draco povie a dobre sa na tom zasmejú. Jedného dňa o veľa, veľa rokov. 

Draco nebol schopný v tej chvíli rozmýšľať tak ďaleko dopredu. Mohol myslieť len na zajtrajšok, 
keď uvidí Rhiannon a len tak sa jej spýta, či by to poobedie nebolo vhodný čas na jeho 
kúzelnícke“ predstavenie”. 

Ale ukáže jej skutočné kúzla. Nebude to žiadne predstavenie. 
*** 

„Och, to znie úžasne,” povedala Rhiannon ďalší deň pri obede. Keď ju tento raz zavolal na obed, 
jej strýko sa už tak nemračil. Nuž, nemal by sa, nie po tom, ako sa Draco správal v sobotu 
počas ich“ chlapského rozhovoru”. Draco vykreslil Severusa ako prísneho otca s vysokými 
očakávaniami - samozrejme pravdivo - a zdalo sa, že to Stanleyho Tildena značne upokojilo. 
„Nemôžem sa dočkať, kedy uvidím, aké triky dokážeš!” 

„Máš dnes poobede voľno?” 

„Mám, po skúške. Mali by som skončiť do...,” Rhiannon položila vidličku vedľa šalátu, „deviatej, 
povedala by som. Aj skôr, ak nebude mať Adrian jeden zo svojich stavov.” 

„Super. Tak za tebou prídem.” 

„Pôjdeme teda k vám?” 

Draco pokrútil hlavou. Bola to veľká škoda, že ju nemohol pozvať do Devonu, hoci samozrejme, 
nie kvôli kúzelníckemu“ predstaveniu”. O tom sa Severus a Harry nedozvedia, nie kým k tomu 
má on čo povedať. 

„Rád by som ťa pozval k sebe domov,” povedal, ani sa nesnažiac zakryť ľútosť. „Ale proste to 
nejde. Chápeš, Severus si dáva veľký pozor na svoje súkromie. Je ťažké to vysvetliť ak 
nepoznáš pár vecí o jeho minulosti, no jednoducho nerád púšťa do domu kohokoľvek, s 
výnimkou pár ľudí, ktorých pozná už roky.” 

Vysvetlenie si veľa krát v hlave skúšal a zdalo sa mu, že vyšlo celkom hladko, no na Rhiannon 
malo väčší vplyv, než očakával. 

Kútiky úst jej spadli: „Tvoj otec ma nechce.” 

„Nie, nie, o to vôbec nejde...” 

„A je to kvôli tomu, že ma môj blbý strýko donútil povedať tie veci o sprchovaní!” 

„Nie, tomu Severus rozumel...” 

Rhiannon ho zase prerušila a jej hlas bol hlboký a zúrivý: „Ťažko môžem zazlievať tvojmu otcovi, 
že sa mu to nepáčilo. Vedela som, že som mala povedať strýkovi, kam si môže strčiť tú blbú 
prácu.” 

„Potrebuješ tú prácu, aby si mala kde v Exteri bývať,” povedal Draco tak miernym hlasom, ako 
to len šlo. Bolo to ťažké, keďže chcel zo srdca súhlasiť, že jej strýko je blb. „Nemôžeš sa vzdať 
šance s letnou operou. Jasné, že nemôžeš. Severus tomu naozaj rozumie, čestné slovo. Nemá 
proti tebe nič. ” 

Rhiannon pozrela na Draca spopod mihalníc: „Neklamal by si mi, že? Nie o niečom takom?” 

Znela, že jej na tom naozaj záleží, že bolo dôležité, aby ju mal Severus rád. Alebo bolo aspoň 
dôležité, že k nej necítil nenávisť. 

„Nie, o tom by som ti neklamal,” povedal Draco, naťahujúc sa okolo stola, aby ju mohol chytiť 
za ruku. „Nepozná ťa veľmi, no som si istý, že sa na teba nehnevá kvôli tomu incidentu pri 
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bazéne. A viem, že uznáva tvoj spevácky talent. Och... skoro som zabudol. Máme lístky na 
štvrtkové predstavenie.” Draco zvraštil čelo. „Chcel som nejaké vpredu, no nepodarilo sa.” 

„Myslím, že keby som vedela, že si tak blízko, cítila by som sa nesvoja.” 

Draco sa naklonil dopredu a usmial sa. „Cítiš sa zo mňa nesvoja, že? Rád by som bol o dosť 
bližšie, Rhiannon.” 

Myslel to v mnohých významoch. No to ona vie, pomyslel si. Červeň na jej lícach hovorila jasne, 
no jediné čo ona sama povedala, bolo tiché: „Chcela som povedať, že keby som vedela, že si 
tak blízko, tak by som sa cítila nesvoja pri vystupovaní. ” 

Na Dracovej tvári sa objavil široký úsmev: „Čudné. Nemyslím, že mi to bude robiť problém, keď 
budem mať dnes jedného diváka.” 

„Chceš použiť javisko? Adrian by asi súhlasil, keby som sa ho opýtala.” 

„Och, to by bolo výborné,” povedal Draco pritakávajúc. Pôvodne si myslel, že si bude musieť 
zaplatiť izbu v hoteli, čo by sa Rhiannon, vzhľadom na jej názory na jeho peniaze, veľmi 
nepáčilo. No bolo to to najlepšie, čo dokázal vymyslieť. 

„Eé... chceš, mám sa spýtať ostatných, či by nechceli zostať na tvoje predstavenie?” spýtala sa 
Rhiannon trochu neisto. „Chcem povedať, či ti to nie je divné mať v hľadisku len mňa.” 

„Omnoho radšej by som bol s tebou sám,” zašepkal Draco. 

Zase sa začervenala. „Dobre. Porozprávam sa s Adrianom. Vďaka za obed, Draco, no asi by som 
sa už mala poponáhľať späť k bazénu. Vieš aký je môj strýko, keď meškám.” 

Draco sa postavil zároveň s Rhiannon a nechal na stole pár bankoviek. Rhiannon na ne rýchlo 
pozrela. Draco dúfal, že si nemyslela, že tie peniaze sa dali použiť nejako lepšie, lebo sa nedali. 
Museli jesť, nie? No, možno by ju mohol skúsiť rozptýliť. „Tvoj strýko bol nadšený, keď som mu 
povedal, že Severus strháva bod za každú minútu meškania na jeho hodinu.” 

„Ó áno, to by sa strýkovi Stanleymu páčilo. Niet divu, že mi povedal, že tvoj otec 'nie je taký 
liberálny ako sa bál'.” 

Keď vyšli z reštaurácie, Draco ju chytil za ruku, no keď sa dostali späť k bazénu, musel ísť. 
Omnoho radšej by bol zostal plávať, no nebolo by dobre, keby to vyzeralo, že nemôže vydržať 
byť bez nej. 

Hoci nemohol. 

V každom prípade, Severus naňho čakal o pár blokov ďalej. Chcel s Dracom prediskutovať 
posledné dve knihy o etike, keďže čoskoro musel odovzdať riaditeľovi zoznam učebníc. Draco 
mal z toho dobrý pocit. Severus nepožiadal Harryho, aby mu pomohol s výberom vhodných 
textov, že? Požiadal Draca a tak to malo byť. Čo by Harry mohol vedieť o ťažkých 
rozhodnutiach? Jeho život bol, samozrejme, ťažký, no nikdy sa nemusel obrátiť chrbtom k 
ľuďom, ktorým prisahal vernosť. 

„Tak večer,” povedal Draco a zohol sa, aby dal Rhiannon krátku pusu. 

Usmiala sa naňho s rozžiarenými očami: „Už sa nemôžem dočkať.” 

A ani Draco sa nemohol. 

***
 

Draco si nebol istý, či má na Rhiannon počkať vonku, no keďže sa chystal použiť javisko, 
pripadalo mu to trochu čudné. Keď tentoraz muž menom Colin otvoril dvere, len Dracovi kývol a 
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zavolal ho dnu. 

Draco si sadol na tú istú stoličku, ako posledne a sledoval, ako Adrian poúčal niekoľkých 
hercov, kde presne majú stáť. „Osvetľovači vám nevedia čítať v hlavách, chápete,” povedal raz 
a jeho hlas silnel každým slovom. „Takže by ste doriti mali vedieť, čo máte robiť, inak svetlo 
zaberie prázdne javisko. Nejaké otázky?” 

Nikto žiadne nemal, všimol si Draco. 

Nuž, aspoňže Rhiannon spievala“ koľko to dalo”, ako sa Adrian vyjadril. Skutočne, bola o triedu 
lepšia ako zvyšok hlupákov, čo hrali v predstavení, a bolo to vidieť. Jej hlas, jej postoj, jej celý 
štýl. Zosobňovala kvalitu. Pridobrá na to, aby stála na javisku vedľa muklov, no s tým sa nedalo 
nič urobiť. 

Nie po prvý raz rozmýšľal Draco o tom, prečo nemali čarodejníci vlastné divadlá. 

„V poriadku,” konečne povedal Adrian so založenými rukami, mračiac sa na svojich hercov. 
„Skúška skončila, no preboha Colin, nezapaľuj si tentoraz, kým nebudeš vonku!” 

Draco sa postavil, no prestal, keď videl Rhiannon ísť za Adrianom. 

„Hovoril si, že sa mám s tebou porozprávať až po skúške.” 

Adrian mal už v tej chvíli na tvári krivý úsmev: „Och, išlo ti to dnes dobre. Zamknem za sebou. 
Len dopekla nezabudni poriadne zavrieť, keď budeš odchádzať, ok?” 

„Vďaka Adrian,” Rhiannon sa trochu zarazila, „Eé... chceš zostať a pozrieť si to?” 

V podstate sa rozrehotal: „Kúzelnícke predstavenie? Nemyslím. Mám na čom pracovať. Zabav 
sa so svojím frajerom.” 

A už ho nebolo. 

Trochu drzé, podľa Draca, no na tom nezáležalo. Ako by aj mohlo? Keď tentoraz Draca nazvali 
Rhiannoniným“ frajerom”, ani slovkom neprotestovala. 

„Takže tak,” povedala Rhiannon, keď sa dvere k javisku zabuchli. „Pripravený?” 

Draco sa usmial. „Samozrejme.” 

Rhiannon pokrčila čelo: „Ale... ty si si so sebou nič nepriniesol? Teda myslím, žiadne rekvizity? 
Chápeš, cylinder a... alebo máš všetko, čo potrebuješ, v rukáve?” 

Hmm. Dobrý postreh. Draco chcel, aby bola uvoľnená a to nebude, ak jej on nebude pripadať 
ako ten typ kúzelníkov, ktorých obdivovala, keď bola malá... muklovský typ. Čo znamenalo, že 
áno - bude potrebovať rekvizity. 

„Och, uložil som svoje veci tak, aby nezavadzali Adrianovi,” vynašiel sa, keď si uzavrel myseľ, 
aby to vyznelo presvedčivo. „Čo keby si mi pripravila stôl a sebe stoličku, kým ich donesiem?” 

Keď sa dostal z jej dohľadu, nadýchol sa a vyčaroval veci, aké by Rhiannon mala očakávať. Jej 
neustále fantazírovanie o kúzelníckych trikoch mu rozhodne pomohlo pochopiť, čo považovala 
za normálne. 

Používanie prútika mimo ochrany kúziel v Devone ho stále trochu znervózňovalo, no už 
vyskúšal kopu zaklínadiel a nič zvláštne sa nestalo. Samozrejme, pri všetkej mágií ochraňujúcej 
chatku bolo možné, že listy z ministerstva sa k Severusovi nemohli dostať. V tom prípade by ale 
zrejme vystopovali jeho prútik do Exteru. A pravdepodobne by prišlo aj pár aurorov, aby ho 
varovalo. Alebo možno rovno zatklo. 
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Nič z toho sa ale nestalo, takže Draco mal dôvod veriť, že mohol pokojne mágiu voľne používať. 
Len to bolo čudné. 

No bolo to tak ako to malo byť. Harry mohol kúzliť, koľko chcel, zákon nezákon, keďže ani 
nepotreboval prútik. Draca to stále trochu mrzelo, hoci už menej ako predtým. 

Keď sa vrátil na javisko videl, že Rhiannon pripravila stôl a zakryla ho dlhým čiernym kusom 
látky. Sedela na kovovej skladacej stoličke postavenej vpredu v strede a prakticky na nej 
nadskakovala od vzrušenia. 

„Zavri oči, kým sa pripravím,” povedal Draco a ukladal veci na stôl. Keď ich zavrela, nechal 
zmiznúť všetko, okrem klobúka. Ten položil do stredu stola. „Ok, už môžeš.” 

„Ty v tom si dobrý,” povedala Rhiannon, „To bol nejaký rýchly trik.” Draco nevedel o čom 
hovorila, no nenechal sa vyviesť z rovnováhy. 

„Sleduj,” povedal, snažiac sa o tón, ktorý by asi mohol používať kúzelník. Istý, no nie príliš 
hlučný. Ako hovoril, zdvihol cylinder. „Úplne obyčajný klobúk, aký by si mohla vidieť na 
hociktorej ulici v Londýne.” 

„Možno tak okolo roku 1862.” 

Draco sa na ňu naoko zamračil, no vyzeralo to, že ho vzala vážne. „Prepáč, už budem dobrá.” 

„Je prázdny, vnútri nič nie je,” pokračoval a zamával klobúkom vo všetkých smeroch, aby 
dokázal, že hovorí pravdu. Možnože nikdy nevidel kúzelnícke predstavenie, ale videl kopu 
rokfortských študentov pochádzajúcich z muklovských rodín. Najmä, kým boli ešte prváci, často 
hovorievali o tom, ako sa ozajstná mágia líšila od ich očakávaní. Človek nepotreboval veľa 
fantázie, aby si z ich slov uvedomil, že kúzelnícke predstavenia pozostávali hlavne z 
dokazovania, že trik nemohol fungovať a jeho následného úspešného prevedenia. 

Draco strčil jednu ruku do klobúka a prešiel ňou po vnútri: „Madam, vyzeráte ako skeptik. Želali 
by ste si prezrieť klobúk sama?” 

„To by som si rozhodne želala,” vyhlásila Rhiannon. Vzala cylinder, prezrela ho zo všetkých 
strán a potom ho podala späť. „Áno, je to len obyčajný klobúk. Na mňa priveľký, no... ” 

Ó, to bol dobrý nápad... Draco dramaticky zamával prútikom, dúfajúc, že nevyzeral ako 
Lockhart pri predvádzaní kúzla. Rozhodne nechcel vyznieť komicky. „O číslo zmenšiť!” prikázal a 
poklopal prútikom po klobúku. Potom, tichšie, vyslovil latinské zaklínadlo. Samozrejme, 
zmenšovacie kúzlo, prevedené tak, aby malo minimálny efekt. „Madam, váš klobúk.” 

Rhiannon zažmurkala a zas ho otočila v rukách. „No, povedala by som, že sa zdá byť menší. 
Možno.” 

„Vyskúšaj si ho.” 

Vyskúšala, ale zaprotestovala: „No, predtým som len tipovala, že je príliš veľký.” 

„Och, vy maloverní” zahučal Draco. Nebol si istý, kde tú frázu počul, ale zdalo sa, že sa hodila. 
„Stále nepresvedčená, madam? Možno je teda čas vytiahnuť zajaca z klobúka!” 

Ještě než si stihla sundat klobouk z hlavy, mávl Draco hůlkou a přičaroval přímo do něj několik 
králíčků. Byl na sebe docela hrdý. Tohle se učilo až v sedmém ročníku, ale on už to ovládal 
skvěle. Harry si může mít svoje temné síly a kouzlení bez hůlky, ale když přijde na 
přeměňování, tak je Draco lepší. A vykouzlit živé zvíře, to je hodně pokročilé přeměňování. 

Rhiannon překvapeně vykřikla, když se jí na hlavě objevili tři bílí králíci, pěkně jeden po 
druhém. „Jak jsi to udělal?“ 
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„To je magie!“ zvolal Draco, stále stejným teatrálním hlasem. „A teď, králíku!“ zvolal a namířil 
hůlku na jedno ze zvířat. „Nahoru, vzhůru s tebou! Říkám ti: Wingardium Leviosa! Leť k zde 
přítomné půvabné dámě a nechci slyšet žádné výmluvy!“ 

Králík doplachtil vzduchem přímo Rhiannon do klína. Jakmile tam byl, skočil ovšem rychle na 
zem a koukal, kudy by utekl. 

„Mám ho přivolat zpět?“ 

„Nnne,“ vykoktala Rhiannon slabě. Vypadala naprosto ohromeně, s čímž byl Draco spokojený. 
Zjevně mu to na jevišti šlo lépe, než Rhiannon čekala. 

„Tak tedy další kouzlo!“ oznámil Draco a mával hůlkou ještě víc. „Duchové přírody a duchové 
lesa, vyslyšte mě! Přiveďte mezi tyto stěny vítr! Ať nás vánek pohladí, pokud vám to nevadí!“ 

Zamumlal jedno z povětrnostních kouzel, která se učili letos a mávl hůlkou dopředu a dozadu. 

Vykouzlený větřík nadzdvihl Rhiannon vlasy. 

Draco si vzpomněl, co Rhiannon vyprávěl a tak teď nechal zmizet stůl i látku, která ho 
pokrývala. 

„A teď, velké finále…“ 

Rhiannon najednou vstala ze židle a potřásla hlavou. „Ne, žádné velké finále. To ne.“ 

Draco překvapeně svraštil obočí. „Co je špatně?“ 

„Co je špatně?“ opakovala Rhiannon. „Já… já chci vědět, co se tu vlastně děje! Králíci, co se 
objeví bůhví odkud, to je jedna věc. Ale na mojí hlavě?“ 

„Och. Promiň,“ omlouval se Draco zahanbeně. To bylo možná až příliš vlezlé. Doufal jen, že jí 
moc nerozcuchali vlasy. Ačkoliv Dracovi se zdála krásná jako vždy. „Byli by motýli lepší?“ 

Dívala se na něj, jako by ani nemluvil anglicky. „Přiměl jsi toho králíka létat.“ 

Řekla to takovým hlasem, jako by… něco nebylo v pořádku. Jako by to, co udělal, nakonec 
stejně nebylo normální. Ale nebyla levitace jedním z běžných mudlovských triků? Draco si byl 
jistý, že se o ní zmiňovala v jednom z jejich rozhovorů o kouzlech. „Nijak mu to neublížilo.“ 

„Ale kde jsou ta lanka?“ 

„Lanka?“ 

„Lanka, na kterých visel.“ 

Aha. Takže jeho triky byly až moc dobré, to je ten problém? Draco už málem chtěl nějaká lanka 
vyčarovat, ale pak mu došlo, že už to nemá cenu. Ona přece zná tohle divadlo mnohem lépe 
než on, všimla by si, že tam ta lanka nebyla, když začal s představením. „Ehm… já... Nechal 
jsem je zmizet.“ 

„Spolu s tím stolem,“ řekla nevěřícně. 

Draco chtěl začít vysvětlovat, ale nenechala ho doříct ani první slovo. 

„Kouzelníci neumí udělat vítr. Alespoň jsem o tom nikdy neslyšela. Jak jsi to udělal?“ 

„Já… ehm…“ 

„Jak jsi to udělal?“ 
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Draco horečnatě přemýšlel, ale nic pořádného ho nenapadlo. „Víš, roky a roky procvičování…“ 

„Udělej to znovu. Teď.“ 

V jejím hlase bylo něco, z čeho se mu zježily chloupky na rukou. „No, já nevím. Nevím, jestli 
jsou nám duchové lesa stále ještě nakloněni. Jsou občas trochu náladoví a…“ 

Rhiannon popošla o krok k němu a promluvila sametovým hlasem. „Prosím.“ 

Draco si nebyl jistý, proč chce to kouzlo zopakovat, ale její pohled, oči tak intenzivně modré, až 
připomínaly hlubiny oceánů… ne, nemohl odolat. Nebo to možná byla ta vůně, která se linula z 
jejích vlasů, co ho dostalo. Voněla jako rozkvetlá louka, jako by byla zrozená ze svěžesti a 
slunečního svitu… Nebo to byl její úsměv, kterým mu dodávala odvahu, její rty jemně 
našpulené, jako by očekávala polibek. 

Draco se nemohl rozhodnout, co z toho ho nejvíc přesvědčilo. Jen jednou věcí si byl naprosto 
jistý, a to, že touží splnit každé její přání. 

Začal s vánkem, přesně jak chtěla. Mávl hůlkou a pocítil úlevu, když zaznamenal proud magie, 
který hůlkou prošel. Bylo osvobozující, že mohl kouzlit svobodně. 

Vítr Rhiannon znovu nadzvedl vlasy, nejprve je rozfoukal a potom jí je odvál z ramen. 

Rhiannon si blaženě povzdechla a začala se ve větru otáčet, pozvedla ruce, jako by se 
pokoušela zachytit buď vítr, nebo to kouzlo. „Nech ho vát,“ řekla a její hlas už nebyl ani tak 
překvapený, jako spíš okouzlený. „Nech ho vát…“ 

Jenže Draco nemohl, ne napořád. I když se snažil, kouzlo za chvíli vyprchalo. Udržovat 
povětrnostní kouzla vyžadovalo příliš energie, což bylo možná jedině dobře. Děsila ho 
představa, jaký chaos by studenti nadělali v Bradavicích, kdyby každý z nich mohl vykouzlit 
déšť, který by trval hodiny. 

„Tohle vůbec není nějaký trik,“ řekla Rhiannon, když její vlasy pokojně spadly zpátky na 
jednoduchou halenku, kterou měla ten den na sobě. „Ne.“ 

Neptala se, konstatovala. 

A Draco nevěděl, co má odpovědět. Už od dětství ho učili, že o magii se nikdy nesmí bavit s 
lidmi mimo jejich svět. Ministerstvo zavedlo spoustu nesmyslných pravidel, ale tohle jedno 
mělo podle něj smysl. 

Ale Rhiannon přece do jejich světa patří, ne? I když to neví... 

A už se zeptala. Chce znát pravdu. Je připravená znát pravdu. U Merlinovy čapky, vždyť ona už 
to téměř ví, no ne? Draco jí to viděl na očích. 

Chtěl jí to říct, chtěl potvrdit, co už sama uhodla, ale předtím než mohl začít, vyslovila to sama. 

„Kouzla jsou opravdová, že? A ty umíš kouzlit, umíš vyčarovat věci a pak je nechat zmizet… ty 
nejsi žádný iluzionista. Ty jsi kouzelník.“ 

Draco mlčky přikývl. 

Rhiannon přistoupila blíž a vzala Dracovy ruce do svých. Cítil chvění tam, kde se dotkla jeho 
nahé kůže, a byl rád, že má dnes večer triko s krátkými rukávy. Když promluvila, měl její hlas 
zasněný nádech. „Iluzionista, ne… jistě, že ne. O tomhle jsem kdysi snila, víš, čarodějky a víly a 
lesní duchové, přesně jak jsi říkal. V hlavě jsem si vytvářela příběhy. Jen příběhy. Ale ono je to 
skutečné, že? Povídej Draco! Pověz mi, jestli se mýlím a ty jsi předvedl trik, který oklamal 
samotného Boha…“ 
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„Nemýlíš se,“ vydechl Draco a přitiskl ji k sobě. 

„Je to skutečné,“ vydechla Rhiannon. 

„No, alespoň čarodějky a víly, abych byl upřímný, nikdy jsem nepotkal lesního ducha.“ 

Spíš vycítil, než slyšel její další slova. „A ty jsi čaroděj.“ 

Draco zamrkal, ale protože ji držel tak pevně, nemohla si toho všimnout. „To není slovo, které 
používáme.“ 

„Ach, promiň. Takže kouzelník?“ 

„Kouzelník.“ 

„Kouzelník.“ Draco si nemyslel, že by mohla být ještě blíž, než už byla, ale při tom slově se k 
němu přitiskla pevněji. „Opravdu? Vážně? Není to nějaký vtip?“ 

„Navštěvuji školu kouzel,“ řekl do jejích vlasů. „A Severus neučí chemii. Jeho specializace jsou 
Lektvary.“ 

„Lektvary.“ Draco měl pocit, že pátrá v paměti a hledá střípky informací v pohádkách a 
legendách. Cokoliv, co by jí pomohlo rozumět. „A opravdu se musí vařit v kotlíku?“ 

Draco se usmál. „Ano, opravdu je vaříme v kotlících. Zrovna v Lektvarech jsem docela dobrý.“ 

„Jaký třeba umíš?“ 

„Hmm…“ Nechtěl říct něco, co by ji mohlo vyděsit. I když si byl jistý, že ji pomyšlení na kouzla 
spíše fascinuje, než děsí. Což má pochopitelně svůj důvod. Ona přece není žádná mudla, co by 
hystericky ječela strachem z kouzel. „Lektvar na odstraňování bradavic. Naučil jsem se ho 
zrovna v minulém školním roce. Je to trošku ošemetné na přípravu, protože je potřeba 
několikrát použít hůlku a když se ti nepodaří říct požadovaná zaklínadla správně, tak…“ 

Vypadalo to, že Rhiannon tak moc touží dovědět se všechno o světě, o kterém vždy doufala, že 
existuje, že ho ani nenechala dokončit větu. „A co košťata? Je to pravda? Můžeš na nich létat?“ 

„Dokonce mám poslední model Kulového blesku.“ Až když neodpověděla, uvědomil si, že mu 
nejspíš nerozuměla ani slovo. „Chtěl jsem říct ano. Umím lítat na koštěti. A taky jsem v tom 
dobrý. Na mojí škole děláme takový sport, něco jako… asi jako ragby,“ vysvětloval a pomohl si 
jediným mudlovským sportem o kterém kdy slyšel. „Každopádně se to hraje na košťatech, 
všichni létají vzduchem a…“ 

Rhiannon o krok ustoupila, vypadala zaskočeně, i když pořád potěšeně z toho, že kouzla jsou 
skutečná. „A… jak ses stal kouzelníkem? Prostě ses všechno naučil ve škole?“ 

„Ne, s tím se musíš narodit.“ Málem dodal: a ty ses narodila, ale nakonec se rozhodl, že pro 
jeden večer už toho na ní bylo dost. I když nevypadala šokovaně. 

Kromě toho, dozvědět se, že on je kouzelník je jedna věc. Zjistit, že ona není tím, za koho se 
vždy považovala, no, to je něco jiného. To je něco, co musí zjistit sama. 

Draco jí s tím může pomoct, ale nemyslel si, že by ji mohl přesvědčit, ne jen tak. Potřebovala tu 
pravdu objevit sama v sobě. 

„Mohla bych…“ Rhiannon si odkašlala. „Mohla bych vidět tvou hůlku? Je opravdová, že ano? Co 
to říkám? Jistě, že je opravdová.“ 

Dracův plán spočíval celou dobu v tom, že jí dá do ruky svou hůlku, tak aby mohla pocítit, jak 
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na ni její magické jádro reaguje… ale, to se teď pochopitelně nepovede. Nebyla dost uvolněná a 
šťastná a celkově ve stavu, aby vnímala takové věci. Momentálně byla ze všeho trochu 
zmatená, ačkoliv se s tím vypořádala překvapivě snadno. Jenže Draco vlastně jen potvrdil to, co 
už hluboko uvnitř dávno věděla. 

Že kouzla jsou skutečná. 

Podal jí hůlku a začal vysvětlovat. „Vede magii. Každá hůlka má jádro z nějakého kouzelného 
stvoření. Z fénixe, draka…“ 

„Och, Bože! Z draka?“ 

Možná byla víc šokovaná, než si Draco myslel. Najednou se jí z obličeje vytratila barva. Draco 
pokrčil rameny a pokusil se jí pomoct, aby viděla svět tak jako on. Tak jak ho měla vidět celý 
život, kdyby… „Ano, draci jsou také skuteční. Harry dokonce jednoho přemohl, bylo to součástí 
kouzelnického turnaje.“ 

„Ach můj Bože. Draci,“ zopakovala slabě. Pak mávla hůlkou nahoru a dolů. Její technika byla 
prostě hrozná. Držela hůlku, jako by to byl nůž. Pohled na to Draca znervóznil, ale podařilo se 
mu ten pocit zaplašit. „A upíři, ti jsou také skuteční?“ 

„Ano, ale nikdy jsem žádného nepotkal.“ 

„Vlkodlaci.“ 

„Tak vlkodlaka jsem už potkal.“ Draco se pokusil soustředit na dlouhý rozhovor, který měli s 
Lupinem před koncem školního roku, když se společně pokoušeli zajistit, aby ten vlkodlak 
dokázal sehrát Luciuse přesvědčivě. Pořád ještě neměl Lupina zrovna v lásce, ale byli teď na 
stejné straně a Lupin na sebe vzal obrovské riziko, aby získal informace, které mohou jednou 
pomoci Harrymu vyhrát tuhle válku. Takže, když vzal tohle všechno v úvahu… „Není… není to 
špatný chlap, vážně.“ 

Kdyby ale položil svoje pracky na Narcissu, Draco byl připravený tuhle úvahu bleskově 
přehodnotit a přimět Lupina litovat, že se kdy dal na herectví. 

Rhiannon potichu hvízdla a posadila se zpátky na židli. „Možná jsi mi tohle všechno měl říct 
trochu dřív.“ 

„Ve skutečnosti jsem ti nesměl říct nic z toho.“ Draco pokrčil rameny. „Ale vypadala jsi tak 
zaujatá magií. Kdykoli jsi o ní mluvila, úplně ti zářily oči… a já ti prostě chtěl udělat radost.“ To 
sice byla pravda, ale ne celá pravda. 

„Proč bys mi to nesměl říct?“ 

„Máme svoje zákony.“ 

„My?“ 

„Kouzelnický svět.“ 

Rhiannon potřásla hlavou. „Je to divné, vědět, že tu něco takového je, přesně jak jsem si kdysi 
myslela.“ Najednou se zasmála. „Mimochodem, tvoje představení bylo hrozné.“ 

Draco nechápal. „Co prosím?“ 

Rhiannon naklonila hlavu na stranu. „No, ne ta část s kouzly, ta ne. To bylo perfektní od začátku 
do konce. Ale tvůj projev, Draco? Nic než jen klišé. A hůř, znělo to, jako bys jediné slovo 
nemyslel vážně.“ 

„Taky to bylo první kouzelnické představení, co jsem kdy dělal,“ zamumlal Draco trochu 
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dotčeně. „A nikdy jsem žádné takové představení neviděl. Tedy, ne toho druhu, jaké jsi měla na 
mysli ty.“ 

„Vy si ve škole navzájem nepředvádíte, co umíte?“ 

„Ale ano, jenže spíš formou soubojů, nebo když se snažíme ostatním provést nějaký žertík.“ 

Rhiannon se ušklíbla a vypadala, že si to snaží představit, ale najednou její tvář zvážněla. „Tak 
proto k vám nemůžu na návštěvu, že je to tak? Máte doma spoustu kouzelných věcí a já je 
nesmím vidět.“ 

Draco pokrčil rameny a přikývl. „Nějaké takové věci tam máme. Třeba moje koště… ale já tě k 
nám nemohu pozvat spíš proto, že to místo je začarované tak, že tam nemůžeš přijít, dokud ti 
ten, kdo provedl to kouzlo, neřekne, kde to je. A já nemohu, protože to kouzlo není moje dílo, 
takže… s tím nemohu nic dělat.“ 

„Ach. A nebudeš mít problémy, že jsi mi řekl, že kouzla jsou skutečná? Tedy není to vlastně 
tvoje chyba. Já na to přišla sama. Sice až potom, co jsi… no, bylo to dost jasné, ale i tak?“ 

„Prostě na sobě nedej znát, že to víš.“ Draco přišel k ní, klekl si vedle její židle a vzal ji za ruce. 
„V pořádku? Severus by zuřil a nejspíš by mi zakázal tě ještě někdy vidět. Tedy, ne že by mě to 
zastavilo,“ dodal a myslel na to, že když už mu je sedmnáct, Severus už nad ním nemá žádnou 
pravomoc. „Ale byl bych raději, kdybych se s ním nemusel pohádat, víš?“ 

„Neřeknu ani slovíčko,“ přikývla Rhiannon. „Nikomu. Ale je to škoda. Ráda bych mluvila i s 
dalšími kouzelníky. Otevřeně.“ 

„Jednou to půjde.“ A ne jen proto, že ten zatracený Výnos obsahuje výjimku pro dlouhotrvající 
vztahy. Výnos na ni přece vlastně ani neplatí, ale dokud to Draco neprokáže k naprosté 
spokojenosti všech zúčastněných, bude lepší, když si Rhiannon nechá pro sebe, co všechno ví. 

No, Rhiannon si možná ještě neuvědomila, že je čarodějka, ale aspoň už ví o magii. Ví, že je 
skutečná. To je rozhodně krok správným směrem. 

„Ty jsi to nevěděl, že?“ zeptala se Rhiannon něžně a její prsty přitom hladily ty jeho. „Tam před 
tím klubem, ten muž… ty jsi opravdu nevěděl, že je závislý na drogách, že ten přívěsek prodá, 
aby měl na heroin. Jsi úplně z jiného světa a ne jen proto, že jsi bohatý.“ Najednou zalapala po 
dechu. „Tak proto jsi bohatý? Umíš vykouzlit peníze?“ 

„Ne, tak to nefunguje. Existují i chudí kouzelníci.“ 

„Aha.“ 

Zdálo se, že to ráda slyší. No, když přišlo na majetek, chovala se trochu hloupě. To už Draco 
pochopil. Její otázka mu ale něco připomněla. Chtěl jí přece ukázat, že dělá něco pro ostatní. 

„Poslyš, je tady dětský domov, kterému trochu pomáhám,“ řekl. Nebyla to vlastně lež. Chystal 
se jim věnovat pořádnou kopu galeonů. Pokud to udělá Rhiannon šťastnou, pak to za to stojí. 
„Napadlo mě, že bys to třeba ráda viděla? Je to něco jako sirotčinec.“ 

„Jak to může být něco jako sirotčinec?“ 

„Oh… no, nesmí si všimnout, že to víš, ale je to útulek pro děti, kterých se jejich rodiny zřekly. 
Protože nemají magii.“ 

Rhiannon najednou pustila jeho ruce. „To je běžné?“ 

„Ne, ne. Většina rodin se dokáže dobře postarat o mo…“ Uf, když o tom mluvil s ní, došlo mu, 
jak urážlivě by jí to slovo mohlo znít, když ho nikdy předtím neslyšela. „O příbuzné, kteří nemají 
magii,“ opravil se rychle. „Ale některé rodiny se jich zřeknou. Každý slušný kouzelník to 
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považuje za skandální. Ale takové děti potřebují nějaké místo, někde mimo jejich bezcitné 
rodiny. Tak ten domov podporuji. Finančně. Chtěl jsem se tam jít podívat, ujistit se, že využívají 
moje peníze správně a… chtěla bys jít se mnou?“ 

„To je od tebe hezké, že těm dětem pomáháš.“ Rhiannon se zamračila. „Chudáčci. Ano, půjdu s 
tebou.“ 

„Zařídím to,“ řekl Draco a vstal. „Někdy tento týden. Možná ve čtvrtek. Když půjdeme 
dopoledne, nebude hrozit, že by jsi nestihla zkoušku.“ 

Rhiannon zvedla hlavu. „Mohla bych… mohla bych vidět další kouzla, Draco?“ 

„Kolik jen budeš chtít.“ 

„Ale bez toho příšerného patosu, ano?“ Rhiannon si zamnula ruce. „Můžeš vykouzlit dalšího 
králíka?“ 

„Dokonce můžu použít uklidňující kouzlo, takže ti neuteče z klína.“ 

Draco měl asi použít ještě nějaké kouzlo proti vyměšování, protože uklidňující kouzlo mělo na 
vyčarovaného králíka jeden nevhodný vedlejší vliv. Skončilo to hrozným nepořádkem. Ale čistící 
kouzlo to zase napravilo. 

Nakonec, i když to bylo zvláštní, bylo právě Lavare tím kouzlem, které Rhiannon zaujalo nejvíc.

Kapitola 15 JE TO JEN NA TOBĚ

„Tak jak to šlo?“ zajímal se Harry, zatímco si ručníkem sušil vlasy po středeční hodině plavání. 
„Dovolí Darswaithe, abyste s Rhiannon navštívili domov?“ 

Harry si nemohl nevšimnout, že, když Draco mluvil, jeho pohled pořád zabíhal směrem k židli 
plavčíka u dětského bazénu. „Jistě. Stačilo mu prostě dát ty pen… ehm ten šek, co jsem 
podepsal. Řekl, že mu bude potěšením, když bude moct Rhiannon a mě provést. Vlastně tam 
jdeme už zítra ráno.“ 

Harry se trochu zamračil. „Myslel jsem, že máš problém s tím, jak ho přesvědčit. Byl jsi pryč 
déle, než jsem čekal.“ 

„Oh, tohle.“ Draco se pousmál. „Řekl jsem Darswaithovi, že bych chtěl, aby to vypadalo, že 
jsem v domově chvíli pomáhal jako dobrovolník. Takže mi toho hodně vyprávěl a provedl mě. 
Viděl jsem spoustu z toho, co nám neukázali, když jsme tam tehdy byli spolu. A dokonce mě 
nechal promluvit si s několika studenty, takže to bude vypadat, že je tak trochu znám.“ 

Podle toho co Harry věděl, to mohlo znamenat jen jediné. „Tak to jsi se musel pořádně plácnout 
přes kapsu. Kolik peněz jsi Domovu vlastně daroval?“ 

Draco odpověděl šeptem: „Nestarej se. Můžu si to dovolit a to je jediné, co ti k tomu řeknu.“ 

Harry nad tím v duchu mávl rukou. Do toho, jakou sumu Draco obětoval, mu opravdu nic není. 
V tomhle s Rhiannon naprosto souhlasil. Je mnohem lepší dát peníze na dobrou věc, než je 
vyhodit za další diamantový přívěsek. Ne, že by byl Draco tak hloupý, aby jí znovu kupoval 
něco podobného. „Takže pak s Rhiannon půjdete na oběd?“ 

„Předpokládám, že ano. Mluvil jsem o tom přece už ráno. Říkala, že chce, abych ochutnal něco, 
co nazývala 'samosa' (pravděpodobně indická specialita, smažená taštička plněná zeleninou a 
údajně hrozně pálivá, pozn. překl.) Osobně si myslím, že to zní odporně.“ 

„Ale ne, je to skvělé jídlo. Jednou jsem to ochutnal.“ Nad touhle vzpomínkou se Harry usmál. Ne 
všechny výlety s Dursleyovými skončily katastrofou. Ten den byl zrovna jeden z těch dobrých. 
Žádná náhodná magie, žádný křik. Strýc Vernon ho díky tomu dokonce pochvalně poplácal po 
rameni a řekl něco skoro pozitivního. Ten den večer si Harry myslel, že jeho život přece jen není 
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tak špatný. 

Pochopitelně, už nazítří mu Dudley do skříně podstrčil obal od žvýkaček a Harry dostal co proto, 
že prý krade Dudlánkovi sladkosti. Potřásl hlavou a zaplašil tak vzpomínky. Dobré i špatné. „Co 
budeš dělat, než Rhiannon skončí v práci?“ 

„Bude číst, předpokládám,“ oznámil vážným hlasem Severus, který se právě vrátil a něco 
Dracovi podal. Knihu, všiml si Harry. „Toto jsi zapomněl doma.“ 

Harryho by zajímalo, kam to Snape vlastně šel. Vypadalo to, že se vytratil do jejich chaty, 
zatímco byl Harry zabraný do hovoru s Dracem. 

„Ano, pane,“ odpověděl Draco možná až příliš nahlas. 

Harry se zvědavě podíval na název té knihy. Nauka o hodnotách pro mládež, stálo na obálce. 
Uf, to musí být jedna z těch knih, ze kterých chce Snape vybrat učebnice pro kurs, který bude 
letos učit. „Nečetl jsi to už náhodou?“ 

Draco přikývl a tvářil se, jako by ocenil trochu podpory. 

Té se však nedočkal. Ne, když Harry slyšel to, co Snape považoval za nutné říct. „Soudě podle 
rozhovoru, který jsme měli předevčírem, jsi ji prolistoval. Tedy přinejlepším. A uhodneš proč 
Harry? Máš tři pokusy. Ačkoliv si troufám říci, že ti postačí jeden.“ 

Stačil jeden pohled na Dracův výraz, aby Harry pochopil. „Nejdřív sis nalistoval stránku s 
životopisem autora, co?“ 

Draco vystrčil bradu. „Základní výzkumná metoda. Posoudit věrohodnost zdroje.“ 

A autor byl zjevně mudla. Harry si povzdechl, zaplavila ho směs různých pocitů, takže se v sobě 
sotva vyznal. Byl otrávený z Draca a zároveň hrdý na tátu, že zvažoval i knihu od mudlovského 
autora. Snape měl taky spoustu předsudků, jak Harry moc dobře věděl, jen je nedával najevo 
tolik jako Draco. 

„Přečti si tu knihu tentokrát celou a pozorně, bez ohledu na to, co si myslíš o autorových 
schopnostech. Dnes večer si o tom promluvíme znovu.“ 

Draco se natáhl pro knihu a z každého jeho pohybu čišel odpor. 

„Ještě jednou a až půjdu s Harrym na lekci plavání, tak ty zůstaneš doma.“ 

Draco se ohradil: „Nezacházej se mnou jako s dítětem.“ 

Tak se jako dítě nechovej, takovou odpověď Harry čekal. Severus místo toho povytáhl obočí. 
„Ještě ti přece není sedmnáct, že? Nebo snad ano?“ 

Draco otevřel pusu a zdálo se, že k tomuhle tématu má opravdu hodně co říct. Jako by věděl 
něco, co by Severuse umlčelo. Nakonec ale trochu svěsil hlavu a potichu zamumlal, že 
tentokrát si tu knihu tedy přečte. 

„Dohlédnu na to,“ řekl Severus ostře. „Dobrá, Harry, chtěl by ses tam vrátit na volné plavání? 
Po obědě?“ 

„Když budeš taky plavat. Opravdu plavat, ne jen sedět ve vodě.“ 

„To je opravdu tvrdá podmínka.“ 

„Oh, to jako protože…“ Harry se kousl do rtu. Měl sice rád pocit, že může otci říct cokoliv, ale 
věděl, že je lepší, když některé věci zůstanou nevyslovené. Připomínat Severusovi, co o jeho 
vzhledu říkal Rhiannonin strýc… ne. Raději ne. 
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Divil se, jako už tolikrát předtím, co vlastně Severus má proti mytí vlasů. Možná jen nechtěl, 
aby to vypadalo, že se stará o to, co si o něm druzí myslí, když jemu to bylo jedno. 

Draco měl zjevně méně zábran ohledně toho, co se hodí říkat nahlas. To bude tím jeho 
problémem se sebekontrolou, usoudil Harry. Buď to, nebo chtěl nějak zamluvit téma věku. Což 
bylo dost zvláštní, protože Dracovi přece ještě nebylo sedmnáct a Harry nechápal, proč o tom 
nechtěl mluvit. 

„Když já dokážu strávit, že musím číst tu knihu, tak ty bys mohl dokázat si aspoň jednou umýt 
vlasy,“ prohlásil Draco. „A nevyhrožuj mi písemným trestem, že jsem ti to řekl. Je to totiž 
pravda.“ 

„Draco,“ napomenul ho Harry a potřásl hlavou. 

Snape se na Draca jen podíval. „Dobrá, pokud tedy moje vlasy tak velmi potřebují umýt, možná 
bych si mohl půjčit tvůj speciální šampón.“ 

„Když si myslíš, že ho potřebuješ.“ 

Dracův hlas zněl poněkud defensivně, pomyslel si Harry. Skoro jako by byl zahnaný do kouta a 
byl si toho vědom. Což nedávalo smysl, takže to Harry vzdal. Přesto měl pocit, že mu uniká 
nějaký podtext celého toho rozhovoru. No, to by nebylo nic nového. Draco se se Snapem často 
bavili tak, že smysl jejich hovoru mohl pochytit jenom další Zmijozel. 

Opravdový Zmijozel. 

„Umírám hlady,“ postěžoval si Harry. „Většinu času jsem procvičoval tempa a pak, když jsem na 
vás čekal, jsem v tom pokračoval.“ 

„Buď rád, že už umíš plavat aspoň takhle. Taky bys mohl celou lekci jen pouštět do vody 
bubliny, víš…“ 

„Blbče. To bylo pitomý, ale Roger chtěl, abych se to nejdřív pořádně naučil a ty to víš…“ 

„Je to důležitá základní schopnost,“ řekl Roger, který k nim zrovna došel. 

Harry cítil, že se trochu červená. Nechtěl, aby to znělo jako stížnost. 

Roger vypadal, jako že ho lituje. „Poslouchej, Harry, podle mě už vlastně lekce plavání 
nepotřebuješ. Kdybys spadl do vody, tak se neutopíš. Ale pokud budeš v lekcích pokračovat, 
bude z tebe lepší plavec. Proto jsem po tobě chtěl, abys uplaval tolik bazénů.“ 

„Naprosto správně, pane Yatesi,“ řekl Snape uhlazeně. „Jsem potěšen Harryho zlepšením, ale 
jak říkáte, sotva bych chtěl, aby v lekcích nepokračoval.“ 

„Skvěle. Takže se uvidíme v pátek.“ Roger jim kývl na rozloučenou a šel k dětskému bazénu, 
kde se zastavil a něco řekl Rhiannon. Harry se zamračil, když si vzpomněl, jak Dracovi vadilo, 
když si 'jeho dívka' povídala s tím cizincem před divadlem. 

„Harry a já půjdeme.“ Severus se obrátil k Dracovi. „Očekávám, že večer budeš schopen o té 
knize adekvátně diskutovat. Čti, dokud tvá dívka nebude mít přestávku na oběd a pokračuj 
během volného plavání.“ 

„Myslel jsem, že budu ležet na slunci a...“ 

Severusův hlas byl plný humoru, když odpověděl: „Ach a ty neumíš číst vleže? Jak fascinující. 
Měl bych informovat madam Pomfreyovou o možné poruše koordinace pohybů…“ 

„On prostě nechce vypadat jako intouš.“ 
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Harry se rozesmál, protože otec i bratr se k němu otočili a oba měli stejný zmatený výraz. 
„Knihomol, brejlovec… 

„Až budeme příště hrát Scrabble, tak bez slangových výrazů,“ řekl Draco. „Znáš strašně moc 
divných slov.“ 

„Aspoň si je ale nevymýšlím, pane Zkvízovaný.“ 

Draco pokrčil rameny. „To máš z toho, že si souhlasil, že budeme hrát bez slovníkového kouzl..., 
ehm, bez nějakého slovníku na ověření výrazů. Krom toho, to ti to tak vadilo?“ 

„Nechceš, aby tě viděla, jak si čteš, co? Bojíš se, že by si o tobě myslela, že jsi knihomol jako 
Hermiona.“ 

„Ha ha, to je fakt vtipný. Možná bys měl vědět, že mi ani přinejmenším nevadí, když někdo 
uvidí, že mám i intelektuální stránku.“ 

Draco ta poslední slova nevyslovil se zvláštním důrazem, ale myslel to jako popíchnutí. To už 
Harry dokázal poznat. 

„Výborně,“ okomentoval to Snape kousavě. „Protože od tebe večer očekávám komplexní 
analýzu té knihy.“ Naklonil se dopředu. Sice ne tak blízko, aby Dracovi dýchal za krk, ale skoro. 
„A pokud se mé očekávání nenaplní, budeš tu knihu číst znovu a napíšeš o ní esej.“ 

Harrymu bylo Draca skoro líto, i když si za to vlastně mohl sám, když tu mudlovskou knihu tak 
rychle odsoudil. Vstal, přehodil si ručník přes rameno a oznámil, že je za chvíli zpět. 

***

Když o tom tak Harry přemýšlel, volné plavání bylo tentokrát lepší i horší zároveň. Draco si 
většinu času četl, nebo to alespoň vypadalo, že si čte. Čas od času mu pohled od knihy 
zabloudil k Rhiannon, jakoby se snažil zachytit její pohled, jenomže Rhiannon seděla na 
plavčické židli zády k němu, takže velkou šanci neměl. Draco se však snažil dál, stále s tím 
samým, nezvyklým výrazem v obličeji. Trochu jako by byl opilý nebo tak něco, napadlo Harryho. 
Drobný úsměv, který mu pohrával na rtech, bylo možno popsat jedině jako… no ano, 
připitomělý. Výstižnější slovo Harryho nenapadalo. 

Samozřejmě, že se tak Draco netvářil pořád, většinu času byl jeho výraz neutrální až opatrný. 
Pak se ale Rhiannon zavrtěla na židli, skoro jako by se chtěla otočit a ten zvláštní, skoro 
omámený výraz se do Dracova pohledu vrátil. 

Harry neměl ani ponětí, co se to děje, ale bylo mu jasné, že se něco stalo během Dracova 
obědu s Rhiannon. Něco, co pro Draca hodně znamená. Možná mu řekla, že ho miluje, 
přemýšlel Harry. Nebo jí svou lásku vyznal Draco, ji to potěšilo a Draco z toho pochopil, že ho 
má taky ráda… 

„On na ni nebude méně zírat, když ty budeš zírat na něj,“ řekl Severus a pohnul se ve vodě tak, 
aby Harry na Draca neviděl. 

„Jo…“ Harry si odkašlal a cítil se nepříjemně, aniž by věděl proč. „Ehm, myslíš, že bys mu mohl 
říct, aby na chvíli přestal číst? Ta potápěcí hra byla fakt dobrá a…“ 

„Raději bych ho nechal číst dál, stejně čte jen sporadicky.“ 

Harry si povzdechl. „Dobře. Já jen… co si myslíš, že se děje?“ 

„Opravdu to nedokážeš poznat?“ Snape se zamračil, jako by si myslel, že toho řekl až moc. 
„Proč si spolu nedáme závod? Tam a zpátky, kraul.“ 
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Harry tušil, že jeho otec změnil téma záměrně, ale moc mu to nevadilo. Bylo to lepší, než 
přemýšlet, co se to děje s Dracem, že se tak pitomě usmívá. „Závod? Já a ty?“ 

„Ano, obdivuhodně shrnuto.“ 

Harry by se obešel, bez tak ironické odpovědi i bez toho nepatrného pobaveného úsměvu. A 
zatímco závodění nebyl vůbec špatný nápad, tak… „Jsem jenom začátečník! Porazíš mě na 
hlavu, jako když hrajeme šachy! Pokaždé, když hrajeme šachy. Nemám nejmenší šanci.“ 

„Ale no tak. Kde je tvá odvaha? Tvá odhodlanost čelit všem výzvám? Zachovej hrdost své 
koleje.“ 

„Kolejí.“ 

„Ano, patříš do obou. Takže… chceš říct, že jsi příliš mazaný na to, abys riskovat prohru 
spojenou s újmou na tvé hrdosti? 

Sice to nebylo přesné, ale znělo to dobře. „Jo.“ 

„Chápu, potřebuješ motivaci,“ protáhl Snape. 

Harry se zasmál a cákl trochu vody Severusovým směrem, jeho otec se jí však obratně vyhnul. 
„Co by to tak mohlo být? Ještě ti to nedošlo? Mám všechno, po čem jsem kdy toužil.“ 

„Jo, jasně, je hrozně rafinovaný,“ zavolal se smíchem Draco. Ležel pohodlně natažený na břiše, 
pod sebou ručník, nohy překřížené. Harry měl pocit, že tak trochu pózuje pro případ, že by se 
Rhiannon přeci jen otočila. 

Snape blýskl zuby. „Ach ano, mlčeti zlato. Možná Harry přišel na to, že když o nic nepožádá, tak 
navrhnu něco mnohem lepšího, než o co by si řekl sám.“ 

Tohle taky znělo dobře. Nebylo to poprvé, co byl Harry uchvácen, jak skvěle umí jeho otec 
taktizovat. „Jo, přesně. Tak jsem to myslel.“ 

„Myslím, že by sis měl přečíst tuhle kapitolu o lhaní,“ odpověděl Draco. Nahlas. 

„Hlavně si ji přečti ty sám. Pozorně.“ Snapeův tón byl trochu temný, ale on sám se zdál v klidu, 
když se otočil zpátky k Harrymu. „Tak a teď k té motivaci, jak jsi naznačil… Co takhle návštěva 
Zobí ulice číslo 4? Tentokrát bychom mohli pozvat tvého bratrance na oběd někde v 
restauraci.“ 

To byla významná nabídka a Harry si toho byl dobře vědom. Bylo mu jasné, že jeho otec nemá 
Dudleyho společnost příliš v oblibě a že ho toleruje jen kvůli němu. Takže to, co musel říct, mu 
šlo přes jazyk jemu ztěžka. „Jeho dieta… tedy, musí se přece vyhýbat sacharidům, že jo? A 
Dudley říkal, že to jde v restauraci jen těžko.“ 

Snape spojil prsty. „Je to celkem zvládnutelné.“ 

Harry údivem rozšířil oči. „Fakt? Chceš říct, že můžeš…“ Ztišil hlas. „No, odstranit z jeho jídla 
všechny sacharidy?“ 

„Vlastně jsem měl na mysli, že můžeme najít restauraci specializovanou na saláty. Směs jedlých 
rostlin by měla jeho dietě vyhovovat.“ 

„Ty sis našel čas zjišťovat, jaký druh diety Dudley drží?“ 

Zvláštní, Snape nějak dokázal znít pobaveně i otráveně zároveň. „Ty opravdu nechápeš 
podstatu mého oboru, že?“ 

Jo tak, ono to souvisí s lektvary. Harry se přesto cítil trochu dotčeně. „Oběd v restauraci – zní to 
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báječně, ale musíme se ujistit, že se nám tam nepozve Piers. Nechci s ním už strávit ani 
vteřinu.“ 

Snape se na něj chvíli zkoumavě díval a pak pokrčil rameny. „Neexistuje jediný důvod, proč by 
měl očekávat pozvání. Nepatří do rodiny.“ 

„Jo, to Dudley ale taky ne. Teda do tvojí rodiny.“ 

„Naopak. Je bratrancem mého syna.“ 

Oh. To bylo od Snapea milé. Harry měl pocit, jako by se voda v bazénu o několik stupňů 
oteplila. Přesto si nemohl pomoct, aby hned nezavolal na Draca: „Slyšel jsi to, ty šmíráku? 
Dudley je bratranec tvého bratra, takže je to i tvůj bratranec!“ 

Draco se lehce otřásl a neodpověděl. Jeho prsty vypadaly opovržlivě, jak prudce otočil stránku 
knihy. Jak může prst vypadat opovržlivě, to bylo něco, co Harry nedokázal vysvětlit. Jenže 
Dracovy tak zrovna teď vypadaly. 

„Není zrovna vhodné takto bratra popichovat,“ napomenul Harryho potichu Snape. Pohybem 
ruky mu naznačil, aby s ním plaval na druhou stranu bazénu. Na druhé straně byl bazén o dost 
hlubší a tak Harry šlapal vodu, zatímco Severus se opřel o kraj bazénu. 

„Já se ho nesnažím popichovat,“ promluvil Harry tichým hlasem. „Já jen chci, aby se probral a 
uvědomil si, že chodí s… víš kým.“ 

„K tomu nepochybně dojde, ale musí na to přijít sám.“ Snape se odstrčil od kraje bazénu. 
„Nuže? Budeme závodit?“ 

Harry přikývl a pokusil se Dracovy problémy odsunout stranou. Vlastně musel uzavřít mysl, aby 
se mu to povedlo. Bylo dost zvláštní, představovat si oheň, když byl ve vodě. „Jo, dáme si 
závod. Ale chci mít náskok. Řekněme tak půl bazénu.“ 

„Já věděl, že dokážeš smlouvat, pokud se ti to hodí. Nicméně, tuhle hru umím hrát taky. Za 
předpokladu, že vyhraju já… co bude moje odměna?“ 

Harry se pokusil o nevinný tón, ale nebyl si jistý, jestli úspěšně. „Ehm… mohli bychom třeba 
pozvat Maršu do cukrárny?“ 

„Ta bezpochyby tráví volný čas raději s Michalem.“ 

Představoval si to Harry jenom, nebo to Snape opravdu řekl maličko otráveně? To přece 
nedávalo žádný smysl, vždyť Michal je pes. Hm… možná Snapeovi vadilo, že Marša se tehdy 
večer chovala, jako by opravdu měla rande nebo tak něco. Harry každopádně netušil, o co by 
se tak jeho otec mohl chtít vsadit. A s Maršou to zjevně nemělo nic společného. „Dobře, dobře. 
Když vyhraješ ty, tak se přestanu snažit, aby to Draco konečně pochopil.“ 

„Ano, to je skutečně dobrá motivace.“ Snape povytáhl obočí. „Ale je to slib, který zvládneš 
dodržet?“ 

„No, můžu se snažit.“ 

„Snažit.“ 

„Opravdu hodně snažit.“ 

„Mám pocit, že si vzpomínám, jak už jsi něco podobného jednou sliboval.“ 

Tentokrát zněl Severusův hlas přísně. Dost přísně na to, aby Harry pocítil drobné bodnutí viny. 
„Dobře, učení se ze zkušeností, jo?“ navrhl, i když si nebyl tak docela jistý, jestli se to na tenhle 
případ hodí. „Budu se snažit ze všech sil.“ 
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Snape po něm vrhl křivý pohled a pak mu gestem naznačil, ať plave jako první, když chtěl 
náskok. 

Snape jejich závod vyhrál. Harryho to tak trochu překvapilo. Očekával totiž, že ho otec nechá 
vyhrát. Možná to Snape původně zamýšlel, ale pak mu Harryho sázka přišla až příliš lákavá.

 ***

Ve skutečnosti to Harrymu nevadilo, protože chtěl svého otce potěšit. A snažit se Draca přimět, 
aby v Rhiannon konečně viděl mudlu, to zjevně nebyl jeden ze způsobů, jak udělat otci radost. 

„Takže, vy jdete s Rhiannon do toho Domova pro motáky zítra?“ zeptal se večer Harry přímo, 
zatímco si na salát lil dressing. „Jak to udělá? Vezme si volno z práce?“ 

„To nemůže,“ protáhl Draco obličej. „S tím, jaký je její strýc, jsem jí to raději ani nenavrhoval. 
Domluvili jsme to na osmou ráno, takže tam půjdeme, než koupaliště otevře. Oh, mimochodem, 
vy dva jdete také.“ 

Harry se podíval na otce a zjistil, že Snape vypadá překvapený stejně jako on. „Skutečně?“ 

„To jsem vám ještě neříkal?“ prohodil Draco bezstarostně. 

„Víš naprosto jistě, že jsi nám to ještě neříkal,“ odpověděl Snape a zněl přitom káravě. 

„Dobře, myslel jsem, že vám to nebude vadit.“ 

„Draco, co se děje?“ zeptal se Harry naštvaně. 

„Jdete do Domova s námi. Co je na tom tak těžkého k pochopení?“ 

„Nebuď takový. Proč bys měl chtít, abychom šli s tebou, když máš rande?“ 

„Těžko se jedná o 'rande'…“ 

„Draco.“ To bylo vše, co Snape řekl nahlas. Zbytek za něj řekl jeho tón. 

Draco si povzdechl. „Darswaithe na tom trval.“ 

„Proč?“ Tuhle otázku vyslovili Harry i Snape téměř souběžně. 

„No dobře.“ Draco práskl vidličkou o stůl. „Jen mě ponižujte, fajn. Pokračujte. Vrtejte v tom dál. 
Pravdou je, že ten zatracený idiot prohlásil, že ode mě nemůže vzít můj finanční dar, dokud ho 
můj otec nestvrdí podpisem. A nezáleží na tom, že Severus nad mým majetkem nemá žádnou 
kontrolu, nominální ani jinou. Což jsem mu řekl, ale jeho to nezajímalo. Pořád dokola žvanil 
něco o tom, že nutně potřebuje rodičovský souhlas.“ Draco se zamračil. 

„Jistě, že potřebuje,“ řekl Snape klidně. „Nezletilý nemůže uzavřít žádnou smlouvu, pokud mu 
jeho rodiče nedají písemný souhlas. 

„Ano, ale já přece nejsem tak docela…“ 

Zvláštní jak Snape dokáže přejít od klidného k hrozivému tónu za necelé tři vteřiny, pomyslel si 
Harry. „Tak docela co, Draco?“ 

Draco se zhluboka nadechl a jeho oči jakoby zeskelnatěly. Vypadaly teď skoro jako zrcadla. 

On uzavírá svou mysl, došlo najednou Harrymu. Chystá se lhát a podle toho, jak na něj táta 
kouká, tak se vsadím, že o tom ví… 
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„Nejsem tak docela neschopný nakládat s vlastními penězi. V tomhle jsem soběstačný už roky.“ 

„Horace Darswaithe se pouze chová zodpovědně.“ 

No, tohle bylo mnohem diplomatičtější vyjádření toho, co si Harry myslel, tedy že Darswaithe 
Draca nejspíš podezírá, že jakmile dostane to, co chce, změní svůj názor ohledně finančního 
daru. Hned potom, co Rhiannon uvidí ten sirotčinec. 

„Chová se jako osina v zadku.“ Draco zabubnoval prsty na desku stolu a pak najednou zastrčil 
ruku do kapsy. „Jenže na tom trvá. Takže, půjdeš s námi, Severusi? A všimni si, že jsem neřekl 
tati, protože po tobě zrovna něco chci.“ 

Ou, pomyslel si Harry, to asi Severus neslyšel zrovna rád. 

Severus na sobě ale nedal nic znát. „Ano, půjdu s vámi. A ty, Harry?“ 

„Darswaithe na mojí přítomnosti určitě netrval.“ 

Draco vydal zvuk, jako by se dusil, ale pod Severusovým přísným pohledem toho hned nechal. 
„Ne, tvoji přítomnost nevyžadoval, to ne,“ řekl tlumeným hlasem. „Ale neustále zaníceně 
žvatlal, jak rád by se znovu setkal s Harrym Potterem a jak by se mu velice ulevilo, kdyby viděl, 
že jsi mu odpustil to strašlivé nedopatření při tvém pohovoru a jaký jsi úžasný člověk a jaké já 
mám nesmírné štěstí, že ses stal mým bratrem.“ 

Není divu, že po tomhle se Draco cítí trochu nejistý, což by zřejmě vysvětlovalo jeho hrubé 
chování. 

„Já jsem taky šťastný, že jsi můj bratr,“ ujistil ho Harry. 

„Oh, prosím.“ Draco zvedl hlavu. „To je ono, jistě, že jsi šťastný, ale já se nebudu obelhávat a 
věřit tomu, že si to skutečně myslíš. To já jsem tady ten špatný syn, takže já jsem zřejmě i 
špatný bratr a...“ 

„Ale ty nejsi špatný syn!“ vykřikl Harry. 

Draco jen potřásl hlavou, jako by o tom nechtěl mluvit. Jako by si myslel, že už toho řekl moc. 

„Ty nejsi špatný syn,“ řekl Snape a jeho hlas byl tak klidný, jako Harryho naléhavý. „O nic 
takového tu nejde. Oba dva, ty i Harry, máte dobré okamžiky, právě tak jako ty méně skvělé. 
Tak, věřím, že Harry potřebuje chvíli pracovat na svém lexikonu, zatímco my dva si pohovoříme 
o hodnotách, Draco.“ 

Harry byl dost chápavý na to, aby pochopil tak jasný náznak. Odstrčil židli od stolu a vstal. 

Draco zjevně chtěl zůstat. „Co s nádobím? Myslím, že je teď řada na mě?“ 

To bylo snad poprvé, co Draco prakticky chtěl uklízet. 

„Pro tento večer jste od domácích prací osvobozeni,“ řekl Snape a mávl hůlkou. Nádobí se 
zvedlo do vzduchu a odplachtilo na svá místa do poliček, přičemž se cestou samo od sebe 
čistilo. Harry se zakřenil. Někdy si nebyl jistý, jestli si dokáže zvyknout na to, jak… kouzelný 
může kouzelnický svět být. 

Dracovi to tak zjevně nepřišlo, protože nevěnoval letícím talířům ani pohled. Mračil se a protočil 
oči. „Ach tak dobře. Takže ta kniha. Na to, že je mudlovská, je v ní myslím několik dobrých 
postřehů.“ 

„Ta kniha není mudlovská,“ poznamenal Snape. 

„Velmi vtipné.“ 
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„Začněme s kapitolou, která tě nejvíc zaujala.“ 

Harry se je snažil neposlouchat – nebo se alespoň tvářit, že neposlouchá – zatímco šel do 
pokoje, ale když slyšel Dracovu odpověď, málem si odfrkl. Nemohl si pomoct. 

„Oh, tak to je snadné, kapitola nazvaná: sexteen.“ 

„Sixteen jako šestnáct?“ 

„Sexteen. Tak to nazval autor, ne já. Copak, tys tu knihu nečetl, tati?“ 

„Ano, ale jsem si jist, že jsem si nepovšiml žádné kapitoly s tak směšným názvem. Ale pokud 
chceš diskutovat právě o této kapitole, nevidím jediný důvod, proč bychom nemohli. Merlin ví, 
že se ti tento druh informací bude hodit, vzhledem k tvému poměru se slečnou Millerovou…“ 

„Už jsem říkal, že nejsem ten typ, co o svém vztahu všem vykládá,“ pronesl Draco sametovým 
hlasem. 

Harry za sebou zavřel dveře a opřel se o ně, jak mu hlava třeštila ze všech těch podtextů v 
jejich rozhovoru. Nebo možná nemohl popadnout dech z jiného důvodu. Teď už totiž věděl, co 
měl prve znamenat ten Dracův připitomělý pohled na koupališti. 

Draco se vyspal s Rhiannon Millerovou. 

Nevěděl přesně, kdy mu to celé secvaklo, ale byl si svou domněnkou jistý. Draco už se s tou 
dívkou dostal až tak daleko. Přesně to totiž říkal ten jeho tón, kterým promluvil, tón, který jako 
by křičel: nevíš toho tolik, kolik si myslíš, že víš. 

Je to Dracova věc, ne tvoje, přesvědčoval se Harry. Samozřejmě. To, že jste bratři, ti nedává 
právo mu do toho mluvit. Přesto se Harry nemohl zbavit toho strašného svíravého pocitu u 
žaludku. 

Draco se vyspal s Rhiannon Millerovou a až přijde na to, že je to mudla, že se dotýkal mudly, že 
se takhle dotýkal mudly… oh, Bože. Harry si už předtím dělal starosti, že by Draco mohl na 
pravdu o své dívce reagovat špatně, ale teď si byl jistý, že ji bude ze všeho obviňovat. Že ji 
nejspíš zabije. Nebo přinejmenším přizabije. 

Nakonec, byl to pořád ten samý Draco, který se pokusil otrávit poslední lidi, kteří ho podvedli a 
ohrozili. 

A navíc, když je někdo zvyklý na kouzla jako na běžnou, každodenní součást života, tak má 
sklon podceňovat zranění a myslet si, že to, co udělá druhým, není zas tak vážné. Kouzla 
mohou napravit většinu zranění, takže není nutné zas tak moc přemýšlet, než někomu ublížíte. 
Draco byl zvyklý, že kouzla vyřeší všechno. 

To by, ale bystrozory nezajímalo. Nebrali by to jako polehčující okolnost, ne kdyby Draco zvedl 
hůlku proti mudle s úmyslem jí ublížit… 

Harry se otřásl a pokusil se ty myšlenky vypudit z hlavy. Stejně s tím teď nic nenadělá. Vlastně 
s tím nemůže udělat vůbec nic, tečka. Snažil se Dracovi říct, že Rhiannon je mudla. Pokoušel se 
o to snad už tucet krát. Aspoň mu to tak přišlo. A Draco ho neposlouchal, ať mu říkal cokoliv. 

Draco si na to tedy bude muset přijít sám. 

Harry mohl jen doufat, že až se to stane, Draco nebude s Rhiannon sám. 

O pár hodin později Harry zaslechl skřípot otvíraných dveří. Odložil lexikon stranou, stejně dnes 
moc nepokročil. Nemohl se soustředit na zaříkadla, když byl tak plný obav o bratra. Nakonec si 
o tom začal povídat se Salsou. 
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Ten rozhovor ale nedopadl zrovna nejlíp. Had totiž nedokázal pořádně pochopit rozdíl mezi 
kouzelníkem a mudlou. 

„Pořád vzhůru?“ zeptal se Draco trochu nuceným tónem. 

„Ještě není ani devět pryč. Jasně, že jsem vzhůru. Draco…“ 

„Ne. Nechci o tom mluvit.“ 

„O čem?“ 

Draco si posměšně odfrkl a začal si rozepínat košili. „Já vím, co si myslíš Harry. Jsi čitelný jako 
rozvinutý pergamen.“ 

„Opravdu?“ 

„Ano. A rád bych podotkl, že pokud budeš pokračovat ve své hře na hodného syna, tak mi to 
nedává moc jiných možností, než být tím špatným synem. Jasný?“ 

Jo, tohle. Harry mávl bezstarostně rukou. „Nejsem zas tak hodný syn. Chci říct, zrovna dneska 
jsem tátovi něco slíbil a mám sto chutí to porušit.“ 

„Pak jsi pěkný pitomec.“ Draco si svlékl košili a hodil ji na podlahu, jako by pořád ještě 
očekával, že přiběhne nějaký domácí skřítek a uklidí po něm. 

„Myslel jsem, že nechceš, abych si hrál na hodného syna.“ 

„Taky ale nechci, abys tátu bezdůvodně rozčiloval.“ 

Tátu. Harry málem vynechal jeden nádech, když si vzpomněl, jak byl Draco ještě před 
nedávnem ohledně toho slova… no ani ne opatrný, jako spíš defenzivní. Ale zrovna teď ho 
použil úplně přirozeně. „Ale já mám důvod. A dobrý. Jde o Rhiannon. Ty… ehm…“ 

„Co já?“ 

Harry chtěl původně říct něco jako: měl bys být připravený pro případ, že se ukáže, že je 
mudla, jak jsem ti říkal. To chtěl říct. Ale když nakonec promluvil, vyšlo mu z toho: „Ty s ní spíš, 
že jo?“ 

Draco otočil hlavu a podíval se na Harryho přímo, jeho stříbrné oči se přitom třpytily. Zdálo se 
to jako věčnost, než odpověděl. A když konečně odpověděl, jeho hlas byl mrazivý jako lednové 
ráno. „A co když ano? Co je ti po tom?“ 

„Já… Bože, Draco. Vždyť ji sotva znáš!“ 

„To snad mohu posoudit sám.“ Draco se otočil a převlékl se do pyžama. „Nevidím jediný důvod, 
proč by tě to mělo zajímat.“ 

A teď Harry opravdu jeden nádech vynechal. 

„No? Tak co?“ 

Harry si uvědomil, že slib, který dal otci, prostě nemůže porušit. Ne proto, že by nedokázal 
porušit slib, v tom to nebylo. Prostě nemohl porušit tenhle konkrétní slib. Navíc, i kdyby ano, 
stejně by to k ničemu nevedlo. Draco by ho neposlouchal. No a když nechce mluvit o Rhiannon 
a jejím nekouzelnickém původu, pak musí něco vymyslet, aby zamaskoval svoji otázku. 

„Ehm… tedy… Já přemýšlel, jestli dodržujete vhodný preventivní opatření,“ řekl slabě. 
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„Antikoncepční zaklínadla?“ Dracovi oči se opět proměnily v skleněnky. Zase nitrobrana. „I za 
předpokladu, že bychom se dostali tak daleko, abychom je potřebovali, podle čeho soudíš, že 
bych je dokázal použít, aniž by po mně šlo Ministerstvo za porušení Výnosu? Nebo si snad 
myslíš, že se mi povedlo propašovat Rhiannon sem, aniž byste si toho ty nebo Severus všimli?“ 
„Spíš jsem myslel na ni.“ Harry polkl. „Totiž mudlové na tohle mají prášky a taky existují 
kondomy…“ 

„Tak o tomhle se opravdu nehodlám bavit.“ 

Harry cítil, jak mu studem hoří obličej. Nepamatoval si, že by se kdy cítil tak trapně. 

„Co je to s tebou, Harry? Nemáš vychování, nemáš vybraných způsobů, ani co by za nehet 
vlezlo, ale tohle je nový vrchol neslušnosti. Kdybys s někým chodil, garantuju ti, že bych se tě 
určitě neptal, jestli tvoje holka spěchá na sex nebo ne.“ 

„Tak jsem to nemyslel…“ 

„U Merlinovy řiti, tak on to tak nemyslel!“ Draco prudkým pohybem odhrnul přikrývky a lehl si 
do postele. „Rhiannon je výjimečná a nádherná osobnost, milujeme se a proto je všechno v 
pořádku a to je jediné, na čem záleží. Takže se opovaž po ní zítra házet nějaké významné 
pohledy. Je to jasné?“ 

„To bych nikdy neudělal.“ 

„Protože stejně nic nevíš. Všechno, co máš, jsou jen tvoje domněnky.“ 

Jenže Harry měl víc než jen domněnky. Draco o sobě klidně může říkat, že o svém vztahu 
nikomu nevykládá, ale to, co teď řekl… a trocha čtení mezi řádky a všechno je jasné. 

„Dobrou noc, Draco,“ popřál mu a snažil se, aby obavy, které cítil, nebyly z jeho hlasu poznat. 

„Dobrou noc,“ odpověděl Draco upjatě. 

Ten večer Harrymu trvalo dlouho, než usnul, a když konečně usnul, byly jeho sny plné 
nejasných, zlověstných obrazů. Obří stojací hodiny, vysoké jako několika podlažní budova, 
vydávaly hluboké zvuky podobné zvuku gongu. Draco sedící na podlaze zmijozelské 
společenské místnosti uprostřed rozházených pergamenů a kývající se dopředu a dozadu, 
dopředu a dozadu. Hermiona a Ron, kteří se s ním o něčem vážně hádali a říkali pořád dokola: 
Ale Harry… 

A Harry je neposlouchal. 

***

Druhý den ráno se přemístili do Exeteru, do opuštěné aleje, kterou využívali často a odtamtud 
šli k Rhiannoninu domu. Uvítala Draca polibkem a Harry si byl jistý, že původně zamýšlela dát 
mu jen letmou pusu, ale nějak se od něj nedokázala odtrhnout. Když se nakonec odtáhla, oči jí 
jiskřily štěstím. 

„Chyběl jsi mi,“ slyšel ji Harry zašeptat. 

Draco jí něco zašeptal do ucha a přitom jí objal rukou kolem ramen. 

Harry se otráveně odvrátil. Teď už bylo nad slunce jasnější, že ti dva jsou milenci. Už ten prostý 
fakt, že se jí tak nenuceně dotýká a k tomu ještě před Snapem, to mluvilo prostě za všechno. 

Harry si skoro přál, aby tu byl Rhiannonin protivný strýc, protože před ním by si Draco tohle 
zcela jistě nedovolil. 

„Můžeme jít?“ zeptal se Snape. „Je to kus cesty.“ 
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Rhiannon vrhla pohled na Draca. „Škoda, že nemůžeme…“ Uchichtla se a potřásla hlavou, jako 
by řekla něco, co neměla. 

„Že nemůžeme co?“ zajímal se Harry. 

Rhiannon se zatvářila zoufale a pohledem zjevně hledala pomoc u Draca. „Že… hm, že 
nemůžeme jet autem. Sice vím, kde má strýček Stanley schovaný náhradní klíč, ale kdybych si 
půjčila auto bez dovolení, tak by asi vyletěl z kůže.“ 

Ona si vymýšlí, uvědomil si Harry. Škoda, že nemůžeme… Ne, neměl tušení, o čem to mluvila, a 
nemyslel si, že by na to dokázal přijít. 

„Není to zas tak moc daleko,“ řekl Draco a přidržel jí dveře, aby mohla projít. 

Rhiannon přikývla, ale podle toho, jak se na Draca dívala, měli ti dva nějaké tajemství, které 
Harrymu unikalo. 

Chodník, po kterém šli, nebyl dost široký pro čtyři lidi a tak šli Draco a Rhiannon spolu napřed, 
pěkně ruku v ruce a Severus s Harrym za nimi. Harry si v duchu připomněl, že Rhiannon si 
myslí, že jdou do normálního sirotčince a ne do domova pro motáky, takže si musí dávat pozor 
na to, co říká, aby před ní třeba slovo moták nepoužil. Jen doufal, že to Darswaithe ví taky. 
Draco ji před ním určitě nenazval mudlou, ale snad Darswaithovi řekl, že byla vychována jako 
mudla. Že nikdy nechodila do Bradavic a ani o nich neslyšela. Že neví vůbec nic ani o kouzlech 
ani o motácích. 

Harry trochu zpomalil, aby nešli tak blízko za Dracem a pak potichu promluvil k otci, který šel 
vedle něj. „Trochu se bojím, aby Darswaithe neřekl něco, co nemá. Víš, co myslím. Výnos o 
utajení.“ 

„Draco se o to jistě postaral a varoval ho, zvláště když věděl, že jsem pozván i já.“ Snape 
pokrčil rameny. „Nemyslím, že by ses měl kvůli něčemu strachovat. Zejména pokud vezmeme v 
úvahu…“ 

„Vezmeme v úvahu co?“ 

Snape se na Harry ho zadíval a jeho černé oči zářily. „Neříkej mi, že sis toho nevšiml.“ 

„Čeho?“ 

„Toho jak ta mladá dáma před okamžikem neobratně změnila téma hovoru.“ 

Ano, toho si Harry všiml. Ono taky bylo těžké si nevšimnout. Jenomže si to spojoval s něčím 
intimním. Myslel, že to mělo něco společného se sexem. Škoda, že nemůžeme… Harry jí 
neviděl do obličeje, když to říkala, ale vsadil by se, že přitom měla postelové oči. Harrymu 
vyschlo v krku. Tohle bylo hrozné. Přál si, aby mohl být za Draca šťastný. Normálně by byl. Ale 
když se Draco zamiloval tak rychle a tak moc do někoho, kým bude pohrdat, jakmile se dozví, 
jak se věci mají? Harry si odkašlal. „Asi byla trochu nervózní nebo tak něco. Co to má vůbec 
společného s Výnosem?“ 

„Ona nebyla nervózní. Ty řeči o autě, to byl čirý výmysl.“ 

No jasně, jestli Snape něco umí, tak poznat lež, vzpomněl si Harry. Dokonce i tehdy v jeho 
věšteckém snu poznal, že Hermiona lhala. Harry ale stejně nemohl přijít na to, co mohlo 
povídání o tom, jestli je to do domova pěšky daleko nebo ne, mít společného s tím, že Draco a 
Rhiannon jsou milenci. „Hm… proč by si vymýšlela historku o půjčení auta?“ 

Snape potřásl hlavou. Když se podíval na Harryho, pohrával mu na rtech jeho typický poloviční 
úsměv. „Ach ano, jí se totiž nechtělo jít pěšky. Ne, když si přála, aby se místo toho mohla 
přemístit.“ 
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Harrymu údivem spadla čelist. „On… ona…“ Rychle se podíval na pár před nimi, aby se ujistil, 
že jsou stále zabráni do hovoru. Což pochopitelně byli. Ani Draco ani Rhiannon neměli oči ani 
uši pro nic jiného, než pro sebe navzájem. Drželi se za ruce, prsty propletené. Celkově vypadali, 
jako by chtěli najít nejbližší postel a zalézt do ní. 

„Jak to víš?“ 

Snape pokrčil rameny. „Zdá se mi naprosto zjevné, že jí to Draco předvedl. A kdo by se nechtěl 
přemisťovat, když ví, že tu ta možnost je? Hádám, že už jí ukázal celou řadu kouzel. A když už 
mluvíme o kouzlech, před chvílí jsem použil kouzlo, které nám zajistí soukromí, takže můžeš 
mluvit svobodně.“ 

Dobrý nápad. „Draco jí přece nemohl ukázat žádná kouzla. Vždyť to by po něm šli z 
Ministerstva.“ 

„Jistě, ale tvůj bratr se udělal o několik týdnů starší. Mimochodem, nepoužívej jeho nový 
šampón, pokud nechceš, aby se změnilo i datum tvých narozenin.“ 

To Harryho zmátlo ještě víc. „Já… cože?“ 

„Ani moje kouzlo neudrží tento rozhovor v tajnosti, pokud se tvůj bratr otočí a všimne si, jak se 
tváříš.“ 

Harry zavřel pusu a přikývl. Draco s Rhiannon šli právě pěkný kus před nimi, ale opatrnost 
neuškodí, že? Pokusil se nasadit normální výraz a byl si jistý, že se mu to moc nepovedlo. Měl 
pocit, jako by se jeho obličej stáhl do nepřirozeného šklebu. Možná to bylo i tím, že absolutně 
netušil, co říct. 

Nebo možná tušil. „Mám pocit, že jsi jednou říkal, že Draco by se měl naučit, že zákony a 
pravidla platí i pro něj. A teď, když jsi zjistil, že použil lektvar, aby mohl porušit Výnos o kouzlení 
nezletilých, tak s tím nic neuděláš?“ 

Snape nedbale mávl rukou, ten zvláštní poloúsměv mu stále pohrával na rtech. „Technicky 
vzato už není nezletilý. Opravdu je starší, přesně jak chtěl.“ 

„A co ten postaršovací lektvar, ten není nezákonný?“ 

„Jistě, že je, pokud je použit, jako v tomto případě, k obejití opatření Ministerstva.“ 

„Což nás přivádí zpátky k tomu, že by měl pochopit, že zákony platí i pro něj!“ Harry se 
popuzeně podíval na otce. „Proč jsi mu za to nedal písemný trest nebo tak něco?“ 

„Chceš, abych to udělal?“ 

„Ne, vlastně ne, ale něco bys udělat měl.“ 

Snape si lehce povzdechl. „Možná až budeš jednou sám otcem, pochopíš. Jde o vážnou věc a já 
se zachoval podle toho, co jsem považoval za nejlepší.“ 

„Takže nejlepší je nechat ho podvádět Ministerstvo?“ 

„Podvádět je tím, že se udělá o tři týdny starším, není nijak závažné.“ Snape pokrčil rameny. „A 
pokud výsledkem toho podvodu je, že se Draco více sblíží s dámou svého srdce, pak si myslím, 
že se naučí mnohem víc, než kdyby zákony dodržoval.“ 

Naučí více… aha, zase učení se ze zkušeností. Snape nikdy neprotestoval, že se Draco zapletl s 
mudlou a teď to vypadalo, že si myslí, že čím víc se s ní Draco zaplete, tím lépe. 

„Nakonec,“ pokračoval Snape, „to staré přísloví, že obeznámenost plodí nenávist, není vždy na 
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místě. Co se týká tvého bratra, jeho hlavním problémem je naopak nedostatečná 
obeznámenost. Když jsem si uvědomil, že se postaršil, aby jí mohl předvést pár kouzel a sdílet s 
ní svůj svět…“ Snape pomalu pokýval hlavou. „Když vezmeme v úvahu, do kterého světa patří 
ona, rozhodl jsem se ten nápad podpořit.“ 

Harry se usmál, ale trochu křivě. „Takže jí to řekl. Což nás přivádí zpátky k našim zákonům. 
Zejména k Výnosu o utajení.“ 

„Technicky by měl počkat do svatby a pak jí vše vysvětlit, ale to se dodržuje málokdy. 
Jednoduše proto, že to není příliš praktické.“ 

„Takže ignorovat zákony, které jsou nesmyslné, je v pořádku?“ 

Snape mu věnoval rychlý pohled. „Ach, o tom se vede složitá diskuze už velmi dlouho. Může 
záměr ospravedlnit prostředky? I o tomto budeme diskutovat v hodinách Etiky.“ 

Harry se na chvíli zamyslel. „Takže se na Draca nezlobíš?“ 

„Spíš jsem trochu zklamaný. Byl bych raději, kdyby se nejprve poradil se mnou, než si vzal 
neprověřený lektvar. Ale celkově myslím, že v tomto případě bude nejlepší, nechat ho dělat 
vlastní chyby.“ 

„Jak ses o tom vlastně dozvěděl?“ 

„Cítil jsem, jak břemeno zmizelo.“ 

„Cože?“ 

Snape pokýval hlavou. „Jsem jeho otec podle zákona a to přináší celou řadu povinností včetně 
magických. Když se tyto povinnosti nachýlí ke konci, mohu to cítit. Velmi zvláštní pocit, ale 
nebylo těžké si domyslet, co znamenal. Poznat, že je za to odpovědný Dracův takzvaný 
šampón, nebylo rovněž nijak obtížné. Když o něm mluvil, uzavíral svou mysl, takže s ním zjevně 
bylo něco v nepořádku. Až do večera, kdy jsem poznal pravdu, jsem měl podezření na 
Feromonový posilovač.“ 

„Feromonový posilovač?“ 

„Lehké afrodisiakum.“ Snapeovy rty vytvořily úzkou linku. Příliš úzkou, blesklo Harrymu hlavou. 
„Předpokládám, že tohle slovo znáš?“ 

„Jo.“ Harry si nemohl pomoct, ale jeho hlas při tom slově trochu zdrsněl. Zajímalo by ho, jestli 
Snape tuší, jak daleko už se Draco s Rhiannon dostali. Vzhledem k tomu, že toho tolik věděl o 
všem ostatním, co Draco považoval za tajemství… jo, Snape pravděpodobně věděl všechno. 

A Rhiannon ví o kouzelnících. 

Jediný, kdo nevěděl vše, co by měl, byl tedy Draco. 

Harryho obličej musel odrážet jeho myšlenky, protože se na něj Snape ostře podíval a řekl: 
„Nebudeš do toho zasahovat. Přesně jak jsi slíbil otci.“ 

„Ale zasáhneš?“ 

„Pokud bude potřeba.“ Snape přidal do kroku. „Možná už nebudeš muset mlčet dlouho.“ 

Harry se zamyslel nad tím, co má tohle zase znamenat, ale protože Severus má za každou 
intrikou schovanou ještě jednu, jak jednou říkal Draco, nechal to být, protože by na to stejně 
nepřišel. Je totiž taky možný, že to neznamenalo nic. Možná si jen přál, aby to něco znamenalo. 

Zdálo se totiž, že Severus o tom taky nepřemýšlí. 
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Harry byl kvůli tomu trochu smutný. Pustil celou tu záležitost z hlavy, i když mu to dalo dost 
práce a všiml si, že jeho otec dal ruku do kapsy a zrušil kouzlo, které bránilo Dracovi a 
Rhiannon slyšet jejich rozhovor. Pak oba přidali do kroku, aby dohnali ty dva před sebou. 

***

Harry se trochu zachvěl, když vyšli po schodech a vešli do recepce útulku pro motáky. Pořád ten 
samý přezdobený interiér, jaký si pamatoval. Samé tmavé dřevo a skleněná lampa, slepená z 
kousků různobarevného skla. Ta lampa by nebyla tak špatná, kdyby ten, kdo ji udělal – někdo 
jménem Tiffany, alespoň podle Draca – nepoužil všechny barvy, které existovaly. Ale on je 
použil a výsledkem byl ten nejkýčovitější předmět, jaký kdy Harry viděl. 

Stejně jako prve, ani teď v recepci nikdo nebyl. Což nebyl žádný problém. Harry došel k pultu a 
zazvonil na malý lesklý zvonek, který tam ležel. 

Malým pokojem zaduněl mocný zvuk gongu. 

Rhiannon potěšeně zatleskala. „Páni, to je úžasné!“ 

Jen to, žádné dotazy. Draco jí přece o kouzlech řekl. A co víc, vzala to očividně dobře. Pokud by 
tomu bylo jinak, ten nepřirozený zvuk malého zvonku by ji musel polekat. Ale to se nestalo, 
Rhiannon tam stála s úsměvem od ucha k uchu a tvářila se nadšeně. 

Jí se kouzla líbí. Tím si teď byl Harry jist. Je magií nadšená. No, i Harry byl kdysi v její situaci. 

„Oh, můžu si to zkusit?“ 

Harry ustoupil stranou, aby jí nepřekážel. V poslední vteřině, než se její prsty dotkly zvonku, mu 
došlo, co se teď stane. 

Pozdě. Už to nešlo zastavit. 

Když se Rhiannon dotkla zvonku, ozval se jen tichý cinkavý zvuk. Přesně takový zvuk, jaký se 
dal čekat od malého kovového zvonku. Takový zvuk, jaký vydávají běžné, neočarované, malé 
kovové zvonky. 

Takový zvuk, jaký zazní, když si zvonek myslí, že nevíte vůbec nic o kouzlech. Pokud ten 
zvonek umí poznat, že žádnou magii nemáte… 

„To je zvláštní,“ poznamenala Rhiannon a svraštila zamyšleně obočí, zatímco mačkala zvonek 
znovu a znovu, jako holub klovající do pytle v naději, že už konečně vypadne něco dobrého k 
snědku. 

A nic se nezměnilo. 

Cink, cink, cink. 

„To je divné, proč to zní jinak, když zazvoníš ty a když zvoním já?“ zeptala se Rhiannon Harryho. 
„Nevíš proč?“ 

Harry vrhl pohled po Dracovi a zjistil, že ten v obličeji zbělal jako křída. 

Rhiannon sledovala směr Harryho pohledu a vyděsila se. „Draco? Co se děje?“ 

„To by nemělo… to nemohlo… to nemůže… to by nemělo…“ 

„Pojď sem,“ řekla Rhiannon a natáhla k Dracovi ruku. „Zkus to. Jsem zvědavá, jak to bude znít, 
když to zkusíš ty.“ 
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Draco se pokusil její ruku odstrčit. Ve tváři měl přesně takový výraz, jaký by nasadil člověk, 
kterému právě oznámili, že za pár dní zemře. Nebo možná… jako by právě umřel někdo, koho 
miloval. 

„No tak,“ pobídla ho Rhiannon šeptem a naklonila se k němu blíž. „Já ti to pak vynahradím…“ 

Ta poznámka zjevně zastihla Draca nepřipraveného. Jeho ruka klesla a Rhiannon ho napůl 
dotáhla k pultu recepce, kde mu položila ruku na zvonek. 

Opět se ozval hluboký zvuk gongu a ozvěnou se nesl místností. 

„Aha, už vím!“ Rhiannon si pro sebe přikývla. „Ty, on… přesně. Ehm… to je jedno.“ 

Víc už neřekla a Harrymu došlo, že jí Draco varoval, aby o kouzlech nemluvila. Nejspíš jí řekl, že 
nemá dovoleno o kouzlech mluvit, a že by nebylo dobré, kdyby Harry nebo Snape zjistili, že o 
nich mluvil. 

Rhiannon se uklidnila a opřela se bokem o recepční pult, její uvolněný postoj byl v ostrém 
kontrastu k Dracovu. Ten stál rovně jako svíčka, jako přibitý nohama k podlaze. A co hůř, ruce 
měl křečovitě zatnuté jako pařáty kolem okraje pultu. Vypadalo to, jakoby se jeho prsty zatínaly 
do toho tmavého dřeva. 

A výraz jeho očí… ten potlačený výkřik, držený na uzdě posledními zbytky hrdosti. 

Snape popošel a stál teď přímo za ním, ale než mohl cokoli říct – ačkoli co by asi tak mohl říct, 
když Rhiannon stála hned vedle nich? – otevřely se dveře za pultem a do recepce vešla 
Emmeleia Volentierová a s podmračeným výrazem si urovnávala pramen vlasů za ucho. 
„Nejsme trochu nedočkaví?“ zeptala se, hbitě popadla zvonek a schovala ho pod pult recepce. 
Ta výčitka šla jen těžko nepochopit. Harry se nadechl a čekal další kousavý komentář. 

Který ale nepřišel, možná proto, že si všimla Draca. „Oh. Vítejte u nás, mladý muži.“ 

Jak promluvila, bylo z jejího hlasu poznat, že je naštvaná kvůli všemu tomu zvonění, ale ze 
všech sil se snaží nedat to najevo. Proč by si měla Draca znepřátelit, když se chystá poskytnout 
jim nemalý finanční dar, že? 

„Pan Darswaithe je u sebe v kanceláři, pokud bude váš otec tak laskav a půjde se mnou,“ 
dodala Emmeleia uhlazeně. Zjevně o té záležitosti s penězi věděla. „Myslím, že má pro vás 
něco k podepsání, profesore Snape.“ 

Něco, co nepotřebuje být podepsáno, pomyslel si Harry, protože Draco se postaršil a je už 
dospělý. I když Darswaithe o tom neví a Snape by o tom vědět neměl. Jenže Snape o tom ví a 
celá ta záležitost s podpisem je proto zbytečná. Dokonalá šaráda. 

Emmeleia se obrátila k odchodu, ale Snape ji nenásledoval. Přistoupil k Dracovi, postavil se 
mezi něj a Rhiannon a položil mu ruku na rameno. „Budeš v pořádku?“ zeptal se potichu. 

Draco přikývl, ale ten pohyb byl strnulý, podobný dřevěné loutce na nitkách. 

Snape pořád ještě neodešel. Jeho temné oči zkoumaly Draca, jeho pohled tak utkvělý, jak ho 
Harry ještě neviděl. Že by nitrozpyt? Harry si nebyl jistý. Nejspíš ne, protože Snape přece říkal, 
že by ho na své syny nikdy nepoužil. Kromě případů nouze, pochopitelně. 

„Běž si promluvit s Darswaithem,“ vydechl Draco nakonec. Byl přitom v obličeji zelený jako 
brčál a zároveň bílý jako křída. A sakra, pomyslel si Harry, už zase pletu metafory. Ale Draco 
vypadal opravdu špatně. „My tu počkáme.“ 

Snape se na něj naposled dlouze podíval a pak strčil do malých dvířek v recepčním pultu a 
prošel jimi za Emmeleiou Volentierovou, která ho vedla do dlouhé chodby vedoucí zřejmě ke 
kancelářím. 
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Jakmile za nimi zaklaply dveře, strčil Harry ruku do kapsy a nahmátl hůlku. Jen tak pro jistotu. 
Draco zatím nevypadal na to, že by se chystal provést něco drastického. Vypadal, že se mu 
chce zvracet. 

A Rhiannon si toho všimla. Konečně. „Co kdybys mi řekl, co se tady děje?“ 

„Nic se neděje.“ 

„I tvůj otec poznal, že tě něco rozrušilo…“ 

„Nic se neděje!“ Odsekl Draco a zatnul zuby tak pevně, že byl div, že si je nerozdrtil. 

Ale ono se něco dělo. Harry to věděl moc dobře a Rhiannon očividně taky. „Byl jsi úplně v 
pohodě, dokud jsem nezazvonila na ten zvonek.“ 

„Možná mi ten zvuk jde na nervy.“ 

„Možná bys mi měl říct pravdu!“ Rozkřikla se Rhiannon. „Draco Snape, moc dobře jsi věděl, že 
nemám tenhle… tenhle talent, co máš ty, tak proč se tváříš tak strašně šokovaně, když mě ten 
zvonek zacinkal a neduněl jako gong, jako když ho zmáčkne někdo z vás?“ 

„Ticho,“ zasykl Draco a vrhl po ní varovný pohled a pak ukázal očima směrem, kde stál Harry. 

Harry právě usoudil, že ta scéna je příliš bolestná a že to nechce sledovat. Draco se chystal 
Rhiannon odhodit jako obnošenou ponožku a to nejmenší, co pro ni Harry mohl udělat, bylo dát 
jí najevo, že může mluvit otevřeně. „Kvůli mně si nedělejte starosti,“ řekl a posadil se na příliš 
měkce vycpané křeslo s příšerným proužkovaným přehozem. „Já i táta o tom víme, žes jí to 
řekl. A táta ví, že to byl tvůj šampón, díky kterému jsi…“ 

„Merlinova noho,“ vydechl Draco s prázdným pohledem. 

„Ani nevypadal, že by se kvůli tomu zlobil…“ 

Rhiannon si stoupla mezi ně. „Šampón? Může mi konečně někdo říct, o čem to mluvíte?“ 

„Klidně můžeš mluvit o kouzlech,“ vysvětloval jí Harry. „Můžeš o nich mluvit, jak chceš. Už 
víme, že ti o nich Draco řekl. Že ti řekl o nás.“ 

„Oh.“ Zdálo se, že Rhiannon by potřebovala chvilku na to, aby si to mohla srovnat v hlavě. 
„Fajn, to je jedině dobře. Ale Draco… co je tedy špatně?“ 

Při posledních slovech dostal její hlas plačtivý nádech. 

„Nic,“ odpověděl Draco a konečně se pustil recepčního pultu. 

„Ten zvonek tě rozčílil…“ 

„Ne.“ 

„Tak proč vypadáš jako… jako přejetý parním válcem?“ Když Draco neodpověděl, Rhiannon se 
vztekle nadechla. „Zjevně tě něco štve. Nejsi schopný se mi podívat do očí! Neříkej mi, že se 
nic nestalo!“ 

Harry už slyšel dost. „Jo, neříkej jí, že se nic neděje. Neříkej jí, že o nic nejde, zvlášť když tobě o 
něco jde.“ 

„O co tady jde?“ vykřikla Rhiannon a rozhodila rukama. „Udělala jsem něco? Jediný, co jsem 
udělala, bylo, že jsem zazvonila na ten zvonek…“ 
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Na malý okamžik měl Harry dojem, že ji sleduje ve zpomaleném záběru v televizi. Její výraz se 
postupně měnil, pochopení nahrazovalo kousek po kousku zmatek v jejích očích. A spolu s 
pochopením se objevilo i rozhořčení. 

„To ten zvonek. Zvonil jinak, protože jsem jiná než vy,“ pronesla pomalu a trhaně se nadechla. 
„Ale tys o tom věděl. Možná… ne, vím, žes o tom věděl! Tak proč se teď chováš, jako by to byl 
pro tebe šok…“ Její ruce vylétly nahoru k ústům a zakryly je. „Můj Bože. Vy se asi díváte na lidi 
podle toho, jestli mají nebo nemají magii, že? Jasně, že jo! To je taky jediný důvod, proč 
potřebujete tenhle… tenhle domov. A když se v kouzelnické rodině může narodit dítě, který to 
nadání nemá, tak…“ 

Její tvář teď byla bílá, tak jako před chvílí Dracova. „Oh. Ty sis myslel, že normálním lidem se 
může narodit dítě, které má kouzelné schopnosti, co?“ Když Draco neodpověděl, její hlas stoupl 
o dobrou oktávu. Harry měl chuť zacpat si uši. „Tak co sis myslel?“ 

„Je to možné,“ řekl Draco, ruce schované v kapsách. Trhl hlavou a pokusil se odhodit si ofinu z 
obličeje. „Znám spousty čarodějek a kouzelníků narozených v mudlovských rodinách.“ 

Rhiannon se na něj ostře podívala. „Mudlovských?!“ 

„Tak říkáme…“ pokusil se objasnit Harry, ale Rhiannon mu nevěnovala pozornost. 

„A ty sis myslel, že jsem jedna z těchhle polovičních čarodějek!“ obvinila Rhiannon Draca 
ukazujíc na něj prstem. „Jak tě to napadlo? No! Proto jsi po mě v pondělí u oběda chtěl, abych 
si zkusila ty zaklínadla? Myslela jsem si, že si děláš legraci, když jsi říkal, že když se budu hodně 
snažit, že se mi nějaké kouzlo povede. Ty sis myslel, že jsem někdo s… potlačenou magií, nebo 
tak nějak, co? Je to tak? Dokud ti ten zvonek neukázal opak! A podívej se na sebe! Podívej, 
třeseš se, jsi bledý a vypadáš jak… ale, vždyť je to jedno. Celý ten čas sis něco namlouval a teď 
jsi tak zklamaný!“ 

Draco vydal přiškrcený zvuk a pak se pokusil promluvit znovu. „Rhiannon…“ 

„Tohle nemám zapotřebí,“ řekla a potřásla hlavou. „Mudlovský, mudla… jak hnusně ta slova zní. 
Nepotřebuju to, nechci to a už vůbec nechci přítele, který mě nikdy neviděl takovou, jaká jsem. 
Táhni do pekla, Draco Snape a vem si svojí prokletou hůlku s sebou! Mezi námi je konec!“ 

Po těch slovech se Rhiannon otočila a se vztyčenou hlavou vykráčela ze dveří na ulici.

Kapitola 16 NiIKDO NENÍ OSTROVEM

Draco zažil v životě jen několik okamžiků, kdy měl pocit, že se čas zastavil. Jeho první let na 
opravdovém koštěti. Ten večer na mýtině o Samhainu, když sledoval, jak se smrtijedi plazí a 
ponižují, zatímco Harry Potter tam stál hrdý a nezlomený. Ten okamžik, kdy ho Severus poprvé 
prohlásil za svého syna. Ten strašný moment ve Francii, když spatřil jámu plnou hadů a 
uvědomil si, co se mu Lucius chystá udělat. 

A teď. 

Jak kolem něj Rhiannon proběhla a její dlouhé blonďaté vlasy za ní vlály jako závoj, Draco cítil, 
že nejen čas, ale celý svět včetně něj zamrzl v tom hrozném okamžiku. Roztřásl se, jakoby mu v 
žilách místo krve začaly proudit ledové krystalky. Ostré krystalky bodající ho uvnitř celého těla. 

Neměl doposud ani tušení, že na celém světě může existovat tolik bolesti. 

Ztěžka a s nadlidským úsilím se nadechl a nejistýma rukama se opřel o pult. Jeho mozek nejspíš 
zamrzl také. Měl by přece běžet za ní, měl by se ujistit, že je v pořádku, měl by… 

Náhle, jako když se rozsvítí, se mu v mysli vynořila strašlivá myšlenka. Je to mudla, je to mudla, 
je to mudla… znovu a znovu. 

Otevřel ústa a bojoval o dech, měl však pocit, že se nemůže nadechnout, ať se snaží sebevíc. 
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Nakonec mu ze rtů uniklo zaúpění, ošklivý zvuk, který zněl jako nářek šílence. Nebo to tak 
muselo přinejmenším připadat Harrymu, který najednou popošel k Dracovi a začal ho jemně 
poplácávat po rameni. Tvářil se přitom napjatě, skoro až váhavě. 

Vypadal starostlivě a zároveň tak asi vypadat nechtěl. Přesně jako se tvářil celou tu dobu. 
Protože on to věděl, no ne? Věděl o Rhiannon pravdu! 

Ten blahosklonný pitomec měl celou dobu pravdu! 

Dracovo úpění se změnilo v temné zavrčení, když se otočil k Harrymu. „Opovaž se,“ varoval ho 
potichu a se supěním, jak konečně přišel na to, jak zase dýchat. „Neříkej to. Nezačínej s tím.“ 

Nepotřeboval teď od Harryho slyšet: „Já jsem ti to říkal.“ Ano, Harry mu to říkal. Zas a znovu a 
pořád a měl naprostou pravdu, ale to oba dva věděli. „Nemá smysl mi to připomínat,“ dodal 
Draco hlasem tak vysokým, že se zdálo, že se o něj pokouší hysterie. Jeho vztek si však našel 
jiný ventil. 

Najednou měl hůlku v ruce. 

„Ne!“ zařval Harry a vytáhl svou hůlku a namířil ji na Draca. 

Draco byl na chvíli tak šokovaný, až nemohl mluvit. Zíral na hůlku v Harryho ruce a najednou si 
vzpomněl, jak nebezpečná je Harryho temná magie. Dokázal vydechnout otázku. Jedinou 
otázku: „Co máš, při Merlinově čapce, za problém?“ 

„Nech ji na pokoji…“ 

Draco se snad přeslechl. „Vytáhnout na mě hůlku?! Na mě?! Co si jako myslíš? Myslíš vůbec?“ 

Harryho ruka s hůlkou se ani nepohnula. „Dobře, prostě ji nech na pokoji a bude to v pořádku. 
Myslím to vážně, Draco. Rhiannon nemůže za to, že máš hlavu plnou zatraceně pitomých 
myšlenek a předsudků, tak ať tě ani nenapadne jí ublížit…“ 

A že zrovna Harry mluví o pitomých myšlenkách! 

„Sakra, sklapni!“ zavrčel Draco, který zrovna pochopil Harryho podivné chování. Když teď 
věděl, co si o něm Harry myslel, naštval se ještě víc. „Já se jí nechystám ublížit! Možná něco 
udělám tobě, jestli nepřestaneš vykřikovat takové blbosti! To si fakt myslíš, že jsem vytáhl 
hůlku, abych… do prdele, Harry!“ 

Ani teď Harry hůlku nesklonil. „Tak proč jsi ji tedy vytáhl?“ 

„Proto. Accio zvonek!“ 

A zvonek vylétl zpod pultu, kam ho Emmeleia schovala, a vklouzl Dracovi do ruky. 

Harry zamrkal a pak, konečně, sklonil hůlku. 

Stále rozzuřený, třískl Draco zvonkem o pult a začal na něj zvonit. No spíš než zvonit, začal do 
zvonku mlátit pěstí, znovu a znovu. Hlasitý a pronikavý zvuk gongu zaplnil recepci, jeden 
dunivý zvuk následoval hned další a Draco měl pocit, že se mu z toho kraválu rozskočí hlava. 
Pořád lepší, než zůstat zmrazený. 

Najednou se dveře za pultem rozletěly dokořán, do recepce vběhla Emmeleia Volentierová a 
tvářila se opravdu popuzeně. Ne, že by to Dracovi nějak vadilo. Popadla zvonek a tentokrát ho 
skutečně zamkla do zásuvky. Dobře, že tak. Z pohledu na tu věc, stejně jako když se jí dotýkal, 
se Dracovi dělalo špatně. Proč tu vlastně museli mít detektor mudlů, maskovaný jako zvonek? 

Přál si, aby tu hloupou věc nikdy neviděl. Přál si, aby sem nikdy nebyl přišel, aby nikdy neslyšel 
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o Walpurgisi Blackovi a jeho zatraceném zaměňování dětí. 

Zaměňování dětí… to je možná ono. Možná Rhiannon vyměnili hned, jak se narodila a nějak se 
to zvrtlo a ona skončila jako čarodějka v mudlovské rodině, místo aby… 

Ne, ne, ne. Ten pitomý zvonek je jasný důkaz proti. Zasraný zvonek! 

Jakmile v myšlenkách dospěl až sem, měl toho dost. „Severusi!“ zařval a naklonil se přes pult, 
aby se podíval do chodby, jestli Snape už jde. No tak co, že se jednou nepředvede jako 
dokonale vychovaný mladý muž? Bylo mu úplně jedno, co si o něm pomyslí Emmeleia 
Volentierová. Ta ženská je jenom moták. A navíc, on už sem znovu nevkročí. 

V chodbě se objevil Darswaithe s lesknoucí se pleškou. Hned za ním šel Severus. Ten se na 
rozdíl od Darswitha, jehož výraz se blížil čiré panice, tvářil naprosto klidně. 

Jako by se ho Dracovo zoufalství netýkalo. 

Draco pocítil současně úlevu i vztek. Bylo by to hezké, kdyby celou tuhle situaci někdo vyřešil 
za něj. Kdyby někdo napravil tu paseku, co Draco napáchal. Přál si, aby už Severus něco řekl. 
Draca nenapadalo jediné chytré vysvětlení, proč tak zuřivě mlátil pěstí do toho zvonku. 

Tolik k jeho skvělým způsobům. 

„Odcházíme,“ oznámil Draco bez jakéhokoliv úvodu otci, jakmile ten vstoupil do recepce. 
„Hned.“ 

Jestli se Severus prve tvářil netečně, pak na tohle zareagoval. A dokonce zareagoval tak, že si 
Draco nemohl stěžovat. 

„Ano, odcházíme,“ potvrdil uhlazeně nakláněje přitom hlavu směrem k Emmeleie. Na chvíli 
obrátil pohled i k Darswaithovi. Draco pocítil, jak ho zaplavuje vděčnost, když jeho otec znovu 
promluvil a řekl to, co už dávno mělo napadnout i jeho. „Náhlá a neodkladná záležitost, jistě 
chápete. Omluvte nás prosím.“ 

Darswithe pomalu zamrkal. No, ani předtím se neprojevoval jako bystrý a pohotový člověk. 
„Nechcete tedy na tu prohlídku, jak jsme dojednali včera? Ehm… myslel jsem, že s sebou 
přivedete hosta…“ 

Tak to bylo to poslední, o čem chtěl Draco zrovna teď mluvit. Nehodlal o tom mluvit s nikým, 
tím spíš ne s třetiřadým ministerským poskokem, který neuměl nic lepšího, než se nechat 
očarovat kletbou Imperius. Když už by o tom měl s někým mluvit, pak jedině se Severusem. Ale 
to se asi nestane. Draco měl pocit, že by ten rozhovor neunesl. 

Chtěl být sám. Chtěl pryč odtud. Chtěl pryč od všeho a od všech. 

Jenže ne, Darswaithe si tu stojí jako naprostý idiot a čeká, že mu Draco vysvětlí, kde je 
Rhiannon. No, do toho mu tedy vůbec nic není. 

Draco neměl nejmenší chuť tomu chlapovi cokoli vysvětlovat, ale Emmeleia jeho zábrany 
nesdílela. „Zdá se, že ta slečna, která přišla tady s mladým pánem, už zase odešla,“ oznámila a 
pak sehrála menší divadélko s rozhlížením se doprava a doleva. Draca začala svědit pravá ruka, 
jak domýšlivé mu to od ní připadalo. 

Dobře, alespoň tohle nutkání dokáže potlačit. Najednou si přál, aby se dokázal ovládnout i s tím 
zvonkem. No, nemá smysl brečet nad rozlitým lektvarem. 

„Je indisponována,“ oznámil suše a pravda toho tvrzení ho zasáhla, i když to byl on, kdo ho 
vyslovil. Rhiannon je skutečně indisponována. Permanentně. Nikdy se to nezmění, nikdy z ní 
nebude dívka, jakou by chtěl. Dívka, jakou by si zasloužil. 
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Rhiannon se nikdy nezmění, nikdy nebude jiná, než jaká byla celou tu dobu… 

Když si vzpomněl na to, jaká Rhiannon byla, zaplavila ho znovu bolest. Hrozná bolest, ale 
tentokrát ji nezpůsobovaly ledové krystalky, tentokrát to pálilo. 

Oh, Merline! Rhiannon… třpyt jejích očí, sladký zvuk jejího smíchu, to, co spolu dělali včera u ní 
doma. Způsob, jakým se ho dotýkala a její ruce tak jemné, až měl pocit, že umře. A něžný 
dotek jejího jazyka na jeho nejcitlivějších místech. Její fascinace magií… 

Magií, kterou nemá a nikdy mít nebude. 

A po téhle myšlence jako by opět zmrzl. „Odcházíme,“ oznámil znovu a otočil se k nim ke všem 
zády. „Už tady nestrávím ani minutu.“ 

Samozřejmě, že ne. Nemohl snést, jak na něj všichni zírají. Darswaithe ani ta ženská – moták 
nemohli tušit, o co tady přesně jde, ale Harry a Severus to věděli. A najednou se Dracovi pod 
váhou jejich pohledů udělalo špatně. Měl sto chutí jim to zírání oplatit, dát jim ochutnat jejich 
vlastní lektvar. Pak mu ale došlo, že to, co považoval za zírání, není ani tak zírání jako spíš 
pohledy. Nechovali se tak, jako by on byl nějaký nebezpečný cvok, kterého musí neustále 
sledovat, aby něco nevyvedl. 

Například zrovna teď. Jeden rychlý soucitný pohled a Harry opět odvrátil oči, zatímco Severusův 
pohled byl zastřený, vážný, ale ne hrozivý. Zaujatý, ale ne tak jako Harry. Severus se nebál, že 
by Draco mohl pozvednout hůlku proti Rhiannon. Ne, dělal si starosti o Draca. 

Tak jako by si měl dělat starosti opravdový otec, ale Dracovi z toho pomyšlení vstávaly 
chloupky na rukou. Jasně, choval se jako naprostý idiot, ale myšlenka, že by si o něj Severus 
opravdu dělal starosti… to bylo ještě horší. On přece není žádné kňourající mimino, které 
potřebuje lásku a péči. Je dospělý. A Severus to ví. Tak proč si myslí, že si Draco nedokáže s 
tímhle nezdarem poradit? 

Draco si přece dokáže poradit se vším, no možná až na celou hordu smrtijedů toužících po jeho 
krvi, ale od toho je tu přece Harry. 

On ani nepotřeboval žádnou terapii. Chodil tam jen proto, že na tom Severus trval. A protože… 
no dobře, pokus o otrávení půlky Zmijozelu Venetimoricou byl trochu nenormální. Tak trochu 
sebedestruktivní. Což už Draco chápal. Teď. Takže už by nikdy nic podobného neudělal. Takže 
by nejspíš mohl přestat chodit k Marše. 

Hmm… nebyl si jistý, jestli tam chce přestat chodit. Někdy to bylo dobré, promluvit si s ní, i 
když byla jen moták. 

No, to si může promyslet později. Teď bylo nejdůležitější dostat se co nejrychleji pryč z tohohle 
místa. 

Z místa, které zabilo všechny jeho sny. 

A Draco se vydal ke dveřím, protože už zoufale potřeboval čerstvý vzduch. 

„Pane Snape,“ zavolal za ním Darswaithe. „Váš finanční dar. Váš otec podepsal souhlas, ale 
pokud jste změnil názor na podporování domova, pak vám ho vrátím…“ 

Draco se zastavil. Ty peníze pro něj nic neznamenaly. Doslova. Nebudou mu chybět, ale pokud 
teď odejde bez jediného slova, Darswaithe by se mohl odhodlat k něčemu nemožně 
ušlechtilému, jako například poslat mu ten pitomej šek zpátky. A Draco už ten papír nechtěl 
nikdy vidět. Už nikdy nechtěl na tohle místo byť jen pomyslet, nebo snad dokonce vzpomínat 
na ten zasranej zvonek, kterej všechno zničil. 

Napůl se otočil, jen tolik kolik bylo potřeba, aby viděl na Darswaitha. „Nezměnil jsem názor.“ 
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Darswaithe svraštil obočí, takže ještě víc vynikla jeho pleška. „Ale vypadáte drobátko rozrušený 
a...“ 

Drobátko? Drobátko!? Draco pocítil šílenou chuť rozchechtat se. Možná by se smát i začal, 
kdyby se nebál, že by jeho smích mohl působit poměrně hystericky. Poslední, co by teď ještě 
potřeboval, bylo, aby ho Harry začal litovat. 

Nikdo ho nikdy nelitoval. Nikdy. On nikdy nebyl politováníhodný! Nikdy, sakra! 

Nasadil ten nejchladnější rezervovaný výraz, jakého byl v danou chvíli schopen. Výraz, který 
nasazoval pokaždé, když Lucius přišel s jednou ze svých povýšených přednášek. A když 
promluvil, bylo to tónem, který se k tomu výrazu dokonale hodil. Uhlazený tón, který používal 
pokaždé, když byl nucen bavit se zdvořile s někým, kdo byl pod jeho úroveň. „Změnil jsem 
názor ohledně návštěvy, ale práce, kterou zde odvádíte, je prospěšná a já věřím, že ty finance 
využijete dobře. Pokud mě teď omluvíte…“ 

Severus mu věnoval jeden rychlý, kritický pohled. A co hůř, Draco pocítil nenápadný tlak na 
pokraji svého vědomí. Nitrozpyt! Draco okamžitě začal myslet na vodu. Ne na ty klidné hladiny, 
které používal v počátcích učení nitrobrany se Severusem. Ne, Dracova vlastní představa byla 
mnohem bouřlivější. Vzedmuté, zpěněné vlny, moře bouřící všude kolem něj, vůně soli… 

Tlak zmizel, Dracovi se podařilo vypudit Severuse ze svých myšlenek, právě tak, jak se to 
nakonec naučil, i když mu to trvalo mnoho a mnoho dní. Tentokrát ho to nestálo ani moc úsilí. 
Což nedávalo smysl. Jaký to má význam, použít na někoho nitrozpyt, když nepoužijete dost síly, 
abyste opravdu uspěli? A co vedlo Severuse k tomu, že se svou přítomnost v jeho myšlenkách 
ani nepokusil skrýt? Severus je přece v nitrozpytu natolik zběhlý, aby dokázal svou přítomnost 
v mysli utajit. Možná ne úplně, ale jistě lépe než tentokrát. 

Celé to bylo znepokojivé a to hlavně proto, že tomu Draco nerozuměl. Severus má v každé 
intrice schovanou ještě jednu intriku a proto Draco vytušil, že se tu děje něco zajímavého, jen 
nevěděl co. Proto ho to tak otravovalo. 

Na druhou stranu, mohlo by to být horší. Jak by se asi teď cítil, kdyby se Severus opravdu 
pokusil přečíst si jeho myšlenky? Zdálo se, že spíš chtěl nahlédnout, jakým směrem se Dracovy 
myšlenky ubírají. Uf. Dokonce se ani nedařilo říct, že tohle bylo lstivé, protože Severus se ani 
nepokusil zakrýt, že se o to pokouší. 

Draco nevěděl, co si o tom má myslet a cítil se příliš unavený na to, aby se hádal. Unavený a v 
depresi. Chtěl být sám. Úplně sám a daleko od tohohle hrozného místa. 

Vyšel ven a ani se neohlédl, jestli jdou Severus a Harry za ním. Taky proč by se ohlížel? Věděl, 
že půjdou hned za ním. 

Harry s tou svou lítostí, s těmi svými rychlými pohledy, které říkaly jaký je Draco hlupák a s 
poznámkami naznačujícími, že je na dobré cestě udělat ze sebe ještě většího hlupáka. Jak si pro 
všechno na světě může myslet, že by on, Draco, ublížil Rhiannon! Jako by toho byl vůbec 
schopen… 

Ale ona je mudla, mudla, mudla… 

Draco potlačil další zoufalý výkřik, vrazil ruce do kapes a pevně sevřel svou hůlku. 

„Draco,“ ozvalo se za ním potichu. Severusův hlas. Harry pro jednou pochopil, že má držet 
hubu. 

„Domů.“ To bylo jediné, co ze sebe Draco dostal. 

Oh, Merline! Když pomyslel na jejich chatu, vzpomněl si na jedinou věc. Chtěl tam vzít 
Rhiannon. Ve skutečnosti po tom dokonce toužil. Kdyby byl strážcem tajemství, bylo by to 
snadné, prostě by jí o Devonu řekl a mohl by jí ukázat, kde bydlí. Ale je vůbec možné pozvat 
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mudlu na místo, chráněné Fideliovým kouzlem? 

Ona je mudla. 

Dracovi úplně vyschlo v ústech. Sevřel hůlku ještě pevněji a pokusil se přemístit. Kamkoli, třeba 
někam do jeskyně. Potřeboval se schoulit někde ve tmě a v ústraní a pokusit se zapomenou na 
to, co se dnes dozvěděl. Možná zapomenout i na ni. Zapomenout, že někdo takový existuje. 
Zapomenout, že ji kdy znal. 

Zapomenout, že se zamiloval do někoho tak naprosto nevhodného. 

Ale jeho pokus přemístit se nějak nevyšel. Pochopitelně. Nedokázal se pořádně soustředit. 
Vždyť sotva dokázal přemýšlet. 

No to jsem pěkný kouzelník, pomyslel si, když nechám něco takového ovlivňovat moje 
schopnosti. Ona za to nestojí. Jak by taky mohla? 

„Domů.“ Zopakoval zoufale, otevřel oči a pohledem hledal otce. „Severusi…“ 

Málem se přikrčil, když k němu Severus přistoupil, ale v okamžiku, kdy ho otcova ruka 
konejšivě objala kolem ramen, si uvědomil, jak zmateně se začíná chovat. Požádal Severuse o 
pomoc, ale zároveň napůl očekával, že ten na to zareaguje s Luciusovou typickou přezíravostí. 
Ten pohrdavý zvuk. Dlouhé blond vlasy poletující dopředu a dozadu, jak Lucius potřásl hlavou. 
Draco skoro slyšel, co by mu Lucius řekl. „To jsi tak ubohý kouzelník, že si nedokážeš poradit 
sám? Ve tvém věku? Zdá se, že všechny ty peníze na školné byly jen plýtváním…“ 

Ale Severus samozřejmě nic takového neřekl. Jeho ruka objímala Draca pevně a vyjadřovala 
podporu lépe než slova. Jediné, co Severus řekl, bylo: „Pojď.“ 

Draco si uvědomil, jak je hezké, mít otce. Opravdového otce. Někoho, kdo vám rozumí i bez 
vysvětlování. Někoho, koho víc zajímáte vy, než to, co si myslí kouzelnický svět. 

Draco se roztřásl. Jak by to dopadlo, kdyby se nedozvěděl pravdu? Co kdyby se vrátil do 
Bradavic, všem řekl o Rhiannon a některý z jeho zmijozelských spolužáků – třeba Zabini – by se 
rozhodl, že o ní všechno zjistí a nakonec vypátral, že Rhiannon nemá žádnou magii? 

Že nemá vůbec žádnou magii? 

Úplně jako by to slyšel. Ten zpěvavý posměšný hlas. Malfuj randí s mudlou. Malfuj randí s 
mudlou. 

Severus si ho přitáhl blíž k sobě, jeho chování dokonale vyjadřovalo péči. Možná dokonce lásku. 
Alespoň trochu ano. Draco si nehodlal nalhávat, že by ho Severus mohl mít někdy rád tak jako 
Harryho, se kterým ho toho spojovalo tolik, od té transplantace kostní dřeně až po Samhain. 
Myslel si ale, že ho Severus přece jen má rád. Alespoň trochu. 

To pomyšlení ho docela vyděsilo. Tak se na to pokusil přestat myslet, dokonce i když věděl, že 
Severus není Lucius. Severus není zvrácený bastard, který by lásku používal jako zbraň a 
ovládal vás jejím prostřednictvím. 

Přesto bylo jedno, že Severus takový není. A že Harry není takový ani trochu. Pokaždé, když si 
myslel, že ho někdo miluje, tak se rozechvěl pomyslel na to být milován, proběhlo jím zachvění. 
Kromě Rhiannon a její lásky k němu. Romantickou lásku vnímal jinak. 
Ale to už je dávno vedlejší. Mudla! 

Zatracená mudla! 

Draco zavřel oči a opřel se o Severuse, který je oba přemístil. 

*** 
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Když Draco zahlédl jejich chatu, uvědomil si, že ještě nikdy mu nepřipadala tak přívětivá. 
Vlastně si nepamatoval, že by o ní kdy uvažoval jako o přívětivé. Rozhodně tedy nenaplňovala 
jeho představu dokonalého letního sídla. Tohle místo bylo na jeho vkus příliš zchátralé a 
omšelé. Nebo dokonce zanedbané. Poprvé, když Draco chatu uviděl, musel se snažit se všech 
sil, aby se neotřásl odporem. 

No, vlastně se tehdy trochu otřásl. 

Teď však bylo všechno jinak. Tedy, ne že by chata byla nějak zvlášť obyvatelnější, byla jen o 
trochu větší. Ale Dracovi na tom zrovna teď tolik nezáleželo. V daný okamžik pro něj bylo 
důležité, že byl konečně doma. 

„V pořádku?“ zeptal se Severus a sundal ruku z Dracových ramen. „Musel to být pro tebe šok.“ 

„Oh, ano, šok,“ odsekl Draco. „Měl jsi mi to říct…“ 

„Já ti to říkal,“ ozval se klidně Harry, jehož obrys byl po přemístění trochu rozmazaný. Draco 
musel zatnout zuby při pomyšlení, že dokonalý Harry Potter nepotřeboval s přemístěním do 
Devonu žádnou pomoc. 

Draco se k němu otočil zády a odpochodoval do chaty s jediným cílem: jít do ložnice a 
zamknout se tam. Jenže, když za ním Severus a Harry vešli dovnitř, zjistil, že má chuť něco říct. 
A nebylo toho málo. 

„Jasně, ale moc dobře jsi věděl, že ti nebudu věřit!“ zařval Draco a otočil se přitom na svého 
bratra. „Severusovi bych věřil!“ 

„To ti pěkně děkuju!“ 

„Vadí ti, že to říkám?“ Draco téměř skřípal zuby. „On rozumí krevním liniím.“ Což ho přivádělo 
zpět k Severusovi. Draco se k němu otočil, pěsti měl tak pevně stisknuté, až měl pocit, že si 
poláme kosti. „A tys nic neřekl, ani slovo, ani jedno zasraný slovo!“ 

Severus se nechoval jako někdo, kdo byl právě obviněn z toho, že nechal svého syna na 
holičkách. Sotva znatelně pokrčil rameny. „Nebyl bys věřil ani mě, Draco.“ 

„Ale ano, věřil bych…“ 

„Skutečně?“ 

V tom komentáři nebylo zas tolik sarkasmu, ale bylo ho dost na to, aby se Draco nad sebou 
zamyslel. Nad svými motivy. Nad tím, jak moc se snažil najít na Rhiannon něco kouzelného, 
něco magického, jak si vymýšlel jednu historku za druhou, aby vysvětlil, proč žádnou magii 
nenachází. 

Minuty plynuly a Draco zíral na kamennou podlahu tak upřeně, až ji viděl celou rozmazanou. 
Nakonec sklíčeně zvedl hlavu. Severus měl pravdu. On by mu nevěřil, protože by mu nechtěl 
věřit. Protože nechtěl věřit pravdě. Popravdě, pořád se mu příčilo, uvěřit tomu, jak je to s 
Rhiannon ve skutečnosti. Kdo by uvěřil? Pravda byla příliš hrozná na uvěření! 

„Draco?“ 

Už zase Harry a jeho hlas byl tak starostlivý, tak milující, až měl Draco chuť ho praštit. A když 
jeho bratr pokračoval, ta chuť ještě vzrostla. 

„Ehm… víš co?“ Harry začal během řeči ustupovat stranou. A zrovna on si dovolil říct o Dracovi, 
že je špatný lhář! „Myslím, že vezmu Salsu na chvíli ven a zapracuju na svém lexikonu…“ 

Ze všech možných průhledných výmluv musel přijít zrovna s tou, která Draca nejvíc naštve. Oh 
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jistě, Harryho lexikon. Protože on má tak snadný přístup ke svým temným silám. Protože on má 
tolik magie, že z něj úplně tryská. 

Je tak nespravedlivé, že Rhiannon nemá vůbec žádnou. 

Draco se otočil k Harrymu. „Copak, myslíš si, že tohle nezvládnu? Myslíš, že potřebuju být chvíli 
sám? Že potřebuju chvíli o samotě s tátou?“ 

Kdyby měl Harry aspoň špetku taktu, popřel by to. Jenže ne, on prostě musel předvádět svou 
nebelvírskou přímost. „No, vypadá to, že jsi zrovna zažil něco pořádně stresujícího. Myslím, že 
si o tom potřebuješ s někým promluvit.“ 

„Myslíš? Stejně jako sis myslel, že chci ublížit Rhiannon?“ Draco ohrnul ret, vytáhl ruce z kapes 
a založil je na hrudi. Věděl, že to gesto působí defenzivně – mluvili jednou s Maršou o tom, 
čemu říkala řeč těla – ale nemohl si pomoct a prostě tam stál se založenýma rukama. Cítil se 
teď trochu líp. Už se kontroloval. „Nic o tom nevíš, Harry. Neznáš mě. Já nepotřebuju mluvit se 
Severusem! Nepotřebuju nikoho! A nepotřebuju nic! Ačkoliv, sklenku bych momentálně 
neodmítl. Vy dva mě můžete nechat samotného, je to jasné? Prostě… jděte si zaplavat nebo 
cokoliv.“ 

„Volné plavání začíná až v jednu.“ 

Jako by to Draco potřeboval slyšet. Rhiannoninu pracovní dobu znal dokonale. 

Oh, Merline! Rhiannon… 

Draco se otočil na patě, vrazil do ložnice a zabouchl za sebou dveře. Vytáhl hůlku a použil 
nejsilnější zamykací kouzlo. Jistě, Severus by ho prolomil ani ne za minutu a Harry by 
potřeboval pár vteřin, aby se dostal dovnitř, ale Draco počítal s tím, že ani jeden z nich se 
nepokusí dovnitř dostat silou. Draco přece řekl, že chce být sám a to budou respektovat… 

No, ukázalo se, že ne, protože Draco téměř okamžitě zaslechl ostrý zvuk, ve kterém poznal 
Severusovo zaklepání na dveře. Harry, když klepal, tak to vždycky znělo, jako by chtěl dveře 
prorazit. Žádné dekorum. Ne že by měl Draco pocit, že on sám zrovna teď nějaké má. „Co?“ 
zařval přes zavřené dveře. „Co je?“ 

A on to nakonec přece jen byl Harry. „Draco…“ 

„Nech mě na pokoji!“ křičel Draco téměř hystericky. „Nech mě na pokoji, nebo…“ Draco 
najednou pevně stiskl rty k sobě. Možná by se cítil trochu líp, kdyby mohl říct něco ošklivého, 
ale ve skutečnosti by tím ničemu neprospěl. A navíc nechtěl Harrymu vyhrožovat, dokonce, i 
když toho na něj bylo moc, i když to bylo tak nesnesitelné, že si to Harry ani nedovedl 
představit, že si to Severus nedovedl představit, když si ty dva vyměňovali svoje vědoucí 
pohledy a na něj se dívali jako na idiota, protože se tak celou dobu choval. 

Draco se opřel o dveře. Vždy na sebe byl hrdý, že dokáže zachovat vznešený postoj, jako 
součást předvádění se světu v tom nejlepším světle. Já jsem ten, kdo se umí ovládat a žádné 
nezdary, bez ohledu na to, jak moc mohou být skličující, na tom nic nezmění. To byl ten dojem, 
který ho naučili vytvářet, ale teď ho nedokázal udržet. 

Jak mohl být tak pitomý, tak slepý? 

„Prostě jdi pryč,“ řekl tišším hlasem a dál se opíral o tvrdé dřevo dveří. Cítil se poražený a úplně 
na dně. „Prosím.“ 

Harry od dveří odešel, ale ne moc daleko. „Nemůžu uvěřit tomu, že ho nedonutíš otevřít ty 
dveře a promluvit si o tom s tebou,“ stěžoval si. Draco ho slyšel jasně, i když se zdálo, že stojí 
ke dveřím zády. „Tati…“ 

„Navrhuji, abychom s tvým bratrem jednali jako s dospělým, kterým je,“ odpověděl Severus 

214 Kapitola 16 NiIKDO NENÍ OSTROVEM



klidně. 

Přesně tak, Severus tomu rozuměl. Věděl vše. Draco je dospělý. 

Přesto Dracovi přišlo trochu neuvěřitelné, že to Severus vzal s takovým klidem. Vždyť 
naposledy, když udělal něco ilegálního, tak ho za to donutil pozřít jed. 

Na druhou stranu, trochu se postaršit je přece jen něco jiného, než poslat spolužákům ze své 
koleje otrávené sladkosti. Když o tom Draco přemýšlel takhle, cítil se trochu lépe. 

„Jako s dospělým,“ opakoval Harry se zvláštním nádechem v hlase. Ne, posměch to nebyl, ne 
docela. „Možná se trochu postaršil, aby byl plnoletý, ale není o moc starší než já. A navíc, to, že 
je o něco starší, hned neznamená, že se nemůže cítit raněný, takže si myslím, že by sis s ním 
měl jít promluvit a…“ 

Harry zmlkl tak náhle, až si Draco domyslel, že Severus mu musel gestem nařídit, aby byl ticho. 
„Harry, on chce být sám. A vzhledem k okolnostem je to teď pro něj to nejlepší.“ 

Teď pro něj to nejlepší?! Draco se postavil zpříma a zatnul zuby. Takže on teď vypadá jako 
někdo, kdo si potřebuje o samotě lízat svoje rány? Jako by byl nějaký pitomý zraněný lev, jako 
by byl nějaký zatracený Nebelvír? 

Ale jak se ukázalo, Severus to myslel jinak. 

„Nejlepší?“ opakoval Harry jako ozvěna. „Podívej, když jsem byl naštvanej, protože se Ron 
choval jako idiot, tak jsi mě nenechal zalézt do mého pokoje. Nazval jsi to uhnízděním se a 
depresí a přišel jsi za mnou a donutil mě hrát kouzelnické Scrabble a…“ 

„Ale ty ses propadal do deprese,“ přerušil ho Severus pevně. 

„A Draco ne?“ 

„Možná, ale taky má hodně o čem přemýšlet.“ 

O čem přemýšlet… Draco se nahlas zasmál a rychle si zakryl ústa rukou. Severus moc dobře 
věděl, že Draco poslouchá za dveřmi, i když Harrymu to nejspíš došlo až teď. Takže ten poslední 
komentář o přemýšlení byl určený pro Dracovy uši. 

Severus si myslel, že Draco by měl o něčem přemýšlet… 

Jenže to byla ještě větší pitomost, než když si Harry myslel, že vytáhl hůlku, aby ublížil 
Rhiannon. O čem by asi tak měl přemýšlet? Rhiannon Millerová je mudla! Tečka, konec. 

Draco se rozhodl, že už toho slyšel dost. Bylo mu jedno, co dalšího se Severus chystá říct a 
Harryho blábolení už měl plné zuby. Zrovna vykládal o něčem, co mu pověděla Marša. Něco o 
mezilidské komunikaci a možnostech. Dokonalá snůška keců. Každý občas potřebuje být sám. 
Úplně sám. A on to potřebuje právě teď. 

Draco zakouzlil na dveře Silencio a pak se na chvíli zamyslel. Přitom, jak byl Harry až nechutně 
plný obav, by byl určitě schopný poslat Salsu, aby se sem proplazila, slídila a sledovala Draca. 
Proto přidal ještě kouzlo proti vyrušení. 

Když s tím byl hotov, najednou neměl co dělat. Všechno, co zatím drželo Draca na nohou, 
zmizelo. Jako by se jeho kosti najednou proměnily v kaši. Když přešel přes pokoj k posteli, 
skutečně se potácel.. Ještě nikdy se necítil tak vyčerpaný. Zhroutil se na postel, pak se překulil 
na bok a schoval hlavu pod polštář. Měl pocit, jako by se propadal do matrace, zatímco ho 
pohlcovalo teplo, měkkost a zapomnění. 

Bylo to však jen jeho tělo, které bylo vyčerpané. Jeho mysl byla pořád čilá a plná vířících 
myšlenek. 
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Rhiannon. Její obličej, její vlasy, její oči… Zvuk jejího hlasu, když zpívala. Ty tiché, spokojené 
zvuky, které vydávala pokaždé, kdy ji Draco políbil. 

Draco se s kletbami otočil na druhou stranu. Tohle je hrozné! Nechtěl na ni vzpomínat, nechtěl 
o ní přemýšlet, chtěl se propadnout do zapomnění, které nabízí tvrdý spánek. Chtěl, aby 
všechna ta bolest konečně skončila. 

I kdyby to měl být i jeho konec. 

U Merlina, to nemá osud žádné slitování? Jeho Silencio stále působilo, ale k čemu to? Stejně 
slyšel hlasy ve své hlavě. A nebyla to jen Rhiannon. Byl tam i Harryho hlas, i Severusův, první z 
nich plný účasti, druhý klidný. Otcovský. 

Draco je nemohl vystát. 

Právě teď mu Harry i Severus jen připomínali, jak nechal lásku, aby zaslepila jeho rozum. Jak ze 
sebe udělal dokonalého hlupáka. Hlupáka zaslepeného láskou. Severus s Harrym se mu sice 
nevysmívali, ale celou dobu znali pravdu, pravdu, kterou on pro svou zaslepenost neviděl. 

Najednou přestala být postel pohodlná. Draco se začal převalovat a házet sebou, jako by po 
něm někdo šlapal, jako by do něj někdo kopal od hlavy až k patám. Jako by se jeho hrdost 
trhala a mizela, vrstva za vrstvou, a zanechávala ho nahého a krvácejícího. Ovšem, jak by se 
měl asi jinak cítit poté, co se choval tak fenomenálně pitomě. 

Zamilovat se do mudlovské dívky! Lucius by se obracel v hrobě, kdyby tedy měl hrob. No, 
nejspíš se ta socha právě teď rozpadá na kusy, nebo tak něco. 

Ať tak či tak, Dracovi to bylo jedno. Jediné, co mu vadilo, bylo, že v tomhle měl Lucius pravdu! 
Zamilovat se do mudly je víc než nezodpovědné. U každého jiného čistokrevného by takové 
chování nazval ohavným, nebo hůř. 

A Draco toho stihl víc, než se do mudlovské dívky jen zamilovat. Nechal tu mudlu, aby ho líbala, 
aby se ho dotýkala. Nechal ji, aby si před něj klekla a hladila ho svými prsty a pak jemně 
rozepnula horní knoflík u jeho kalhot a… 

Draco strčil pěst do pusy a kousl se do kloubů. Buď to a nebo by musel nahlas křičet. Nakonec o 
tom stejně přemýšlí! Co to s ním je, je snad nějaký prokletý Mrzimor? Slabomyslný blbeček?! 
No dobře, i ti nejsilnější jedinci občas potřebují nějakou pomoc a podporu. To je přesně to, k 
čemu jsou tu kouzla, no ne? Nikdo, kdo má aspoň špetku mozku nebude pajdat kolem s 
chybějící kostí. Ne, když je tu Kostirost, který mu může pomoci. A když teď Draco potřebuje 
něco na uklidnění… no, to se dalo čekat. Musel se vyrovnat s příšerným zklamáním, když zjistil, 
že ta nejdokonalejší dívka na světě není vůbec, ale vůbec součástí jeho světa. 

Takže… chce to něco, co by mu pomohlo přestat na ni myslet. Odpověď na jeho problém byla 
snadná a byla přesně tak blízko jako Harryho zásuvka. Nebo v tomto případě, protože byl Draco 
tak vyčerpaný, byla tak blízko, jako jedno rychlé Accio. 

Díky Merlinovi, že se Harry už vrátil k užívání lektvarů o normální síle. I když, vzít si 
pětinásobně silný lektvar mu momentálně taky neznělo špatně. Ale ani jeho problém se 
sebeovládáním nebyl tak velký, aby se zachoval tak nezodpovědně. Alespoň si nemyslel, že by 
byl. Ještě, že si to nemusí ověřovat, silnější lektvar tu není. 

Draco si mocně zavdal bratrova Bezesného spánku a hned se cítil o dost líp. Nebude o tom 
přemýšlet, ať si Severus říká, co chce. Bude spát a pro jednou nebudou myšlenky na dívku jeho 
snů jeho spánek rušit. 

Nedopadlo to ovšem přesně tak, jak si to naplánoval. Jistě, spal beze snů, Severusův lektvar se 
o to bezvadně postaral. Jakmile se však vzbudil, jeho první myšlenka byla o Rhiannon. 
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***

Bezesný spánek nebo ne, probudil se s jejím jménem na rtech. Doopravdy ho zašeptal. 

Draco se posadil a sklonil hlavu do dlaní, jak ho zasáhla nová vlna bolesti. Teď už věděl, jaké to 
je, cítit, jak se vám láme srdce. Tehdy, když umřela Pansy, byl zničený. A když se pak dozvěděl, 
že ho celou dobu obelhávala, zlomilo mu to srdce znovu. 

Jenže tohle bylo horší, mnohem horší. Možná proto, že tentokrát nemohl svalit vinu na nikoho 
jiného. Mohl si za to sám. Tehdy s Pansy mohl nenávidět ty, co ji zabili, i když nejdřív nevěděl, 
kdo to byl. A pak mohl nenávidět ji. Podvedla ho. Celý jejich románek – nebo aspoň posledních 
pár měsíců – nebyl nic jiného než klam. Plán. Spiknutí. 

Ale o jejich vztahu s Rhiannon tohle říct nemohl. Ona se ho nesnažila podvést, aby si o ní 
myslel, že je někdo, kým není. To Draco se obelhával sám. 

Když si teď vzpomněl na všechny ty teorie, které vytvořil na podporu svého tvrzení, že je 
čarodějka, udělalo se mu špatně od žaludku. Jak Harrymu tvrdil, že jen předstírá, že je mudla… 
jak trval na tom, že je čarodějka, která to o sobě neví. Všechny ty racionalizace mu nyní 
připadaly ubohé a patetické. Neuvěřitelné, nemožné v pravém smyslu toho slova. 

Neuvěřitelné. 

A Draco jim věřil, bez ohledu na to, že každá další teorie byla ještě šílenější než ty předchozí. 
Věřil jim celým srdcem. Těšil se na den, kdy se podívá Harrymu do očí a se slovy: „Já ti to říkal,“ 
se mu vysměje. 

Místo toho Harry je ten, kdo by se mu těmi slovy mohl vysmát, kdyby chtěl. 

Ještě to ale neudělal, což, když o tom tak přemýšlel, Draca celkem překvapilo. Předtím se mu 
Harry zdál tak blahosklonný. Aspoň si to o něm Draco prve myslel. Když se na to podíval 
zpětně, nemohl najít nic, co by to potvrzovalo. Měl pocit, že tehdy nemyslel zrovna jasně a 
žádný div. Už několikrát zažil ošklivý pád z koštěte a slyšet ten zatracený zvonek bylo něco 
podobného. Byl to dokonce mnohem horší pád, být takhle vyhozen ze svých snů. 

Možná to byl ten důvod, proč si Harryho starostlivost vyložil špatně. 

Přesto se mu pořád moc nelíbilo to, jak si Harry myslel, že se chystá proklít Rhiannon. 

Důležité ale bylo, že se Harry nevytahoval, jak byl chytrý, když poznal, že Rhiannon je mudla. 
Nevykládal nic o tom, jak byl Draco slepý a pitomý ve všem, co se týkalo Rhiannon, dokonce i 
když to byla pravda. Draco se choval jako zaslepený blb. 

Dobrá, to jen ukazovalo, jak dobrý bratr to je, rozhodl se Draco, překulil se a posadil se na 
posteli. V tomhle byl Harry zase tím hodným synem, ale tentokrát mu to Draco nezazlíval. 
Vlastně byl za to vděčný. Kdyby se Harry zachoval jinak, mohl ho Draco chtít proklít, přímo tam 
v recepci Útulku pro motáky, Harry by mohl odpovědět nějakou z těch jeho neobvykle silných 
kleteb a nakonec by museli vymazat Darswaithovi a tý ženský paměť. 

Z čehož by asi Severus neměl zrovna radost. 

Vymazat paměť… Dracovo srdce se málem zastavilo. Oh, Merline. Vždyť on řekl Rhiannon o 
kouzlech a Harry i Severus o tom vědí. A teď, když už s ní Draco není, jednoho z nich dříve či 
později napadne, že by se jí měla vymazat paměť. 

A Obliviate není kouzlo, které zvládnete s hůlkou v kapse. Většinou udělá, co má, ale občas 
selže nebo zafunguje nesprávně. Bystrozoři musí projít speciálním výcvikem, než je jim uděleno 
povolení vymazávat jednotlivé vybrané vzpomínky. Co když Severus náhodou vymaže víc 
vzpomínek, než je nutné? Co když ji to kouzlo připraví o její pěvecké nadání? Co když kouzlo 
zapůsobí tak silně, že Rhiannon zapomene na to, že někdy potkala mladíka jménem Draco 
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Snape? 

Draco nechtěl, aby se Rhiannon něco stalo. Nejvíc ho ale trápila možnost, že by přišla o 
všechny vzpomínky na něj, že by byl kompletně odstraněn z jejího života. 

Vtom se ozvalo jeho racionální já a připomnělo mu, že je to jen mudla. Proč by ses měl starat o 
to, co se stane s mudlou? 

Ale on se staral. A čím víc o tom přemýšlel, tím větší měl o ni starost. A nebyla to jen možnost 
fyzického poškození mozku při Obliviate, čeho se obával. V tom okamžiku si totiž vzpomněl, jak 
se Rhiannon tvářila ráno, když utekla z té recepce. 

Byla zraněná. Hrozně zraněná a Draco byl tím, kdo ji zranil. 

Kousl se do rtu, jak v něm sváděly bitvu dva protichůdné pocity. Bylo špatné zajímat se o to, jak 
se cítí mudla. To věděl a možná lépe, než kdo jiný. Ohledně mudlů a nebezpečí, které 
představují pro kouzelnický svět, není žádné místo pro sentimentalitu. Celý svět by byl lepší, 
kdyby v něm bylo méně mudlů. To Draco věděl. Vždycky to věděl. Vysvětlil mu to otec už jako 
malému dítěti. 

Ne… Lucius mu to řekl. 

Jeho otcem je Severus a Severus tyhle názory nezastává. Už ne. Kdysi ano, o tom s Dracem 
mluvil. Nejednou. 

Jistě, Severus nebyl takový milovník mudlů jako Harry, ale přesto věřil, že všichni kouzelníci 
mají i mudlovské předky, jen někteří z nich vzdálenější. Ta představa Dracovi pořád ještě 
nedělala moc dobře. On nebyl ani z části mudla, ani omylem! 

Draco potřásl hlavou a nechal být tyhle neužitečné myšlenky o krevní čistotě, kouzelnících a 
jejich předcích, protože se dostal daleko od tématu. Musí se ujistit, že se nikdo nepokusí 
vymazat Rhiannoniny vzpomínky na kouzla nebo na něj. Je jedno, co si myslí o mudlech. Ona je 
mudla, kterou nechce vidět zraněnou. 

Když vstal z postele, nohy ho bolely, jako by je ve spánku napínal. No, možná že ano. Prsty na 
rukou ho bolely taky, do svalů ho brala křeč, jako by celé hodiny zatínal pěsti. 

Bezesný spánek, jak se zdálo, mohl zabránit snění, ale nedonutil tělo relaxovat. 

Draco se zachvěl. Věděl, že kouzla a čáry nemohou vyřešit všechno, ale nerad se dostával do 
situací, které to potvrzovaly. Kéž by tak magie mohla vyřešit všechno! Zaplatil by jakoukoli 
cenu, kdyby někdo dokázal uvařit lektvar, který by Rhiannon obdařil kouzelnou mocí. 

Moc dobře věděl, že je to nemožné. Patetické bludy už má za sebou. Ona je mudla a on 
kouzelník, tak co ještě dodat? 

Nic. To je to. 

Draco ukončil Silencio na dveřích a trochu sebou škubl, když pocítil nádherný pocit magie 
procházející jeho rukou. Rhiannon nikdy nepozná ten opojný, teplý pocit, když levitační kouzlo 
tryská hluboko z magického jádra až na špičku hůlky. Nikdy nepocítí ten zvláštní, skoro až 
kořeněný závan, když se vysloví Incendio!, nikdy nezakusí pocit z dokončení náročného 
lektvaru. Celý život snila o kouzlech, zasloužila by si ty pocity, zasloužila by si vědět, jak kouzla 
dělají život… hm, jak díky kouzlům stojí za to žít. 

Draco spustil ruku s hůlkou, najednou mu připadala jako cizí. To to takhle bude pokaždé? 
Pokaždé, když použije kouzlo, bude vzpomínat na Rhiannon a její handicap? Bude mu každé 
kouzlo připomínat, co jí chybí? 

A co když jí už teď chybí vzpomínky na něj? Co když se Severus rozhodl vzít věci pevně do 
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svých rukou, zatímco Draco spal? 

U Merlina! 

Draco zaskřípal zuby, protože mu najednou došlo, že udělal všechno špatně, úplně všechno. 
Proč se běžel schovat domů jako zraněný hafoň? Jeho hlavní prioritou mělo být ochránit 
Rhiannon před možným poškozením způsobeným paměťovými kouzly. Že je teď v nebezpečí – 
za to přece může on, jen on! To, že je mudla, na tom nic nemění. Možná by mělo, ale… Draco 
věděl, že je to rozdíl, ale… 

Ale ne, nic to neměnilo. 

Draco se potichu přiblížil ke dveřím a přitiskl k nim ucho. Nemá cenu vyběhnout z pokoje a 
vznášet požadavky. Pokud už Severus použil na Rhiannon Obliviate, není způsob jak to napravit. 
Pokusit se přimět ji si vzpomenout by bylo mnohem nebezpečnější, než nějaké Obliviate. A 
pokud Severus to zaklínadlo ještě nepoužil, no… Draco mu rozhodně nechtěl vnuknout nějaký 
brilantní nápad, že? 

I když silně pochyboval o tom, že by to Severuse už dávno nenapadlo. 

Draco tedy nastražil uši, aby zjistil, co se děje. 

Přesně jak čekal, první, koho slyšel, byl Harry mluvící o něm. „Už je tam docela dlouho, 
nemyslíš? Možná by se tam jeden z nás měl podívat, jestli je v pořádku.“ 

„Možná bychom ho oba dva měli nechat o samotě tak dlouho, jak si bude přát.“ 

V Harryho hlase bylo tolik obav, až se Draco ušklíbl. „Jo, možná, ale… hele, vždyť už je tam celý 
hodiny!“ 

„Přesně tak. Máš pocit, že by tvůj bratr chtěl naši společnost?“ 

Draco mohl téměř vidět, jak Harry krčí rameny. 

Naštěstí si Severus tento okamžik vybral pro změnu tématu. „Zajímalo by mě, kdy budeš chtít 
pozvat bratrance na večeři.“ 

Draco málem vyprskl. To má jako přetrpět další večer ve společnosti toho mudlovského kluka? 
Jakou tehdy cítil úlevu, když Severus nad Harrym zvítězil skoro o půl bazénu. 

Což si Harry moc dobře pamatoval. „Ale vždyť jsi včera vyhrál ty!“ 

„A ty jsi vyhrál dnes.“ 

Dnes? Takže oni šli plavat? Draco sice chtěl být sám, ale nechtěl, aby ho takhle vynechávali, i 
když to byl on, kdo jim navrhl, ať jdou plavat. 

„To je sotva to samé, tati,“ namítl Harry suše. 

„Pak tomu můžeš říkat cena útěchy, pokud chceš. Předpokládám, že tvá další schůzka s tou 
dobrou doktorkou je v úterý. Pozveme tvého bratrance na ten večer, nebo bys dal přednost 
jinému večeru, který budeš mít volný celý?“ 

Úterý, prosil Draco v duchu. Prosím, ať řekne, že v úterý. To jediné, co bylo horší než vyhlídka 
na hodinu strávenou ve společnosti Dudleyho Durslyho, byla hrozba dvou nebo dokonce tří 
hodin v jeho společnosti. 

Jenže Harry byl jako pes, když mu hodíte kost. Vytrvalost sama. „Ehm… když už mluvíš o 
Marše, možná ona je ta pravá, s kým by si měl Draco promluvit. Neměli bychom mu domluvit 
jedno naléhavé sezení navíc? Co myslíš?“ 
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Chvíli bylo ticho a pak se ozvalo: „Co já si myslím je, že si musíš představit sám sebe na 
Dracově místě. Navíc si vybavuji, že jsi nebyl příliš spokojen, když se k tobě choval přehnaně 
ochranitelsky.“ 

„Tohle je něco jiného!“ 

„Jistě, že je. Dracovy obavy o tebe vycházely ze skutečnosti, že ses sám ohrozil možností 
závažného fyzického zranění. Ty máš nyní mnohem méně závažný důvod, než tehdy on, 
navrhovat, že Draco potřebuje poradce.“ 

„Ale to on tehdy nenavrhoval.“ 

„Doufal jsem, že pochopíš tu analogii.“ 

„Jasně. Ale já chtěl říct, že…“ 

„Vím, že to myslíš dobře.“ Severus teď mluvil velmi uklidňujícím tónem. Přesně tím, který na 
Draca vždycky zapůsobil, i když se to pokoušel nedat najevo. „Ale to já také. Možná bys měl 
svým chováním dát najevo, že svému bratrovi důvěřuješ, že je schopen se se svými problémy 
vypořádat sám. Pokud naznačuješ, že toto je situace, kdy je nutné obstarat mu terapeutickou 
pomoc, je podobné, jako bys říkal, že je možné, aby měl sebevražedné úmysly.“ 

„Spíš bych sázel na vražedné úmysly.“ 

Ten zmetek. Ten naprostý pitomec. To si jako pořád ještě myslí, že se Draco chystá Rhiannon 
ublížit? Jak jen může! 

Poslední zbytek Dracovy trpělivosti vyletěl oknem. Aniž by přemýšlel, co vlastně dělá, rozrazil 
dveře od ložnice a vtrhl do obývacího pokoje. „Já nemám žádný vražedný úmysly, ty zasraný 
kreténe! Nikdy bych nedokázal Rhiannon ublížit, nikdy, a jestli to od tebe ještě jednou uslyším, 
tak ti zavřu nějakou kletbou hubu tak, že ji měsíc neotevřeš! Jen to zkus a uvidíš!“ Draco vytáhl 
hůlku a namířil ji prudce na Harryho. „No? Co řekneš teď?“ 

„Já bych rád něco řekl,“ ozval se Snape, natáhl ruku a donutil Draca sklonit hůlku. „Už nikdy 
nevyhrožuj svému bratrovi. A přestaň užívat takováto nevhodná slova.“ 

Severus napomenul Draca dost ostře, ale ten momentálně nebyl ve stavu, aby otcův 
nebezpečný tón zaregistroval. „Seru na nevhodná slova!“ 

„Takže bude potřeba Bocalavare, co myslíš?“ 

„Copak je mi pět let?“ 

„Věř mi, když říkám, že vím naprosto přesně, kolik let ti je.“ 

To Draca na chvíli zarazilo. Proto to taky Severus řekl. Když to Dracovi došlo, stroze přikývl a na 
důkaz toho, že se ovládá, schoval hůlku do kapsy. 

Když se podíval na bratra, všiml si Draco, že si Harry promýšlí, co řekne. Už bylo na čase. 

„Draco, já si vážně myslím, že Rhiannon je milá a moc nerad bych ji viděl uřknutou. Prostě se 
bojím, že…“ 

Tak, tolik k sebeovládání. Ach ne, Draco se nechystal nikoho proklít. Ne, jeho hůlka zůstávala 
bezpečně uschovaná v kapse, ale jeho mozek jel na plné obrátky, aby našel něco, cokoliv, co 
by Harrymu zabránilo říkat další podobné pitomosti. 

A co hledat, to taky našel. Jistě, že našel. Nakonec, jaký by mělo smysl poslouchat za dveřmi, 
kdyby to, co zaslechl, nevyužil ke svému prospěchu. To bylo prakticky Dracovo krédo. Bez 
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varování se otočil k Harrymu. „Jistě, já se taky obávám,“ řekl falešně zamyšleným hlasem. Tak 
falešně, až Harry protočil oči. „O tebe. Jakpak jsi na tom, se svou závislostí na jehlách a bolesti? 
Pojďme si o tom promluvit. Pokud by se někdo z nás tří měl obávat o něčí duševní zdraví, pak 
jedině o tvoje!“ 

Zasraný nedostatek sebeovládání. Draco svých slov začal litovat, ještě než domluvil. Dokonce 
dřív, než Harry zblednul a Severus pronesl nebezpečně potichu: „Pokud ses snažil dokázat, že 
umíš být hrubý, pak jsi uspěl.“ 

Kurva. Tak tohle zvoral. Chtěl jen Harryho zastavit. Chtěl, aby oba dva, Harry obzvlášť, věděli, 
že on, Draco, rozhodně nepotřebuje, aby se mu vrtali v hlavě. 

Ale nevybral si zrovna nejlepší způsob, jak toho docílit. Najednou to sám viděl. Málem řekl 
„Kurva,“ nahlas, ale pohled na Severusův výraz ho zastavil. 

Harryho obličej se zase tak zatvrdil, až to bylo děsivé. „Zasloužím si, abys mi to takhle 
předhazoval? Nakonec, bylo úplně zbytečné a bezdůvodné, že jsem ti říkal, že Rhiannon je 
mudla. Byla to pravda a já jen chtěl, abys věděl, do čeho ses to pustil, ale zjevně jsi o to nestál! 
A stejně tak teď! Jsem asi úplně mimo, když chci, aby se ti dostalo pomoci, kterou potřebuješ! 
Ani nevím, jak vůbec sneseš mou přítomnost, když…“ 

„Přestaň,“ řekl Draco potichu. 

Ale Harry ještě neskončil. Přistoupil k Dracovi o krok blíž a zatínal přitom pěsti. „Je jedno, že 
naposledy, kdy ses cítil mizerně, ses pokusil otrávit ty, co za to mohli. Ne, ne. Nemám jediný 
důvod předpokládat, že Rhiannon by mohla být v nebezpečí. Zasloužil bych si škvařit se v oleji 
nejspíš jen za to, že mi něco přišlo na mysl! Přinejmenším bych se aspoň zase mohl začít bodat, 
když už jsi byl tak laskavý a připomněl mi to…“ 

„Přestaň, Harry!“ křičel Draco. „Omlouvám se, jasný?“ 

Harry si odfrkl. „Ale jistě. Víš, co si myslím? Že jediné, co tě na tom mrzí je, že tě slyšel táta, jak 
něco tak hrozného říkáš. A rád bych tě upozornil na jednu maličkost. Možná mám vážné 
problémy, ale když jsem se s nimi snažil vypořádat, zranil jsem přitom jen sám sebe! Není to 
tak, že bych si u domácích skřítků objednával dortíky a pak se, když plán nedopadl, jak měl, na 
ně pokoušel shodit vinu a…“ 

Když Severus položil Harrymu ruku na rameno a stiskl, pak teprve Harryho hlas odumřel. 
Vlastně vypadal, jako by lapal po dechu a to dokonce ještě předtím, než Severus promluvil 
hlasem, který byl ostřejší než břitva. 

„Tak to by stačilo. S tímhle teď nadobro přestaneme, je to jasné? Vytahovat problémy toho 
druhého při každé hádce a používat je jako zbraně… Já vyrůstal s otcem, který mi dělal přesně 
to samé. A ty také, Draco. A Harry, tvůj strýc se nechoval o mnoho lépe. Mám takový pocit, že 
měl ve zvyku stěžovat si na tebe každému, kdo byl ochoten ho poslouchat. Nedovedu si 
představit, že by se takovéto chování ze strany vlastní rodiny někomu z nás zamlouvalo.“ 

„Ne,“ potvrdil Draco otřeseně a nebylo to jen tím, co řekl Harry. Severus o svém otci téměř 
nikdy nemluvil. To, že ho zmínil teď, znamenalo, že věci se vymykají kontrole. 

Harry měl rty pevně sevřené, ale potřásl hlavou. 

Severus si povzdechl a jeho pohled klouzal od Harryho k Dracovi a zase zpět. „To je to, co vás 
naučili, když jste vyrůstali. Svým způsobem to je i zmijozelské, hledat slabiny toho druhého a 
pak je využít. Ale měli bychom si to schovat pro nepřátele. Ne pro ty, které máme rádi.“ 

Draco, který to pochopil jako výtku, krátce přikývl. Všiml si, že Severus po Harrym nechce 
žádný slib ani souhlas. Jenže, na druhou stranu, byl to on, Draco, kdo začal s podlými slovními 
útoky. Alespoň tentokrát. 
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Až po dlouhé chvíli se zdálo, že Harry našel ztracený hlas. „Nezačínej už o těch jehlách, Draco. 
Mám to pod kontrolou.“ 

Draco znovu přikývl, ale napadlo ho, že by si zasloužil něco na oplátku. „Dobře. Ale ty už 
nebudeš mluvit o Rhiannonině bezpečí. Já to mám taky pod kontrolou.“ 

„Skutečně?“ 

Byly to nejspíš právě ty neskrývané pochyby v Harryho hlase, které v Dracovi znovu 
rozdmýchaly vztek. Pokusil se napodobit Severusův úsečný tón, ale selhal. Od sedmnáctiletého 
to nevyznělo jako provokativní sarkasmus, ale spíš jako urážka. „Ano, skutečně. Pro tvou 
informaci: já Rhiannon miluji, na tom se nic nezměnilo. A nic to změnit nemůže, ty 
svatouškovský… zmetku. Tak přestaň říkat, že se ji chystám zavraždit! Já se s ní totiž hodlám 
oženit, pokud tě to zajímá!“ 

Harry údivem otevřel ústa. „Hodláš… cože? Och, proboha, přišel jsi na nějaké další bizardní 
vysvětlení, že není doopravdy mudla? Budeš teď tvrdit, že se ten zvonek porouchal, nebo co?“ 

„Ona je mudla, ano. Stejně ji pořád miluji,“ oznámil Draco s ledovým klidem. Zvláštní, ještě 
před chvílí si myslel, že se jí dokáže vzdát. Ale to se nestane, tím si teď byl jistý. No a co, že je 
to mudla? Není jako ty ostatní. On to přece pozná. Ona je něco extra. 

„Rhiannon je mudla a ty ji přesto miluješ,“ řekl Harry pořád tím samým tónem. Zjevně Dracovi 
nevěřil ani slovo. 

„Ano je a ano, pořád ji miluji,“ přikývl Draco důrazně. Pak se podíval na Severuse, který už 
dlouho neřekl ani slovo. 

A dobře, že se podíval. Severus nasadil opatrný výraz, jako by byl překvapený a nechtěl to dát 
najevo. Nebo možná jako by toho měl hodně co říct, ale rozhodl se raději mlčet. 

Jo, to bude pravděpodobnější. Asi má zase na mysli učení se ze zkušeností. Pokud si myslí, že 
Draco dělá chybu, neřekne to. 

Harry ovšem podobné ohledy neměl. Žádné dekorum. „Ty a mudla. To zní jako opravdu pevný 
základ idylického vztahu. Chystáš se jí říct, že ji nenávidíš a stejně tak i všechno, co 
představuje? Že nenávidíš každého, na kom jí kdy záleželo?“ 

„Není pravda, že ji nenávidím.“ Draco cítil, jak ho prostupuje důstojnost, když přesvědčivým 
hlasem potichu pokračoval. „Dám všechno do pořádku a získám ji zpět. Miluji ji.“ 

„Nejsou to ani tři měsíce, co jsi miloval někoho jiného…“ 

A Severus Harryho konečně zarazil. „Myslím, že Dracovy city jsou jeho záležitost. Pokud hodlá 
pokračovat ve vztahu s tou mladou dámou bez ohledu na její původ, pak je to v pořádku. Je 
fakticky dospělý a je to jeho věc.“ 

Draco polkl. „Ehm… ano. Ano, to jsem,“ řekl, když se rozhodl to uznat. Bylo to lepší, než nechat 
Severuse trousit jeho rafinovaně nejasné narážky. „Harry mi řekl, že jsi si domyslel všechno o 
tom šampónu a tak…“ 

„Ano.“ Severus si odhrnul vlasy z čela a pokračoval poněkud kousavě: „Mrzelo mě, že jsem 
zmeškal tvé sedmnácté narozeniny, Draco. Většinou je to příležitost k velkým oslavám, jak jistě 
víš.“ 

Draco se podíval stranou. Nenapadlo ho, že by se mohl stydět kvůli tomu, co udělal, ale teď se 
zastyděl. Došlo mu, že zase myslel jej a jen na sebe. Na svoje potřeby, touhy, sny. Nevěnoval 
ani vteřinu myšlence, co by jeho sedmnácté narozeniny mohly znamenat pro jeho adoptivního 
otce. „Ehm… já…“ 
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„Už je to pryč,“ řekl Severus a mávl rukou, jakoby smetal neviditelné smítko. „Doufám, že si 
budeš do budoucna pamatovat, že jsem plně kvalifikovaný Mistr lektvarů a pokud budeš 
potřebovat nějaký složitější lektvar, přijdeš za mnou.“ 

„I pro nezákonný lektvar?“ 

„Tento nezákonný nebyl a to dobře víš. Jen způsob, jakým jsi jej použil, byl poněkud… 
pochybný.“ 

Bylo to víc, než jen pochybné. Mnohem víc, ale pokud to Severus nehodlá nadále rozebírat, pak 
Draco také ne. „Když už mluvíme o tvých schopnostech…“ Odkašlal si a pak se rozhodl jít na to 
zpříma. „Nechtěl bych slyšet nic o tom, že by se Rhiannon mohla vymazat paměť. Já vím, vím, 
ona by vlastně zatím o magii neměla nic vědět, ale už se stalo a já nepřipustím, aby jí nějaké 
kouzlo poškodilo myšlení nebo mozek nebo jí vůbec nějak ublížilo. Ty… zatím jsi nic nepodnikl, 
doufám?“ 

„Nic by mi nebylo vzdálenější,“ řekl Severus jemně. „Draco, poslouchej mě. Ministerstvo 
vyhradilo Obliviate pro případy, kdy značné množství mudlů spatří něco, co se pro jejich 
omezené vnímání světa nedá nijak vysvětlit. Pokud tedy slečna Millerová nezačne o svých 
poznatcích všude vyprávět, nemají důvod začít se o ni zajímat. A pokud začne o kouzlech s 
někým mluvit…“ Severus pokrčil rameny. „Stále bys měl jen velmi málo důvodů k obavám. 
Nikdo jí neuvěří, ne bez důkazů. Lidé si řeknou, že jsi talentovaný iluzionista, který ji dokázal 
dokonale ošálit. A opět, ministerstvo ji nechá na pokoji.“ 

„Dobře.“ 

Draco si pomyslel, že všechno je vlastně pěkně v pořádku. 

Ovšem nebyl by to Harry, kdyby nepřišel s něčím naprosto zřejmým. „Ehm… Rhiannon dnes 
ráno nevypadala, že by s tebou byla zrovna spokojená. Myslíš si, že ji dostaneš zpět jen tím, 
ehm… že si myslíš, že ji chceš?“ 

Myslíš, že ji chceš. Draco pevně sevřel zuby. „Jen počkej, až se zamiluješ ty, Pottere…“ 

„Znáš ji jen dva týdny!“ 

„Stačí dvě vteřiny, ale to je něco, co bys pochopil jen, kdybys někdy měl přítelkyni!“ 

„Pánové,“ přerušil je Severus tentokrát už trochu ostřeji. „Doufám, že se zase nehodláte 
dohadovat jako malé děti. To už snad ne.“ 

Dobrá, Draco bude ten dospělejší. Vlastně, s ohledem na věk, on je teď opravdu ten starší. To 
pomyšlení ho uspokojovalo. Ano, bude tím odpovědnějším starším bratrem. Hodným synem. 

Ačkoliv otázkou zůstávalo, zda si toho Severus vůbec všimne. 

„Táta má pravdu,“ řekl a pokýval hlavou, jako by si to celé důkladně promýšlel a došel k 
jedinému možnému řešení. „Pojďme se dohodnout, že se nebudeme hádat, Harry.“ 

Harry protočil oči. „Bral si lekce nabubřelosti? Oh ano, máš pravdu. Ty bys takové lekce přece 
nepotřeboval, nikdy jsi…“ 

„Vidím, že jsme se ještě přes dětinské dohadování nedostali.“ 

Draco ignoroval Severusův trpitelský tón, stejně jako ignoroval Harryho pokus o sarkasmus. „Na 
tohle teď není čas. Musíme se připravit.“ 

„Připravit?“ 

Harry zjevně zapomněl. Draco by vsadil trezor, že Severus nezapomněl, ale čeká, až se Draco 
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sám zmíní o těch lístcích, které koupili před dvěma týdny. „Do opery, pochopitelně,“ řekl 
sametovým hlasem. „Rhiannon má dnes večer vystoupení, vzpomínáš? Za nic na světě si to 
nenechám ujít.“ 

Harry se přes to ještě nepřenesl, ale tentokrát to alespoň znělo opravdu jako otázka a ne jako 
když já-vím-všechno Grangerová poučuje. „Jak ji chceš získat zpět, Draco?“ 

Tak tohle byl ten nejmenší z Dracových problémů. Mnohem víc ho zajímalo, jak se mu podaří 
vydržet ve Zmijozelu, pokud se ostatní dozví, že chodí s mudlou. Jak vydrží všechno to 
popichování. Sakra. Všechny ty nepříjemnosti, kdy mu Zabini začal říkat Malfuji mu nyní přišly 
jako dětská hra ve srovnání s tím, co ho čeká za tohle. Hmm… možná bude nejlepší, když 
Rhiannon zůstane tajemstvím. 

A jak ji získá zpět… hm. Draco si kvůli tomu nedělal obavy a nepotřeboval si ani připravit, co jí 
řekne. Nakonec, vždyť už ji dobře zná. Nevěděl jen tu jedinou věc. A mrzelo ho, že jí ublížil tím, 
že si myslel, že má magii, když žádnou neměla. Jediné, co teď potřeboval, bylo, aby se na to 
dokázala podívat jeho očima. Pak pochopí, že jí nechtěl ublížit. Že by jí nikdy neublížil. Nikdy. 

Nebo už nikdy, pomyslel si s lehkou nevolností. Dnes ráno Rhiannon ublížil, i když ne záměrně. 
Když o tom teď přemýšlel, nebyl si najednou tak jistý, jestli ví, co jí říct. Ale ukázat svou 
nejistotu… to se nestane. 

„Něco vymyslím,“ odpověděl Harrymu a mávl rukou, jakoby se nic nedělo. „Takže, trváš na tom, 
že se osprchuješ, nebo postačí osvěžující kouzlo? Něco se sebou udělat musíš. V tomhle stavu 
do opery nemůžeš.“ 

Další protočení očí. Bylo až s podivem, že už se z toho Harrymu nemotá hlava. „Nebyl jsi to 
náhodou ty, kdo řekl, že je to jen malý provinční soubor, který ani nemá pořádný orchestr?“ 

„Co jsem řekl bylo, že Rhiannon si zaslouží něco lepšího, což je bezpochyby pravda.“ Draco 
pozvedl hůlku. „Mohu?“ 

Výraz Harryho obličeje byl dokonalou studií kontrastů. Váhání a zároveň odhodlání. Nechuť a 
smířenost. „Co?“ zeptal se Draco. „Co je?“ 

„Nic…“ 

„Strč si to svoje nic víš kam. Chci slyšet, v čem je problém.“ 

Harry si povzdechl. „Já jen, hele, bez urážky, jsem si jistý, že zpívá naprosto skvěle, ale abych 
byl upřímný, tak mě se ta opera prve moc nelíbila.“ 

Ta opera. Vždyť to byl výběr pasáží z několika oper. Draco se ale rozhodl, že asi nebude zrovna 
chytré říct Harrymu, že je kulturní barbar. Draco je přece starší bratr a tak: „Tak zůstaň doma,“ 
navrhl a pokrčil rameny. 

„Ne. Půjdu tam pro případ, že by…“ a Harry se raději podíval dolů na špičky bot, než aby tu 
myšlenku dokončil. 

Pro případ, že by ho Draco potřeboval? Tentokrát se Draco rozhodl, že se nenechá bratrovým 
pesimismem otrávit. Nakonec, jeho bratr má přece zachráncovský komplex, že ano? Harry 
potřebuje, aby ho ostatní potřebovali. 

Zatímco Draco potřeboval získat zpět Rhiannon. A proto se potřeboval dostat na představení. 
Nejlépe dnes večer. „Dobrá tak se osprchuj a převleč se do obleku. Já už nebudu mít čas se 
osprchovat, ale to vůbec nevadí, stejně dávám přednost starému dobrému osvěžujícímu 
kouzlu.“ 

Harry s úšklebkem vykročil k ložnici. „A to jako od kdy? Někdy mám pocit, že ve sprše doslova 
bydlíš.“ 
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Opravdu? Možná, když byl v depresi. Nebo když potřeboval být chvíli sám. A nic z toho teď 
neplatilo. Teď se chystal dát do pořádku svůj vztah s Rhiannon. Co na tom, že je mudla? Bylo 
mu to jedno, protože alespoň v tom podstatném jako mudla nebyla. Nebyla vyděšená z kouzel 
a nežárlila na Draca, že kouzlit může. A kouzla milovala. Zbožňovala. 

Opravdu, když se na to podíval takhle, nebyla vůbec jako mudla. 

Ačkoliv těžko mohl čekat, že to takhle dokáže vidět někdo ve Zmijozelu. 

„Pokud chceš, můžeš použít mou koupelnu,“ navrhl mu Severus. 

Draco si nemohl pomoci, aby mu šokem nespadla čelist. Tohle bylo jako zamávat galeonem 
hrabákovi před nosem. Kolikrát jen naznačoval, že by si rád vyzkoušel Severusovu pověstnou 
koupelnu v Bradavicích a vždy se dočkal odmítnutí. Že mu teď Severus nabízí k použití svou 
koupelnu… to bylo pro Draca jasné a významné gesto. 

Přes to, že se Severus celou dobu snaží tvářit a chovat, jako že je mu jedno, jestli Draco získá 
Rhiannon zpět, jedno mu to nebylo. On je chtěl vidět spolu. 

A tak Draco zapudil chuť udělat nějaký vtip o šampónu. Nejspíš by to bylo hodně netaktické, 
vzhledem k jeho 'speciálnímu šampónu', jehož pravou podstatu Severus dokázal odhalit za 
necelý den. Pořád ještě byl šťastný, že k tomu jeho otec neměl moc připomínek. „Ehm… ne,“ 
odmítl nabídku a snažil se, aby to znělo dostatečně zdvořile. Taky cítil, že se mu to moc 
nepodařilo. Možná proto, že to, co se teď chystal říct, nebylo zrovna zdvořilé, ale bohužel to 
byla pravda. Harry totiž nebyl jediný, kdo nebyl připraven jít do společnosti. No. Možná by 
Draco mohl najít nějaký vhodný způsob, jak to téma načít a nebýt přitom hrubý. „Já, totiž… 
nerad bych tě zdržoval. Myslím od sprchování.“ 

Kurva. To nebylo zrovna nejlepší začátek. „Chtěl jsem říct… ehm, jak dlouho jste dnes s Harrym 
plavali? Oba vypadáte hrozně unaveně.“ 

Harry v úsměvu blýskl zuby. „My ale nebyli plavat.“ 

„Tak v čem jste tedy závodili?“ 

„Byli jsme si venku trochu zalítat. Táta sice je lepší plavec, ale na koštěti ho porazím vždycky.“ 

To bez pochyb, Harry létal skvěle. Skoro tak dobře jako Draco. Ale takhle se s tím vytahovat, to 
je příliš! „Jistě, že jsi ho porazil! Ty máš Kulový blesk a on pořád ještě lítá na Zametáku dvě, 
který je tak starý, že vypadá jak březové pometlo.“ 

„Vlastně jsem si půjčil tvůj Kulový blesk XL,“ pousmál se Severus na Draca. „Doufám, že ti to 
nevadí.“ 

Draco se podíval na otce a polkl. On se tady snažil uchránit tátu rozpaků, že prohrál a teď to jen 
zhoršil. Severus měl lepší koště a přesto prohrál? No, Dracovi se to taky stalo, ale ne pokaždé. 
„Ne, nevadí mi to.“ Pokusil se zakrýt nejistotu tím, že se podíval na hodinky a poznamenal: „Už 
je půl pryč.“ 

Harry mu věnoval další pohled naplněný pochybami, ale pak se konečně sebral a šel do sprchy. 
Severus ještě zůstal s Dracem. „Jsi si jistý, že tohle je to, co opravdu chceš?“ 

Draco zvedl bradu. „Proč?“ 

„Protože tvoje deklarace lásky k té dívce před chvílí vypadala, jako by ses jen nechal 
vyprovokovat Harrym.“ 

„Já…“ Draco si odkašlal. „Měl jsem náročný den. Zmatený. Ale tímhle jsem si jist. Všechno je to 
jen v tom, že… Pokud chceš slyšet pravdu, tak já…“ Ztišil hlas až do šepotu. Nechtěl, aby ho 
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Harry zaslechl. Ale Severus musel přece někdy s někým chodit. No ne? Jistě, definitivně nepatřil 
k nejkrásnějším mužům na světě, ale pořád ještě měl svoje vystupování. „Já si nejsem tak 
úplně jistý, co mám Rhiannon říct. Nenapadá tě něco?“ 

Severus potřásl hlavou, až se mu zplihlé vlasy rozkývaly kolem obličeje. „O mudlech toho vím 
velmi málo, Draco. Měl by ses spíš zeptat svého bratra.“ 

„On toho ví dost, ale ne o tomhle.“ Draco pokrčil rameny. „Víš, o tom, co by dívka mohla chtít 
slyšet. Měl bys ho někdy slyšet. V tom jediném případě, kdy líbal dívku, ji akorát přiměl k pláči 
a…“ 

Severus se zamračil tak výmluvně, že Draco zmlkl. „Byl bych raději, kdybys neporušoval 
Harryho důvěru. Tohle je názorný příklad informace, kterou ti jistě sdělil jen důvěrně, nemám 
pravdu?“ 

Hm. Pokud si Draco pamatoval dobře, tak Harry nic takového neřekl, ale možná myslel, že se to 
rozumí samo sebou. 

„Prostě… buď sám sebou, Draco,“ dodal Severus. „Nemá cenu chovat se jinak.“ 

To možná ano, ale do tohohle problému se dostal právě jen proto, že byl sám sebou. Přesto 
Draco přikývl, než se šel do pokoje převléct a upravit. 

***

Oh, Merline! Rhiannonin zpěv byl tak nádherný, že Draco málem dokázal zapomenout na 
všechny své problémy, kdykoliv se ukázala na scéně, ale co měl udělat teď? Opona naposled 
spadla a Rhiannon tam stála a přijímala ovace. Vypadala přitom nádherně jako vždy ve svém 
kostýmu Královny noci a s rozpuštěnými zlatými vlasy. 

Čas jít do zákulisí, setkat se s ní o samotě a Draco pořád ještě neměl ani ponětí, co jí řekne. 

Na druhou stranu věděl přesně co říct Harrymu, který vstal ze sedadla ve stejný okamžik jako 
on zjevně s úmyslem zůstat Dracovi po boku. Choval se, jako by se k němu přilepil lepícím 
lektvarem. 

„Můžeš na mě počkat venku,“ řekl Draco s pohledem stále upřeným na jeviště. „Půjdu za ní 
sám.“ 

Harry se tvářil nesouhlasně, ale alespoň se s ním nehádal. Severus na Draca povzbudivě kývl. 
Nakonec Dracovi nezbývalo, než se vydat dolů uličkou mezi sedadly a postranním schodištěm 
do zákulisí. Stál tam Colin zabraný do rozhovoru s hloučkem diváků. Když zahlédl Draca, 
zamával na něj, aby šel za ním. 

Naneštěstí, Rhiannonino přivítání bylo mnohem chladnější. Stála v zákulisí vedle Adriana a, 
když Draca spatřila, její pohled byl tak mrazivý, že by to snad zastavilo i baziliška. „Co chceš?“ 

„Můžu s tebou mluvit?“ 

„Ne.“ A Rhiannon se ostentativně otočila k Adrianovi. „Tak, jak jsem se pokoušela vysvětlit, 
jestli ta nová opera není ještě hotová, mohli bychom snad ještě jednou vystoupit s Mozartem.“ 

„I když už máme natištěné letáky?“ 

Rhiannon protočila oči. „No, Colin je nejspíš zase zkazil. Nakonec, ty na tohle představení byly 
zkažené. Mohli bychom upravit údaje a všechno…“ 

„Je snadné vykašlat se na peníze a zaměřit se jen na umění, ale není to zrovna praktické, 
Rhiannon…“ 
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Draco jim opravdu nechtěl skákat do řeči, protože pak by v Rhiannoniných očích vypadal ještě 
hůř, ale taky tam nehodlal celý večer stát a poslouchat jejich debatu o chystaném představení 
Monteverdiho. „Opravdu s tebou potřebuji mluvit.“ 

„To poslední, co potřebuji já, je mluvit s tebou,“ pohodila Rhiannon hlavou. 

Adrian věnoval Dracovi kritický pohled a na okamžik si byl Draco jistý, že ho nejspíš vykáže. Ale 
pak Adrian pokrčil rameny. „Nechci tu žádné scény, Rhiannon. Postarej se o to.“ 

A s těmi slovy odešel. 

Když se Rhiannon otočila k Dracovi, měla rty sevřené do přísné linie. „Fajn. Dosáhl jsi svého. A 
ztrapnil jsi mě před ředitelem. Děkuji mockrát.“ 

No, to nám to pěkně začíná, pomyslel si Draco. No, alespoň že jí dnes nepřinesl žádné drahé 
květiny. Nebo hůř, další diamant.

Co by si ale přála? Draco to opravdu toužil vědět. Napadla ho jen jedna věc. I když ji opravdu 
miloval, říkalo se mu to těžko. „Já..., chtěl bych se omluvit…“ 

Nezdálo se, že by to na ni udělalo dojem. „Pokračuj.“ 

Všude kolem byla spousta mudlů a tak Draco ve své omluvě nemohl být nijak konkrétní. 
„Nechtěl jsem ti ublížit, Rhiannon. A mrzí mě, hrozně mě mrzí, že jsem ti ublížil. Prostě jsem jen 
něco nepochopil, to je vše. Měl jsem to chápat.“ 

„Ano, to měl,“ souhlasila bez úsměvu. „Hodláš teď říct něco v tom smyslu, že už se to 
nestane?“ 

Draco se cítil bezradně. Jak by se to mohlo stát znovu? Teď už věděl, že je mudla! „Ne, jistě že 
ne. Proč si myslíš, že bych…“ 

„Ach, tak tebe zajímá, co si myslím?“ vykročila k malému výklenku v rohu zákulisí a její 
nádherné šaty zašustily... Když tam došla, prudce se otočila a Draco si všiml, že zatíná pěsti. 
„Myslela jsem, že bys spíš chtěl víc toho, co jsi měl během oběda, tehdy u mě doma.“ 

Draco věděl, že nemluvila o jídle. Co nevěděl bylo, jak jí odpovědět, protože každý by chtěl víc 
toho, o čem mluvila. Kdyby řekl, že on ne, nejspíš by ji urazil. A navíc by poznala, že lže, i když 
se snažil uzavírat mysl, jak jen to šlo. „Ehm…“ 

„Já to chápu,“ zasyčela rozzuřeně. „Kdyby ti totiž opravdu záleželo na mně, šel bys za mnou. 
Pokusil by ses mě tam na ulici dohnat.“ 

„Odešla jsi příliš rychle…“ 

„Víš snad, kde pracuju?“ 

Draco polkl, měl pocit, jako by měl v krku knedlík. Kurva. Teď to viděl, měl jít za ní. Hned. Místo 
toho šel domů a schoval se před světem jako uražený bodloš. „Podívej,“ zkusil to a cítil, jak se o 
něj pokouší zoufalství. „Byl jsem zaskočený a potřeboval jsem trochu času, abych se s tím 
srovnal…“ 

To nebyl zrovna dobrý nápad. 

„Srovnal se s tím!“ Rhiannon z očí šlehaly blesky. „S tím, že nemám… oh. Jdi do háje Draco 
Snape! Po tom všem, co jsem ti říkala o těch pitomcích z Chathamu, jak nade mnou ohrnovali 
nos, protože nemám peníze, tak ty se musíš srovnat s tím, že nemám to, co sis myslel, že 
mám? To jsi mě dnes ráno neposlouchal? Tohle nemám zapotřebí!“ 

„Tak to není…“ 
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„Přesně tak to je.“ Rhiannon najednou zvedla hlas. „Coline, pojď sem prosím, můžeš? Adrian 
říkal, že tu nechce žádné scény. Mohl bys pro mě něco udělat a držet tohohle Draca Snapea co 
nejdál ode mě? Už ho nechci vidět v zákulisí. Ani nikde jinde.“ 

Colin se otočil k Dracovi. „Asi bys měl jít.“ 

Kdyby si myslel, že si tím nějak pomůže, Draco by se nikdy nenechal takhle vyhodit.. Ale musel 
myslet strategicky. Nejspíš by tak Rhiannon ještě víc naštval. Pokud to tedy bylo vůbec možné, 
naštvat ji ještě víc. Neměl ponětí, co by pomohlo. 

Jestli si myslí, že ji chtěl jen kvůli tomu, co dělali tehdy u ní doma, pak možná potřebuje znovu 
slyšet, co jí tehdy řekl. „Miluji tě,“ pronesl jemně. 

Odfrkla si a pohybem ruky popohnala Colina, aby už Draca konečně vyhodil. 

Colin se zatvářil omluvně, ale jeho hlas byl trochu ostřejší než prve. „Jo, kámo, čas vypadnout.“ 

Tentokrát Draco neprotestoval. Otočil se a odešel pevným krokem navzdory tomu, že uvnitř se 
rozpadal na kusy. Se zdánlivým klidem dokázal dojít až k východu z divadla. Něco z toho, jak se 
cítil, se muselo ukázat v jeho obličeji, protože, když vyšli ven, poplácal ho Colin po rameni. 
„Normální milenecká hádka,“ prohlásil. „Přejde to, než se naděješ.“ 

Milenecká hádka. Ta fráze vyvolala v Dracově mysli vzpomínku na to, jak Rhiannon jemně 
sténala opřená o zeď v ložnici. Tohle ale bylo víc než jen hádka. 

Vzduch se zaplnil štiplavou vůní kouře, když si Colin zapálil cigaretu a pohrával si s ní v prstech. 
Nebylo to nic oproti hořkému pocitu, který naplnil Dracovu mysl až se mu udělalo nevolno. Cítil, 
jak bezmoc zaplavuje jeho srdce. 

„Chceš taky?“ Colin k němu natáhl ruku s krabičkou cigaret. „No tak. Vypadáš, že by ti pár 
šluků udělalo dobře.“ 

„Ne,“ odmítl Draco. Už tak toho má dost, než aby si ještě přidělával problémy užíváním 
mudlovských drog. „Já jen…“ 

Colin schoval krabičku do kapsy. „Ono ji to přejde, Draco. Všiml jsem si, jak se na tebe dívala.“ 
„Měl bys říct, kdysi dívala.“ 

„Ale, ser na to. Jestli to chce nechat takhle, je tu přece spousta dalších holek, no ne?“ 

Ale ne pro mě, pomyslel si Draco. Krátce přikývl, aby ukončil jejich hovor a pak vykročil alejí 
dolů a zamířil před divadlo. Spousta dalších holek… taková pitomost. Ona je pro něj ta jediná a 
teď ho nemůže ani vystát! Co s tím jen udělá? 

Nápoj lásky, napadlo ho najednou. A Severus mu přece říkal, že má za ním přijít, až bude 
potřebovat nějaký složitější lektvar… ale ne, to není řešení. Ne doopravdy. Když se nad tím 
zamyslel, přeběhl mu mráz po zádech. Chtěl, aby ho Rhiannon opravdu milovala, ne aby ji 
omámil lektvar. 

A navíc, nápoje lásky nikdy nefungují dokonale. To přece každý ví. Ví to každý, kdo kdy četl 
jakýkoliv výtisk Jinotaje, který přinášel skutečně děsivé příběhy o tom, co se stalo s kouzelníky 
a čarodějkami, kteří se pokoušeli takto vyvolat lásku. A komu by to nestačilo, pak tu bylo trochu 
vědečtější pojednání ve čtvrtletníku Lektvary, které se nepovedly. 

Ale pokud mu nepomohou kouzla, tak co tedy? Draco měl pocit, že se mu mozek ze samého 
přemýšlení rozskočí. Mysli jako někdo jiný, to mu radila Marša. Vymaň se ze stereotypu. Draco 
byl daleko od svých stereotypů, vždyť Rhiannon je mudla a on ji miluje… Hm… možná 
potřebuje mudlovské řešení. Jenomže, jak řekl prve Severusovi, jak má vědět, co chce 
mudlovská dívka? 
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Dobře, dobře. Potřebuje někoho, kdo to bude vědět. Kdo mezi nimi vyrostl. Kdo bude vědět, co 
chtějí a jak přemýšlejí. Potřebuje mudlu. Tak a zná vůbec někoho takového? Dudley Dursley? 

Draco si najednou přál, aby si tu cigaretu byl vzal. Dudley Dursley? Jak by mu ten mohl 
pomoct? Někdo tak obézní nebude mít zkušenosti s dívkami. Dudley nejspíš žádnou dívku ani 
nezná. 

V tu chvíli Draco došel na konec aleje a zahlédl Harryho a Severuse, jak si prohlížejí plakát 
propagující L'incoronazione di Poppea. Jedna část Dracovy mysli by se nejraději otočila a utekla 
pryč od jejich otázek. Pryč od nich. Někam, kde by byl sám. Dokonce ho začala svědit kůže, 
bude potřebovat dlouhou sprchu. Dříve či později jim však bude muset říct, co se stalo. Zvlášť, 
když Rhiannon pracuje na koupališti. Jistě ji tam potkají. 

„Tak jak?“ 

To se zeptal Harry. Taky kdo jiný? Severus měl dost dekora na to, aby vyzvídal. Tedy nahlas. Víc 
se mu podobalo poslouchat, zatímco bude vyzvídat Harry. Jak zmijozelské, pomyslel si Draco. 
Taky by si měli promluvit o tom ranním pokusu o nitrozpyt. 

„Nedopadlo to dobře,“ uznal s povzdechem. 

„Nedopadlo to dobře?“ zamračil se Harry. „Jak to myslíš?“ 

Draco sebou škubl. „Nechala mě vyvést ven.“ 

Harry sebou taky škubl. 

„Tak se snažím přijít na to, co teď,“ pokračoval Draco. „Ty asi žádný skvělý nápad nemáš, co? 
Chodil jsi přece do školy s dívkami jako ona?“ 

„Když jsem byl malý. Na základce ještě nikdo na rande nechodil.“ 

„Taky pravda.“ 

Harry se poškrábal na hlavě. „Myslím, že by ses měl zeptat někoho jiného než mě.“ 

To Draco věděl taky. Otázka zněla, koho by se tedy měl zeptat. Hm, dobrá otázka. 

Marša? 

Ne, ne, ne. Jí se mohl zeptat na cokoliv, tím si byl jistý, ale potřeboval spíš někoho mladšího. 
Někoho v jeho věku. Někoho, kdo by věděl, co chtějí dnešní mudlovské dívky. 

A vtom ho to napadlo. Měl chuť plácnout se do čela, jak to bylo triviální. No jistě! Věděl, kdo mu 
dokáže zodpovědět všechny otázky. Někdo, kdo o sobě přemýšlel, jako o mudle mnohem déle, 
než jako o čarodějce. Ona mu pomůže získat zpět lásku jeho života! 

Jistě, přesvědčit ji, aby mu pomohla, nebude nic snadného, ale Draco už na něco přijde. Měla 
by mu pomoct, byla přesně ta, koho potřeboval. Proč jen ho to nenapadlo dřív? 

No, nad tím teď nebude dumat. Nemohl si to dovolit, neměl čas ztrácet čas. 

Musel získat Rhiannon zpět a na tom jediném teď záleželo. Najednou věděl, že to všechno 
dopadne dobře. Lépe než dobře. Půjde na to tak, jak měl už od začátku. Získá zpět Rhiannonino 
srdce a udělá to po mudlovsku. A ona mu s tím pomůže. Jistě, že pomůže. To je přece to, co 
nebelvírští dělají, ne? Zachraňují lidi. Jako by je k tomu něco nutilo, prostě nemohou jinak. 

Konečně zase pocítil naději, která ho před chvílí opustila. Draco se, plný naděje a s tak 
perfektním řešením, nemohl dočkat, až začne. Kdo by se staral, že už je skoro půlnoc? Harryho 
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hodina plavání začíná zítra ráno v deset a to už Draco musí být připravený promluvit si s 
Rhiannon. 

Chytil Harryho za rameno. „Pojďme, hned… kde vlastně bydlí Grangerová?“ 

Harry se vytrhl z Dracova sevření a narovnal si brýle. Až v tu chvíli si Draco uvědomil, že s 
bratrem třásl. A možná s ním otřáslo i to, co řekl. 

Severus povytáhl obočí, jako by ho Dracův dotaz velmi zaujal. 

Harry vypadal, že ztratil schopnost mluvit. Nakonec ale promluvil. „Hermiona?“ 

„Ano, Hermiona,“ potvrdil Draco a zuřivě přikyvoval. „Přesně tak Harry. Potřebuju, abys mě 
zavedl k Hermioně Grangerové! Hned!“ 

Kapitola 17 POZDRAVY

Harry údivem otevřel pusu dokořán. Zjevně se nedokázal vypořádat s tím, co Draco právě 
prohlásil: potřebuje se setkat s Hermionou Grangerovou. 

Civěl tak navzdory tomu, že Dracovy důvody byly naprosto zjevné. „No?“ zeptal se Draco a 
netrpělivě podupával nohou. „Máš s tím nějaký problém?“ 

Zjevně ano. Harry začal pohybovat ústy, jako by se pokoušel zformovat slova a něco mu v tom 
bránilo. „S Hermionou Grangerovou?“ 

Draco protočil oči. „To jsem právě řekl, ano.“ 

„Ale…“ 

„Pro Merlina.“ Draco si povzdechl a dal si záležet na tom, aby z těch dvou slov jasně zaznělo 
jeho utrpení. Vždyť už tu stojí a debatují o tom více než minutu, zatímco by měli být na cestě k 
domovu té holky. „Kolik Hermion Grangerových znáš?“ 

Pak se ale Draco začervenal. Uvědomil si, jak divoce mává rukama. Nemohl si pomoct. 
Potřeboval se dostat ke Grangerové hned teď, aby mu řekla, co má udělat, když chce získat 
zpět dívku vychovanou mudly. 

Nebo spíš, získat zpět mudlovskou dívku. Draco už se přestal snažit myslet na ni jako na 
čarodějku. Ona je prostě to, co je. A i když to, jak se narodila, je opravdu nešťastné, on se nad 
to dokáže povznést. Protože ona stejně není taková jako většina mudlů. 

To, že je Rhiannon mudla… ano, je mudla, tak to je vlastně jen formalita. 

Spustil ruce podél těla a pokusil se o klidný, rozhodný tón. Tón staršího bratra přebírajícího 
zodpovědnost. Možná se mu tak podaří konečně přesvědčit i Harryho, který pořád ještě 
překvapeně mrkal, jako by nemohl uvěřit vlastním uším. „Mohli bychom jít? Utíká nám čas.“ 

„Předpokládám, že čas je právě ten problém,“ poznamenal Severus důrazně. 

Aby pochopil, co tím má na mysli, nepotřeboval Draco nitrozpyt. „Není tak pozdě,“ řekl rychle. 
„Můžeme tam být za vteřinku. A navíc, známe přece Grangerovou. Nejspíš je ještě vzhůru a čte 
si.“ 

„Co ti říkají tvoje hodinky?“ 

Dracovi se nechtělo podívat a zjistit pravdu. „No, asi bych chtěl moc, kdybych čekal, že ukážou: 
čas navštívit Hermionu Grangerovou, když jsem za ně zaplatil z toho, čemu říkáš kap…“ 

Stačil jeden pohled na Harryho obličej, aby si lépe rozmyslel volbu slov. 
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„Ehm… koupil jsem je za tu poněkud skromnou částku, kterou nám dal k dispozici Severus. 
Předtím, než jsem zase získal vlastní trezor. Nejsou ale jako ostatní moje hodinky, které byly 
opravdu přesné.“ 

„Přesto bych rád věděl, co ti teď říkají,“ trval Severus sametovým hlasem na svém a naklonil se 
k Dracovi. Hm, s tím kapesným asi šlápl vedle, ten hlas byl až moc sametový. Nebezpečně 
sametový. „Hmm?“ 

Tak to je bez šance, Severus to nevzdá. S povzdechem si Draco vyhrnul rukáv saka a podíval se 
na zápěstí. „Čas jít spát,“ přiznal a ušklíbl se. 

„Představ si to. Někdo v tuto hodinu už spí.“ 

Bez sarkasmu by se Draco docela obešel. „Ještě přece není ani půlnoc.“ 

„Je čtvrtek a je skoro půlnoc,“ řekl Harry, který vypadal, že už se dostává z šoku. Nebo spíš z 
transu. Každopádně už ho to přešlo, ať to bylo cokoli. „Oba Hermionini rodiče musí zítra do 
práce, to snad víš.“ 

Ne, to Draco nevěděl. A co víc, bylo mu to jedno. Krom toho, nepotřebují přece moc energie 
na… hm. Nevěděl, co přesně že to dělají. Taky proč by měl? Za celou dobu, co byla v 
Bradavicích, se nestaral ani za mák, co dělají rodiče nějaké mudlovské šmejdky. 

I když možná bylo teď v jeho nejlepším zájmu zájem předstírat. 

„No, předpokládám, že spousta lidí jako oni musí pracovat, Harry. Co to vlastně dělají?“ 

Harry naklonil hlavu, jako by větřil nějaký úskok. Nebo se pokoušel. „Jsou dentisti.“ 

Dracovi chvíli trvalo, než to slovo pochopil. Dentisti… dentální kouzlo… „Aha. Spravují zuby?“ 
Málem se zachvěl. Oni přece nemohou použít dentální kouzlo, no jistě. Takže musí opravovat 
zuby ručně? To jako tráví dny s rukama v ústech cizích lidí? V ústech mudlů? 

Naprosto nechutné. 

Draco se pokusil tu myšlenku setřást. „Dobře, nedovedu si představit, že by to povolání bylo 
nějak zvlášť vyčerpávající,“ řekl a pokrčil rameny. „Teď poslouchej. Další lekci plavání máš zítra, 
což znamená, že se na koupališti setkám s Rhiannon. A proto musíme jít za Hermionou dnes 
večer. Potřebuji vědět, co mám Rhiannon zítra říct.“ 

Draco se usmál s vědomím, že jeho argumenty jsou naprosto logické. Nakonec, tohle bylo 
přece jediné logické řešení. 

Na Harrym bylo vidět, že váhá a Severus potřásl hlavou. 

Tohle není dobré, pomyslel si Draco, což byl zřejmě eufemismus století. Zoufalství mu vytěsnilo 
z hlavy všechny ostatní myšlenky. „Musím vědět, jak to dát všechno do pořádku,“ řekl a hlas se 
mu přitom trochu třásl. A pro jednou nic nehrál. „A Hermiona bude vědět jak! Nakonec, je přece 
jedna z nich, no ne?“ 

Harry se naježil. „Je jedna z nás.“ 

Draco málem protočil oči. Opravdu, takovéhle poznámky byly přece už naprosto zbytečné. 
Copak se už měsíce nechoval ke Grangerové hezky? Byla to snad jeho chyba, že v 
kouzelnickém světě nevítali všichni ty u mudlů narozené s otevřenou náručí? 

Raději zastrčil ruce do kapes. „Nikdy jsem neřekl, že není…“ 

„Co jsi řekl, a to minimálně tisíckrát, bylo, že by neměla být jednou z nás. Že nemá žádné právo 
chodit do stejné školy jako my! Že znečišťuje vzduch a...“ 
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No tak Draco několikrát projevil přání znát nějaké opravdu dobré kouzlo na ochranu před 
nedýchatelným vzduchem! Každopádně už o tom nemluvil celé roky. Přesně od doby, kdy měl 
možnost se na vlastní oči přesvědčit, jak špatně takové bublinové kouzlo v praxi vypadá. „No 
tak. Tohle přece není o Grangerové!“ 

„Opravdu? Nakonec za ní tedy jít nechceš?“ 

Severus věnoval Harrymu varovný pohled. Už taky bylo kurva načase. Pak ovšem věnoval jeden 
i Dracovi, což tedy nebylo ani trochu spravedlivé. Draco zatoužil po tom, aby mohl ten pohled 
ignorovat a být tak sarkastický jako před chvílí Harry – ha, mohl by být ještě sarkastičtější, 
kdyby chtěl. Jenže by to nejspíš dopadlo tak, že by ho Severus chytil za ruku a asistovaně ho 
přemístil. 

Což byl jednoznačně konec, jaký Draco nechtěl, a tak se pokusil promluvit smířlivým tónem. 
Smířlivým, ale ne prosebným. Jen... uklidňujícím. „Ano, chci za ní jít. A mimochodem, když jsem 
řekl, že Grangerová je jedna z nich, myslel jsem tím jen to, že může tuhle situaci pochopit lépe 
než já. To je všechno, Harry.“ Draco udělal pauzu, aby Harry mohl přemýšlet o tom, co právě 
slyšel. Pořádně přemýšlet. Když se zdálo, že se Harry opravdu zamyslel, pokračoval Draco 
pevným, přesvědčivým hlasem. Jeho tón říkal: pojďme do toho. „Tak, kam musíme jít? Do 
Essexu?“ 

To bylo nejmudlovštější místo, na které si dokázal vzpomenout. A už jen to, že ze všech 
kouzelníků zrovna on na takové místo chtěl jít, dokonce zoufale, by mělo každého přesvědčit, 
že si zaslouží, aby tam mohl, ať už je před půlnocí nebo ne. 

S nadějí pohlédl na otce a zjistil, že jeho předpoklady jsou mylné. Poznal ten pohled, který říkal, 
že mu hrozí lekce. „Draco, jak jistě dobře víš, není vhodné vtrhnout k někomu domů vprostřed 
noci a…“ 

Draco zvedl bradu, jako by tím chtěl říct, že nepotřebuje poučovat o dobrých způsobech. Věděl 
moc dobře, co je a co není vhodné, ale taky věděl, že tato pravidla momentálně neplatí. No 
vážně! Grangerovi jsou mudlové. A i přesto měl v úmyslu brát na ně ohledy. Nebyl tak 
zabedněný, aby si myslel, že s ním Hermiona bude ochotna mluvit, pokud by se zachoval jinak. 
„Mám v úmyslu zazvonit. A vím jak. Slyšel jsem o tom.“ 

Severus povytáhl obočí a dal tak najevo, že by byl raději, kdyby Draco nebyl drzý, ale Harry 
zavrčel. 

„Poslyš…“ začal Draco, ale byl přerušen. Hrubě přerušen. To Harry by zjevně potřeboval poučit 
o slušném chování. 

„Proč raději jednou neposloucháš ty? Pro začátek třeba to, že právě tím, že nebereš v úvahu 
pocity ostatních, se dostáváš do problémů! Mě je úplně jedno, jak umíš zvonit. Hermionini 
rodiče jsou moc milí lidé a my je nebudeme budit.“ 

Tentokrát už Draco nedokázal svoje slova zadržet. Měl pocit, že se Harry snaží zabránit mu 
získat jakoukoli pomoc s Rhiannon. Už od začátku se ohledně jejich vztahu choval jako idiot. 
„Takže by bylo naprosto v pořádku je vzbudit, kdyby nebyli tak milí? To jsi chtěl říct?“ 

„To už by stačilo, Draco.“ A s tím Severus zamířil k aleji, do které se prve přemístili. Draco za 
ním chvíli zíral. Přemýšlel o tom, že bude trvat na svém, ale pak si uvědomil, jak hloupé by to v 
tomto případě bylo. Sotva může vyžadovat, aby se přemístili z chodníku před divadlem. To by 
přece nebylo vhodné, že? 

S povzdechem si proto pospíšil, aby otce a bratra dohnal. Když šel zas vedle nich, co nejvážněji 
řekl: „Vždyť přece nemusíme nikoho budit... Pošleme Hermioně zprávu po Patronovi a ona za 
námi půjde ven. Co říkáte?“ 

„Třeba už bude taky spát…“ 
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Draco se na Harryho podíval a najednou pochopil, o co tady vlastně celou dobu jde. Bylo to 
jasné jako Lubantum, jen těžko uvěřitelné. Draco pod tíhou té pravdy dokonce o krok ustoupil. 
A nebylo divu, protože se cítil dezorientovaný, jako by jeho mozek dělal přemety. „Ty nechceš, 
abych získal Rhiannon zpět, že jo? Ty se mi to snažíš překazit!“ 

Vypadalo to, že Harry ztěžka polkl, ale v tom slabém světle si tím Draco nemohl být jist. Zato si 
mohl být jistý tím, jak unaveně Harry zněl. Unaveně celou tou záležitostí. Možná až vyčerpaně. 
„Tak to není. Prostě je jen pozdě na návštěvy, to je všechno.“ 

„To není všechno.“ 

Harry neodpověděl, jen trochu potřásl hlavou. 

„Co?“ zeptal se Draco hlasitěji. „Co je?“ 

Harry se opřel o špinavou zídku ohraničující alej. „Co bys tak asi myslel? Kdykoli šlo o Rhiannon, 
choval ses naprosto iracionálně, ale teď už ses musel zbláznit! Kde bereš tu jistotu, že ti 
Hermiona bude chtít s tímhle pomoct, po všech těch tvých řečech na téma my versus oni?“ 

Draco se cítil, jako by dostal facku. Takhle o tom nikdy nepřemýšlel. Vlastně si myslel, že 
Grangerová bude nadšená, že mu může pomoct, protože přece žádal o pomoc, aby porozuměl 
mudle. Jak by se tohle mohlo Hermioně Grangerové nelíbit? 

A mimochodem, co se na tom nelíbilo Harrymu? 

Tuhle otázku si Draco musel nechat na později, protože Severus ho vzal za ruku. „Můžeš slečně 
Grangerové ráno poslat sovu, Draco. Teď půjdeme domů.“ 

Draco pevně zatnul zuby. Co se to se všemi děje? Jeho plán poslat zprávu po Patronovi byl 
perfektní! Zamračil se na Harryho, který se pořád ještě opíral o zídku a už si stihl příšerně 
pomačkat sako. 

„Neobviňuj svého bratra,“ řekl Severus klidným hlasem. „Také si myslím, že není vhodný čas na 
návštěvu u Grangerových.“ 

Po tomhle prohlášení měl Draco chuť zamračit se i na Severuse. 

Ale nemělo by to žádný smysl. 

Trochu šoupal nohama, když se nechal otcem odvést hlouběji do aleje. Poslat Grangerové 
sovu... Pokud je to to nejlepší, co může udělat, tak dobře. Pochopitelně neměl v úmyslu počkat 
s tím až do rána. Pošle jí sovu hned, jak dorazí do Devonu. S trochou štěstí bude ještě vzhůru s 
nějakou bichlí a odpoví mu obratem, takže si s ní bude moct domluvit schůzku na ráno. 

Možná to tak bude opravdu nejlepší, když si s ní Draco promluví ráno. Hned před tím, než 
půjdou na koupaliště, takže Draco bude mít její rady ještě čerstvě v paměti. Nechtěl Rhiannon 
znovu rozčílit tak, jako se mu to povedlo před chvílí v zákulisí. 

Něco v něm se v tu chvíli zlomilo. Sladký Merline, bylo mu těžko i při vzpomínce na to, jak 
vypadala. Oh, jak byla rozzuřená, její modré oči metaly blesky, ale za všemi těmi emocemi se 
skrývala ještě jedna. 

Bolest. 

Rhiannon byla zraněná. Hluboce zraněná. Natolik, že dokonce popřela i jejich lásku. Tak tebe 
zajímá, co si myslím? Zeptala se ho a každé slovo bylo jako břitva. Myslela jsem, že bys spíš 
chtěl víc toho, co jsi měl během oběda, tehdy u mě doma. 

Nemyslela to vážně. Nemohla to myslet vážně, nemohla si o něm doopravdy myslet něco 
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takového. Ne, ne, ne. Rhiannon nemohla věřit tomu, že by od ní Draco chtěl jen sex, že by ji 
takhle využil. 

Řekla to jen proto, že byla tak zraněná. Byl to její způsob jak se s tím vyrovnat. 

Což mohlo znamenat jen to, že jí není lhostejný. Že jí vůbec není lhostejný. Možná by si přála, 
aby byl, ale není. A když si to uvědomil… to vědomí ho ničilo, protože o ni tolik stál. Stál o ni 
možná víc, než ona o něj. Nakonec, nebyla vychována k tomu, aby kouzelníky nenáviděla a 
stranila se jich. Kouzla měla dokonce ráda. A on byl odhodlaný přehlížet její mudlovský původ, 
což už samo o sobě bylo důkazem toho, jak moc mu na ní záleží. 

Musí ji získat zpět. Jiná možnost nepřichází v úvahu. Jen musí přijít na to, jak s ní promluvit, to 
je celé. Milovala ho stejně jako předtím a na něm je, aby ji přiměl to vidět. Škoda jen, že neměl 
ani ponětí, jak na to. 

Ale Grangerová… ta bude vědět. 

Draco polkl, jak mu na mysl přišla nová myšlenka. Myšlenka tak zvláštní, až z ní někde uvnitř 
jeho duše čišel chlad... Nebyl si jistý, jestli ho ta myšlenka neporazí. Tohle bylo proti všemu, co 
ho odmala učili. Proti všemu, v co vždy věřil. Jistě, několikrát řekl, že je Hermiona chytrá. 
Dokonce uznal, že by mohla být užitečná, když tehdy chodila na vyučování a pomáhala 
Harrymu, zatímco Draco byl zavřený ve sklepení. 

Ale i přes to všechno, ji nikdy v Bradavicích nechtěl. Jen uznával, že když už tam je, tak by 
mohla být užitečná. 

Ale teď si Draco myslel něco jiného. Nebo ne myslel, to nebylo to pravé slovo. Zvažoval, to 
sedělo líp. 

Možná na tom, že do Bradavic přijímají i studenty z mudlovských rodin, je přece jen něco 
dobrého. 

*** 

Hned jak dorazili domů, sedl si Draco k čtvercovému stolu v kuchyni a nachystal si pergameny 
a brk. 

Jeho otec prošel kolem něj a zamířil do svého pokoje. Ve dveřích se ale otočil, temné oči 
nepatrně zastřené, jako by stále zvažoval, co říct. Nebo spíš jak formulovat to, co chtěl říct. 

„Nemyslíš, že bys jí měl poslat sovu až ráno, jak jsme se dohodli?“ 

Draco se posadil zpříma. „Ty ses dohodl. Já nesouhlasil.“ Pak mu něco došlo a on si povzdechl. 
„Oh, pro Merlina. Ten dopis stejně může být poslán až ráno. A já to nemohu urychlit, pokud 
nemohu jít do Bradavic a vrazit ten dopis sově do zobáku osobně.“ 

Severus neodpověděl. Jen dál zíral na Draca těma svýma temnýma, nečitelnýma očima. 

Draco znervózněl, což se mu nestávalo zrovna často. „Eh… předpokládám, že bys mi asi 
nedovolil zaskočit si do Bradavic, jen na chvilku…“ 

„Teď v noci?“ 

„Ano, mohl bych přece vzbudit nějaké skřítky,“ zamumlal Draco a mávl rukou. „Já vím, já vím. V 
létě jsou tam speciální bezpečnostní opatření. Mohl bych toho vzbudit víc než jen skřítky. 
Nevadí. Prostě dám ten dopis do krabice a budu doufat.“ 

Když se vrátili do chaty, šel Harry rovnou do jejich pokoje. Teď z něj vyšel s pyžamem přes ruku. 
„Možná by ses měl nejdřív pořádně vyspat a pak teprve zkusit napsat Hermioně.“ 
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Draco tušil, že má Harry pravdu, protože se cítil unavený natolik, že neměl ani sílu se hádat. 
Jenže tohle prostě nemohlo počkat. „Dobrou noc,“ bylo jediné, co řekl a mávl rukou na 
Severuse i Harryho. 

Severus narážku pochopil a zamumlal: „Dobrou noc.“ Pak konečně vešel do své ložnice a s 
tichým cvaknutím za sebou zavřel dveře. 

Harrymu, jak jinak, Dracova narážka nedošla. „No vážně,“ řekl a zněl tak upřímně, až to bylo 
otravné, „když ten dopis napíšeš až ráno, bude to…“ 

„Pozdě, protože pak nebudu mít šanci setkat se s Grangerovou ještě než na koupališti otevřou,“ 
přerušil ho Draco chladně. Možná až moc chladně, protože si byl vědom toho, že bratr se mu 
jen snaží pomoct. „Harry… já to potřebuji udělat teď. Jdi do postele.“ Draco málem dodal 
prosím, ale ještě než se k tomu dostal, Harry to konečně vzdal. 

„Tak dobře. Dobrou noc.“ 

Draco počkal, dokud za Harrym nezaklaply dveře, a pak si před sebe rozložil svitek pergamenu. 
Jenže tenhle pergamen nebyl prázdný, jak si prve myslel. Merline, to už je tak moc unavený? 

Na stránce bylo Severusovou rukou nadrápáno něco, co vypadalo jako hrubý návrh nějakého 
dopisu. Nebylo tu žádné oslovení, ani pozdrav a tak Draco nemohl poznat, komu byl dopis 
určen. 

Změny, které navrhujete, jsou zcela jednoznačně absurdní, začínal první odstavec. Byl o Vašem 
záměru informován Albus Brumbál, ředitel Bradavické školy čar a kouzel? Jsem si jist, že je 
Vám známo, že on je první, kdo by měl být uvědoměn o rozhodnutích, která mohou mít vliv na 
vzdělávací systém. Zároveň by mě zajímalo, jestli byly Vaše návrhy konzultovány s 
odpovědnými zaměstnanci Odboru pro prosazování kouzelnických zákonů. Nedovedu si 
představit, že by Oddělení bystrozorů opravdu souhlasilo s tím, aby jejich uchazeči začínali 
výcvik tak žalostně nepřipraveni. Vzhledem k tónu naší předchozí komunikace bych si troufl 
hádat, že s Vámi nikdo z kouzelníků mimo Vaši vlastní organizaci nechtěl mluvit. Dovoluji si  
podotknout, že je to právě takováto byrokratická fušeřina, která činí Ministerstvo kouzel 
akceneschopným, nepřipraveným terčem vtipů celé kouzelnické společnosti? 

Tato problematika se netýká prosté otázky zvládnutí praktických dovedností. Váš stupidní 
návrh by vedl jen k tomu, že by uchazeči o povolání bystrozora oplývali mnohem menší 
disciplinovaností, kterýžto fakt by vyústil v omezení v jejich postupu při výcviku a ten by tak v 
mnoha ohledech vykazoval značně menší efektivitu než doposud. Nepochybuji o tom, že Vám 
tento aspekt unikl právě proto, že Vaše vlastní minuskule mysl je tak dokonale 
nedisciplinovaná- 

Zde dopis končil. 

Draco zklamaně odložil pergamen na stranu. Čeho jen se ten dopis mohl týkat? Zjevně se 
chystají nějaké změny v bystrozorském výcviku. Draco by rád věděl jaké. 

A proč se tu ten návrh dopisu jen tak povaloval? Nejjednodušším vysvětlením by bylo, že 
Severus ten dopis ještě nedokončil a stále rozvažoval, jak své myšlenky formulovat. Možná 
chtěl ještě zapracovat na tónu dopisu. Jenže u Severuse je vždycky těžké poznat, co má v 
úmyslu. Intriky na druhou. Záměry v záměrech. Zjevně chtěl, aby Draco ten dopis našel. Ale 
proč? 

No, na to Draco dnes večer nepřijde. Má na práci něco jiného. 

Připravil si čistý pergamen, odzátkoval lahvičku s inkoustem a namočil brk. Taková škoda, že 
nemá po ruce jeden ze svých samonamáčecích brků, nebo ještě lépe svůj očarovaný brk, který 
by psal za něj. Ten měl v ložnici, kde spal Harry, a kdyby se tam Draco pokusil vplížit, Harry by 
se jistě probudil a otravoval ho otázkami, jak mu to jde. Nebo by se ho spíš pokusil přesvědčit, 
aby to odložil na ráno a šel spát. 
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Draco zamrkal, protože mu došlo, že se naschvál zdržuje. No jistě, takovýhle dopis přece ještě 
nikdy nepsal, že? Psával sice těm se smíšeným původem a u mudlů narozeným ve Zmijozelu, 
ale ty nikdy nežádal o pomoc. Spíš se je snažil přesvědčit, aby se ve válce přidali na stranu, 
která má lepší šance na vítězství. Na jeho stranu, na Harryho stranu. Vlastně se jim snažil 
pomoct. Pomoct jim uvědomit si, že Zmijozel nemusí stát na straně Pána zla, protože být na 
jeho straně znamenalo jen dvě věci: otroctví nebo smrt. 

Tenhle dopis je o něčem jiném. Tentokrát je to on, kdo potřebuje pomoc. A prosí o ni 
Grangerovou. Draco nevěděl, jak začít, takže se nedivil, že se nemůže odhodlat začít. 

No, nic nezkazí, když začne oslovením, ne? 

Milá Grangerová… 

Ne, to je úplně špatný začátek. Draco se pokusil kouzlem vymazat, co právě napsal, ale po jeho 
zaklínadle zůstala na pergamenu šmouha, tak pergamen zmačkal, odhodil na podlahu a popadl 
nový. 

Drahá Hermiono… 

To nevypadalo o moc lépe. Znělo to neupřímně. Jako by žádal o laskavost. Což byla 
pochopitelně pravda, ale nechtěl, aby to tak viděla i Grangerová. Bylo pro něj obtížné oslovovat 
ji jménem, takže by asi zavětřila nějaký úskok, kdyby tak začal svůj dopis. A drahá taky nebyl 
nejvhodnější výraz. 

Draco hodil na podlahu i druhý pergamen a s povzdechem začal potřetí. Do třetice všeho 
dobrého, jak slyšel říkat Harryho. Draco v to doufal. Tentokrát se zamyslel, ještě než začal psát. 
Probíral v duchu jednotlivá oslovení a jak by asi vyzněla. Připomněl si všechny ty nezbytné 
zdvořilosti, které tento typ korespondence vyžaduje. Nemohl jít hned k jádru věci. Ne u žádosti 
o laskavost. A pokud tu laskavost žádá po někom, ke komu se v minulosti choval poněkud… 
nezdvořile. 

Hmm, když vezme v úvahu vše, co jí kdy řekl, možná nebude na škodu, zmínit se trochu o 
mudlovských záležitostech. Ovšem jen natolik, aby si všimla, že Dracův pohled na svět není už 
tak vyhraněný, jako býval. Jeho názory se sice zásadně nezměnily , protože Rhiannon je, 
navzdory svému původu, v mnoha ohledech spíš jako čarodějka, než jako mudla. Ale to Draco 
zmiňovat nemusí. Vždyť mu jde o to, aby s ním Grangerová mluvila. 

Draco mumlal tichou prosbu k Merlinovi. Pak si přitáhl čistý pergamen a začal pomalu, 
krasopisně a s rozvahou psát. 

Slečně Hermioně Grangerové: 

Doufám, že si užíváš příjemného léta a že se ti příliš nestýská po vyučování. Za nás s Harrym 
mohu říci, že nám škola nechybí vůbec. Počasí nám dopřálo několik opravdu kouzelných dní, 
které jsme využili k létání. Domnívám se, že nadcházející famrpálová sezóna bude opravdu 
výjimečná. 

Harryho lekce plavání pokračují dobře. Jeho trenér, mudla jménem Roger, je opravdu zkušený a 
zdá se být velmi přátelský, kdykoliv Harry přijde na koupaliště, přivítá ho širokým úsměvem. 
Také jsme s Harrym strávili nějaký čas v sirotčinci, kde se starají o opuštěné mladé motáky. Je 
politováníhodné, že je jejich rodiny zavrhly, ale alespoň se o ně kouzelnický svět stará, jak 
nejlépe je možné. Poskytl jsem jim sponzorský dar v naději, že pro ty děti dokáží i nadále 
zajistit špičkové vzdělání. 

Jak trávíš své léto ty? Jsem si jist, že tě zaměstnává celá řada důležitých záležitostí. Což mě 
přivádí k problému, který v současnosti nejvíce zaměstnává mě. 

Stalo se mi něco, co by se dalo nazvat odhalením hodnot. Musím se přiznat, že nevím, jak to 
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vysvětlit, jak napsat něco bližšího. Vím, že náš vztah v minulosti nebyl prost hořkosti, abych to 
tak nazval. Domnívám se, že za těchto okolností by tě mé novinky mohly zaskočit. Harry byl 
velmi překvapen a to si troufám věřit, že mě zná lépe než ty. Abych to shrnul, Hermiono: Zjistil  
jsem, že s tebou nutně potřebuji mluvit. Raději bych nezabíhal do detailů takto v dopise, ale 
snad postačí, když napíšu toto: zjistil jsem, že mezi mnou a mudlovským světem není až 
taková propast, jak se vždy domníval. 

Budeš ochotná si se mnou o tom promluvit? V našem rozhovoru budu mnohem sdílnější, to 
slibuji. Dopisy jsou tak neosobní… a tato záležitost je pravým opakem neosobního. 

Prosím mohla bys mě navštívit v našem letním sídle, pokud možno co nejdříve? Přikládám k 
dopisu přenášedlo, které ti návštěvu umožní. Pokud je pro tebe nemožné vydat se na cestu 
sem, prosím dej mi vědět a já navštívím tebe, ať jsi kdekoli. 

S úctou tvůj 

Draco Snape 

***
 

První věc, co Draco ráno udělal, bylo, že zkontroloval poštovní krabici. 

Nic. Tedy nic kromě obvyklého Věštce, který jim chodil každé ráno. 

Harry se na noviny zamračil, což dělal pokaždé. Draco se mu už kolikrát snažil vysvětlit, že na 
čtení novin není nic špatného. I když jsou plné nepřesností a zjevných lží, přesto je možné se 
mezi řádky dopátrat užitečných informací. Harry se prostě nedokázal přenést přes to, jak 
ohavně se k němu Věštec v minulosti zachoval. 

Draco se kvůli tomu začal cítit trochu špatně, protože kdysi pomohl Ritě Holoubkové, ale raději 
by to nepřiznával nahlas. Bylo to tak dávno a navíc, omluvy jsou známkou slabosti, ne? 

Draco se zamračil a vzpomněl si, jak se omluvil Rhiannon. No, když jde o lásku, podobná 
pravidla nejspíš neplatí. 

Rozložil noviny a pohodlně se usadil ke čtení, ale přečetl sotva tři slova, než se rozhodl jít znovu 
zkontrolovat poštovní krabici. Jen pro případ, aby ten dopis náhodou nepromeškal. 

Ale ne, krabice zela stále stejnou deprimující prázdnotou. 

No, nezbývalo než čekat. Bylo už po osmé, takže bradavické sovy už jistě pilně létají. 
Grangerová si nejspíš právě teď čte jeho dopis a každým okamžikem tak může čekat odpověď… 

Draco cítil, jak mu kleslo srdce. Ať Grangerová odpoví jakkoli rychle, stejně bude muset počkat, 
než přesměrovací kouzlo vykoná své. Do Devonu sovy nelétají. 

Snažil se potlačit zklamání a nepřemýšlet nad tím, co řekne Rhiannon, až přijdou na koupaliště. 
Pravdou bylo, že neměl jediný nápad jak začít a na tom se nic nezmění, dokud si nepromluví s 
Grangerovou. Nemá cenu, aby si to teď po tisící promítal v hlavě. 

Místo toho se pokusil zaměřit pozornost na noviny. Měl ve zvyku si je ráno projít, i když je nikdy 
nečetl celé, článek po článku. Právě to se ale chystal udělat teď. Buď tohle, nebo propadnout 
zoufalství. 

„Zajímavé zprávy?“ zeptal se Severus, který právě vyšel z ložnice. 

„Hmm,“ odpověděl Draco nepřítomně. Zatím ho nic v novinách nedokázalo zaujmout a 
pochyboval, že by vůbec mohlo. Jeho myšlenky se stále stáčely k Rhiannon. A k té zatracené 
Grangerové, která je tak pomalá, i když za to možná mohly spíš sovy nebo ty přesměrovací 
kouzla. 
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„Žádná pošta?“ Ta otázka byla položena celkem vlídně, ale Draco neměl náladu o tom mluvit. 
Ani chuť přiznat, jak moc potřebuje pomoc od někoho narozeného u mudlů. Navíc toho k 
tomuto tématu dost řekl už včera večer. Potřásl hlavou, podíval se na Severuse přes noviny a 
najednou ho napadlo, že potřebuje odpoutat pozornost od všeho, co souvisí s jeho milostným 
životem. Nebo s momentálním nedostatkem milostného života. 

A navíc, Severus je na řadě s vařením. 

„Dal bych si dvě vejce osmažená na pořádném másle a ne na té podivné nažloutlé 
napodobenině, co si vynutil Harry. A ať jsou pěkně křupavá a zlatavá, prosím. A ano, toast bych 
prosil středně opečený, podávaný s bohatou porcí šlehačky.“ 

Severus povytáhl obočí. „Šlehačku na toast?“ 

Do pokoje vešel Harry a poškrábal se rukou ve vlasech. Což by vysvětlovalo jeho obvyklý 
neupravený účes, uvědomil si Draco. „Jo, on to tak jí. To sis toho nikdy nevšiml, tati?“ 

Draco otočil stránku Věštce, jako by měl na práci něco mnohem důležitějšího, než povídat si o 
snídani. „Mohl jsem si o to říct jen tehdy, když měl Severus hodinu.“ 

„Mohl?“ zajímal se Severus suše. 

„No, objednával jsem si to tak, když jsi s námi nesnídal.“ Draco odsunul noviny, aby mohl otci 
věnovat pohled. „Bylo mi jasné, co bys mi na to řekl.“ 

Harry se posadil na židli a s nakrabaceným čelem přelétl pohledem od Severuse k Dracovi. 
„Šlehačka je stejně jenom máslo, které nebylo… ehm, já vlastně nevím, co s ním dělají… 
Každopádně je trochu divné, dávat si na toast šlehačku, ale nechápu, proč to tak řešíš Draco?“ 

Draco cítil, jak se mu do tváří hrne krev a zatvrdil výraz, aby se nezačervenal. „Je to tak trochu 
Malfoyovská tradice.“ 

Harry otráveně stáhnul obočí dohromady. „Tak co to má jako znamenat? Podle tebe je v pořádku 
chovat se jako Malfoy přede mnou, ale před tátou ne?“ 

Draco začal ostentativně oškrabovat toast. „Mám pocit, že táta je právě přítomen. Možná jsem 
si jen říkal, že je poněkud hloupé snažit se ztratit i stravovací návyky. Neztratil jsem toho i tak 
dost?“ 

„Máš na mysli třeba otce, který vypsal odměnu za tvou hlavu?“ 

„Myslel jsem matku, která mě miluje a nemůže mě přijít navštívit, protože musí předstírat 
loajalitu tvému vlkodlačímu kamarádíčkovi!“ 

Severus si hlasitě odkašlal. „Je mi naprosto lhostejné, jestli máš rád toasty se šlehačkou, Draco. 
Nyní, protože se zdá, že mám na starost snídani, čemu bys dal přednost, Harry?“ 

Harry pokrčil rameny. „Cokoli si dá Draco.“ 

„Zase by si oškraboval toast,“ pronesl naoko vážně Draco. „Pro něj raději palačinky.“ 

No, tím alespoň otce s bratrem rozesmál a odvedl pozornost od hovoru o Narcisse. Draco se na 
ni snažil raději moc nemyslet. Věděl, že neměla moc na výběr a musela se postavit na 
Luciusovu stranu a tedy proti němu, přinejmenším tedy na veřejnosti. Taky věděl, že se snažila 
zajistit, aby nezůstal bez prostředků, když byl vyděděn, ale stejně… když na ní myslel, bolelo 
to. 

Rozhodně o ní teď nechtěl mluvit. 
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Až do snídaně si pročítal noviny a pak je teprve odložil stranou. 

Severus, místo toho, aby si je vzal, jak míval ve zvyku, pokračoval v jídle. „Něco zajímavého?“ 

Draco pokrčil rameny. „Nic zvláštního. Několik oznámení, spousta reklamy. Oh ano. Percy 
Weasley učinil nějaké prohlášení.“ 

Harry se ušklíbl. „Takže Věštec teď cituje Percyho? O čem mluvil?“ 

„Jen že nemají žádné konkrétní podezření ohledně nějakých pohřešovaných nečistokrevných…“ 

Harry ho zarazil. „Jakých pohřešovaných nečistokrevných?“ 

Draco chvilku šťouchal do vajíček na talíři, než odpověděl. „Opravdu bys měl více sledovat 
zprávy, Harry. Je to už pár týdnů, co psali o tom, že se pohřešují dva studenti. Dnes píší, že 
zmizel další. Nic, kvůli čemu by bylo třeba si dělat starosti.“ 

„Není třeba si dělat starosti!“ vybuchl Harry a otočil se k Severusovi, který právě mával hůlkou, 
aby na pánev poslal další vajíčka. „Věděl jsi o tom, že celé léto mizí studenti?“ 

„Sotva se dá říct, že celé léto,“ odvětil Severus. „Ale ano, jsem si vědom toho, že před několika 
týdny došlo k zmizení dvou studentů.“ 

„Co když je za tím Voldemort?“ zaječel Harry. „Proč jste mi to neřekli?“ 

„Protože není nic, co bys s tím mohl udělat a navíc není důvod očekávat hned to nejhorší.“ 
Znovu mávl hůlkou a osmažená vajíčka se elegantně přemístila na jejich talíře. „Také jsem ti 
nechtěl kazit léto myšlenkami na Voldemorta, pokud by to nebylo nezbytně nutné.“ 

Harry vypadal, jako by se obrňoval proti špatným zprávám. „A kdo se vlastně ztratil?“ 

„Ta poslední je Laura Madleyová,“ řekl Draco. „Zjevně z Mrzimoru. Čtvrtý ročník.“ 

„A ty další?“ 

„Ehm… Walter nebo Wally… nebo…“ 

„Wayne Hopkins a Su Li,“ řekl tiše Severus. 

„Ty jsou z našeho ročníku,“ vydechl Harry a otočil se k Dracovi. „A ty si ani nepamatuješ jejich 
jména?“ 

„No, nevěnuji moc pozornosti jiným kolejím, Harry.“ 

Harry se otočil zpět k otci. „Pořád nemůžu věřit, žes mi o tom neřekl!“ 

„Nebyl k tomu důvod.“ Severus poslal mávnutím hůlky na stůl další talíř, posadil se a napil se 
čaje. „Pan Hopkins a slečna Li… řekněme, že se o nich vědělo, že k sobě patří. A vše ukazuje na 
to, že spolu utekli.“ 

„Utekli před posledním ročníkem školy? To se mi nezdá.“ 

„Možná je ta mladá dáma v jiném stavu.“ 

„Oh.“ 

„Tak proto se tím noviny dál nezabývaly!“ vyhrkl Draco. „No jistě. Je hrozné faux-pas, nechat 
něco takového stát se, dokud ještě navštěvuješ školu. Myslel by sis, že i nečistokrevný bude mít 
dost rozumu…“ 
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Severus si povzdechl a položil šálek s čajem. „Neříkal jsem, že je jisté, že slečna Li čeká dítě, 
Draco. Jen jsem spekuloval.“ 

„No a co Laura Madleyová?“ nevzdával se Harry. 

„O jejím zmizení teď slyším poprvé. Draco, podej mi prosím noviny.“ 

Severus si článek pozorně přečetl, i když nebyl příliš obsáhlý. Vlastně jen několik krátkých 
odstavců. Hm. Možná už to o něčem vypovídá, napadlo Draca. Snažil se Věštec neupozorňovat 
čtenáře na to, že se za tím zmizením může skrývat nějaký plán Pána zla? 

„Je zde o slečně Madleyové jen velmi málo informací,“ oznámil Severus a odložil noviny. „Zdá 
se ale, že Percy Weasley si vede v práci dobře. V této době být asistent ministra.“ 

Draco si odfrkl. Věděl, že je ministerstvo plné pitomců – taky kdo to nevěděl, že? – ale pořád mu 
bylo zatěžko smířit se s představou, že takový svatouškovský nekňuba jako Percy Weasley má 
tak rychlý kariérní postup. „A zjevně je oprávněn dělat tisková prohlášení.“ 

Severusův úsměv byl poněkud křivý. „Oh, to je jen představa ministerstva o rafinovanosti. 
Pokud se ukáže, že se mýlil a že mezi těmi zmizeními je přeci jen nějaké spojení, pak bude 
Percy litovat, že vůbec nějaké prohlášení učinil. Popletal za tyto informace odmítne převzít 
zodpovědnost.“ 

Harry zněl netrpělivě, jako by mu bylo úplně jedno, jestli Percyho vyhodí. „Možná ty první dva 
utekli spolu, kdo ví? Ale Laura Madleyová je na něco takového moc mladá. Tak co se s ní stalo? 
Už po ní začali pátrat?“ 

Draco poznal ten tón a rozhodl se, že už toho bylo dost. „To už je z tebe kvalifikovaný bystrozor, 
Harry? Naposledy jsem slyšel jen to, že jsi projevil úmysl vstoupit do výcviku.“ Což Dracovi 
něco připomnělo. Rozhlédl se po pergamenu, který si četl včera večer, ale nikde ho neviděl. No 
nic. „Severusi, co měl znamenat ten nesmysl o chystaných změnách v požadavcích na výcvik 
bystrozorů? Nechal jsi tu ležet nějaký návrh dopisu, který se toho týkal.“ 

Severus si stiskl kořen nosu. Jak to tak vypadalo, už jen z pomyšlení na tu záležitost ho 
rozbolela hlava. „Vzpomínáš si, jak mě Ministerstvo požádalo o úpravu osnov ve smyslu 
mírnějších požadavků? I přes můj odpor v tom pokračovali a oznámili mi, že moje požadavky při 
NKÚ se vyrovnají požadavkům jiných škol na OVCE.“ Severus si najednou povzdechl. „Navrhují, 
aby pro výcvik bystrozora nebyly už požadovány OVCE z Lektvarů.“ 

Harry údivem rozšířil oči. „Takže chodím na Lektvary a ono to už není potřeba?“ 

„To není pravda,“ vyštěkl Severus. „Zatím se jen chystají změnit požadavky. A já jim v tom 
zabráním, i kdybych měl využít své postavení celebrity jakožto otec Harryho Pottera, i kdyby to 
znamenalo, že budu muset dát rozhovor každým novinám v kouzelnické Británii!“ 

„Přesně tak,“ přikývl souhlasně Draco. „Co si vlastně myslí?“ 

„Asi, že tátovy hodiny Lektvarů jsou opravdu těžké,“ řekl suše Harry. Zdálo se, že by se 
lektvarů opravdu rád zbavil, což Dracovi přišlo nevhodné. A taky hloupé. Co je na vaření 
lektvarů tak složitého? 

„Být bystrozorem je těžké,“ řekl Severus kousavě. „A nemysli si, ty absolvuješ Lektvary v 
sedmém ročníku a složíš z nich OVCE bez ohledu na to, co si o tom myslí ministerstvo.“ 
„Jasně, já vím,“ pousmál se Harry. „Že tvůj syn bude plně kompetentní v oboru lektvarů a máš 
tím na mysli opravdu kompetentní, nejméně na úrovni OVCÍ.“ 

„Tobě se ta myšlenka nezamlouvá?“ 

„No, vlastně ani ne. Já jen že… Je to trochu, nevím, roztomilé?“ 
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„Roztomilé!“ 

Draco se málem rozesmál, když viděl, jak to slovo Severuse překvapilo. 

„No, ano.“ Harry se na chvilku zamyslel. „Je to, jako bys byl náš opravdový otec. Hele, lektvary 
jsou pro tebe důležité. Hodně důležité. A nesnaží se o něco podobného každý otec? Aby jeho 
děti měly stejné hodnoty a tak?“ 

Najednou přestal být jejich rozhovor tak zábavný. „A stejnou loajalitu,“ dodal Draco hořce. „Proč 
rovnou nezačneš znovu o tom, jak moc jsem podobný Luciusovi?“ 

„Když to chceš vědět, myslel jsem spíš na strýce Vernona a Dudleyho.“ 

„Oh.“ Zatracený problém se sebeovládáním. Draco si začal přát, aby mohl vzít svoje slova zpět. 

Severusovi se Harryho srovnání zjevně nezamlouvalo, protože zúžil oči a řekl: „Nesrovnávej mě 
s Vernonem Dursleym, Harry. Co po něm asi tak mohl podědit jeho syn? Neobvyklou zálibu v 
pojídání pudinku?“ 

„Pravda,“ povzdechl si Harry. 

„Dále,“ pokračoval Severus nepatrně zvýšeným hlasem, „od tebe neočekávám, že budeš v 
lektvarech vynikat jen proto, že je to můj oblíbený obor. Znalosti, které tak získáš, stejně jako 
duševní disciplína nezbytná k výrobě lektvarů ti mohou být užitečné v mnoha životních 
situacích.“ 

„Jasně, jasně. Takže nejsi fotbalový táta. Pochopil jsem to.“ 

„Fotbalový táta?“ 

Fotbal... Draco si matně vzpomínal na Harryho vyprávění o mudlovských zvycích a o popisu 
některých sportů. I když proč považovat za sport něco, při čem se kope do kulatého míče? 
„Myslím, že chtěl říct famfrpálový táta,“ poradil Severusovi. 

„Ne, to zcela jistě nejsem,“ řekl Severus. 

Draco si vyměnil rychlý pohled s Harrym. Hodně rychlý. Přišlo mu vtipné, že ví přesně, co si 
jeho bratr myslí. Pokud šlo o Lektvary, choval se jejich otec opravdu umanutě, ale to by mu 
Draco nikdy neřekl. Navíc jeho vaření lektvarů bavilo. 

Harry měl zjevně taky dost rozumu, než aby v tom tématu pokračoval. „tak co je tedy s Laurou 
Madleyovou?“ 

Výborně. Téma, při kterém se Draco cítil kontrolovaně. „Teď není nejvhodnější doba na tvůj 
zachráncovský komplex, Harry,“ řekl a bylo mu jedno, že to zní jako poučování. Jen nechtěl, aby 
se Harry sebral a udělal něco hloupého. Něco Nebelvírského. A že by toho Harry byl schopen. 

„Dokonce nevíme ani to, jestli potřebuje zachránit, že tati?“ 

„Ano, je tu několik pochybných okolností. Ten článek v novinách obsahoval informaci, že rodiče 
té dívky jsou v rozvodovém řízení a bojují o přidělení do péče. Zabývá se tím i Úřad pro 
záležitosti kouzelnických rodin…“ 

„Tak tady to máš.“ 

Severus ještě nedomluvil. „Nicméně, oba rodiče přísahali, a to za použití Veritaséra, že nemají 
informace o aktuálním místě pobytu své dcery.“ 

Draco se ušklíbl. „No, to pochopitelně nemají. Kdokoli ji skrývá, bude mít komplice, který umí 
paměťové kouzlo. Jak prosté.“ 
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„Trochu mě děsí, že tě to napadlo tak rychle,“ řekl mu na to Harry. Pitomec. 

„Prosím tě, je to téměř přesně to, co se stalo Belladonně.“ 

„To jo, ale nemůžeme vědět, že tady jde o to samé…“ 

„Za tím zmizením toho může být více,“ souhlasil Severus, „nicméně momentálně nemáme nic, 
na čem bychom mohli stavět teorie. Možná tě trochu upokojí, že se dnes hodlám spojit s 
Lupinem a zjistit, zda o tom nemá nějaké informace.“ 

Harry se na židli narovnal a alespoň pro jednou tak předvedl, že dokáže sedět normálně. 
„Dneska?“ 

„Ano, jsme domluveni, že se odpoledne setkáme v Bradavicích. A ne, nemůžeš jít se mnou.“ 

„Ale…“ 

„Stále bude pod vlivem mnoholičného lektvaru.“ 

Draco mohl pozorovat, jak se Harry s tou představou vyrovnává. Sledoval, jak se jeho bratr 
zase nahrbil a opřel se předloktími o stůl. „Jo, chápu, ale myslím, že to zvládnu…“ 

„Harry, ne,“ řekl Severus podle Draca možná až příliš ostře. Naklonil se přes stůl, jako by chtěl 
položit svou ruku na tu Harryho, ale Harry se odtáhl z mužova dosahu. Když Severus znovu 
promluvil, byl jeho hlas mírnější. „Není to dobrý nápad. Opravdu ne.“ 

Harry najednou vstal a Draco jen zděšeně sledoval, jak natahuje obě ruce dopředu a natáčí je 
tak, aby bylo vidět na jeho předloktí. Zelené oči mu svítily nějakou silnou emocí, když zvedl 
hlas: „Máš strach, že bych s tím zase začal? Tak se podívej. Už jsem to nedělal celé týdny, 
vydržel jsem to a…“ 

„Já vím,“ řekl Severus tak zvláštním tónem, až Draco zapřemýšlel, jestli na Harryho nepoužívá 
nějaké sledovací kouzlo. Nebo jiný prostředek kouzelnického dozoru. Merlin ví, že se Severus 
nezdráhal použít to v jeho případě. „Ale to ještě neznamená, že by ses měl nechat vystavovat 
stresujícím situacím. Nemyslíš, že by se mnou ta dobrá doktorka souhlasila?“ 

Harry něco zamručel a sesul se zpátky do židle. „Jo, ta by souhlasila. Ale co to vlastně 
znamená, kromě toho, že vy dva si o mně myslíte, že to mám v hlavě totálně pomotané?“ 

„Jediné co to znamená, je, že jsi jen člověk, Harry. Už jsme o tom mluvili.“ Severus mluvil velmi 
uklidňujícím hlasem, ale pak přešel k normálnímu tónu. „Krom toho, Harry, máme s Lupinem 
poměrně náročnou práci, která se má pokusit zajistit, aby za současné situace přežil. On 
rozhodně nepotřebuje být rozptylován tvou přítomností.“ 

„Oh.“ Harry se zhluboka nadechl, ale tvářil se podivně poraženě. „Dobře, jestli to pomůže 
vyhrát válku, pak fajn. Ale pozdravuj ho ode mě, ano? Vyřiď mu, že bych ho rád viděl. Až to 
tedy bude možné.“ 

„Uvidíš ho znovu,“ uklidňoval ho Severus a natáhl se znovu k Harryho ruce. Tentokrát Harry 
neuhnul. „Ale bude to muset počkat, dokud to nebude kolidovat s jeho povinnostmi Řádu. 
Myslím, že tomu rozumíš.“ 

„Jo, chápu to.“ 

Draco počkal, dokud to nevypadalo, že jejich otec-se-synem okamžik je pryč. „Když už vyřizuješ 
vzkazy…“ Musel polknout, než mohl pokračovat. „Mohl by ses zeptat, jak se daří mé matce?“ 

„Ano, zeptám se.“ Severus se na něj podíval a jeho tmavé oči byly ještě temnější než obvykle. 
„Jistě, že se zeptám.“ 
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Draco si povzdechl, přál si, aby ho matka mohla navštívit. Bylo však nemožné, aby věděla, kde 
se nachází jejich chata. Nešlo by ale zařídit setkání někde na neutrální půdě? Nebo 
přinejmenším, by mu mohla napsat. Nebo ne? Znala přece způsob, jak poslat dopis, aniž by o 
tom její 'manžel' věděl. Ne, že by Lupina něco takového zajímalo, ale musel předstírat, že ho to 
zajímá. 

A tak Draco předpokládal, že se Narcissa bojí něco zkoušet. Navíc už to nebylo nijak zvlášť 
nutné. Teď už nebyl kompletně bez prostředků a nezajištěný. Přesto by ho zajímalo, jak to jeho 
matka může vědět. Zmínil se jí snad ten vlkodlak, že Draco získal dědictví po Siriusi Blackovi? 
Ale jak by o tom věděl on? 

Pokaždé, když se nad tím moc zamyslel, rozbolela ho hlava. 

„Nemyslím si, že by měl Věštec tak zdůrazňovat, jaký má kdo původ,“ prohlásil najednou Harry 
a odstrčil prázdný talíř stranou. Zvláštní, Draco si ani nevšiml, že Harry už vyluxoval každý 
drobeček toastu a každý ždibec vajíček. Což jen potvrzovalo, jak moc se ztratil v myšlenkách o 
Narcisse, a že tím strávil víc času, než mu bylo milé. 

„Měli prostě jen napsat, že se pohřešuje dítě!“ pokračoval Harry naštvaně. „Proč musí psát o 
tom, že je Laura Madleyová nečistokrevná? Jen nečistokrevná… To tím chtěli říct!“ 

„Oh, tak to určitě nemysleli,“ oponoval Draco. „Jen uvádí relevantní fakta.“ 

„Proč je něco takového relevantní?“ 

Draco si nebyl jistý, jen se mu zdálo, že to tak je. „Ehm… no… možná tak chtěli naznačit, že se 
tím zabývají i mudlovské úřady.“ 

„Přinejmenším může být ta informace užitečná při stanovení vzorce,“ dodal Severus, což Draca 
poněkud otrávilo, protože ho to taky mohlo napadnout. „Všichni tři zmizelí studenti jsou 
nečistokrevní a to by mohlo být důležité. Zeptám se Lupina, zda neslyšel o nějakých plánech 
zahrnujících studenty.“ 

„Nenahlásil by něco podobného okamžitě, kdy by se o tom dozvěděl?“ 

„Pokud by to bylo jednoznačné, pak jistě.“ Severus se poněkud křivě usmál. „V jeho postavení 
nás nemůže kontaktovat příliš často, to jistě chápeš. Nebylo nijak jednoduché zařídit ani naše 
odpolední setkání.“ 

Harry s povzdechem přikývl a vypadalo to, že se snaží vymyslet nové téma k hovoru. A na 
jedno taky přišel, když otevřel jejich očarovanou poštovní krabici, kterou Draco kontroloval už 
od rána. „Od Hermiony nic?“ 

„Vypadá to jako by něco přišlo?“ Draco neklidně bubnoval prsty na stůl. „Skoro si přeju, abych 
tu mohl zůstat a čekat na odpověď.“ 

„A proč bys nemohl? Vím, žes o mě měl ze začátku strach, ale už to ve vodě zvládám. I 
kdybych to nezvládal, myslím, že Roger by mě utopit nenechal.“ 

„Ano, jistě, jediné co mě na koupaliště tak přitahuje, je možnost sledovat tě, jak se plácáš ve 
vodě. Bude tam Rhiannon a já si za nic na světě nenechám ujít příležitost ji vidět.“ Draco zvedl 
bradu. „za nic na světě. Je mi jedno, jak moc se na mě zlobí. Dokonce i moct ji vidět z dálky… 
Působí na mě jako povzbuzující kouzlo. A to teď přesně potřebuji.“ 

„Jasně, jasně. Nemusíš se hned rozčilovat.“ Po těch slovech se Harry soustředil na svůj čaj. 

Draco pořád ještě doufal, že dopis dorazí. Nebo že se Grangerová rovnou objeví. Nebo neví jak 
použít to přenášedlo? To mu jako vysvětlení moc nesedělo. Vždyť ví, jak se používá brk. Nebo 
spíš to strašné plastové pero, vzhledem k tomu, že jsou prázdniny. 
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Draco zíral na poštovní krabici a přál si, aby už něco udělala. Navzdory jeho přání zůstávala 
prázdná. A byla pořád prázdná, když se přemisťovali do Exeteru. 

Jak se ukázalo, jít na koupaliště mu na náladě nijak nepřidalo. Rhiannon tam totiž nebyla. 

Nejdřív si Draco myslel, že se jen opozdila. Pozoroval Rogera, jak se snaží naučit Harryho plavat 
znak a přitom přemýšlel, co bude dělat, až Rhiannon dorazí. Usoudil, že za daných okolností by 
asi nebylo nejchytřejší hrát nepřístupného a nad věcí. 

Hm. Pokud půjde všechno jako obvykle, tak na ni strýc začne ječet – pochopitelně přede všemi, 
protože nemá ani ponětí o slušném chování – jakmile se objeví. Měl by ho Draco usadit? 
Postavit se na její obranu? 

Možná to ocení a možná taky ne. Navíc, další konflikt s jejím strýcem by Dracovi do karet 
zrovna nehrál, protože Rhiannon u toho chlapa bude bydlet až do konce léta… 

Nakonec se tedy rozhodnout nemusel. Rhiannon do práce nedorazila. Místo ní přišla nějaká 
malá, podsaditá dívka. Prodrala se hloučkem čekajících dětí s takovým spěchem, že to jasně 
ukazovalo, že ji zavolali na poslední chvíli. 

Přišla pozdě, později než chodívala Rhiannon, ale Draco si všiml, že na ni Stanley Tilden 
nekřičel. 

Takže… Rhiannon do práce nepřijde vůbec? Draco se zamračil, ale pak si pomyslel, že je to spíš 
dobré znamení. Nechtěla se s ním vidět, což znamená, že pro ni pořád ještě něco znamená. 
Kdyby jí byl Draco ukradený, nevadilo by jí, že se s ním může potkat. 

Severus sedící vedle něj najednou zpozorněl. Možná proto, že Harryho hlava právě zmizela pod 
hladinou. Když se Harry vynořil, prskal vodu a kašlal. Draco se předklonil, ale jeho napětí 
pominulo, jakmile si všiml, že Roger je na místě, připravený zasáhnout, s nataženýma rukama 
jen několik čísel od Harryho, který se dokázal dostat na hladinu sám. 

A ani nevypadal polekaně nebo tak nějak. „Znak je mnohem těžší než kraul,“ slyšel ho Draco 
žbrblat. 

„No tak, zkus to znovu,“ vybízel ho Roger konejšivým hlasem. Vzal Harryho za zápěstí a 
ukazoval mu, jak má správně pohybovat rukou. Znovu a znovu. 

Draco se zachvěl. Když se učil plavat on, a to už bylo dávno, měl pořádný kouzelnický plavecký 
výcvik, kde se využívala spíš nadnášecí a další podobná kouzla než fyzická dopomoc. Nezdálo 
se ale, že by to Harrymu nějak vadilo. Usmíval se dokonce i teď, když splýval na zádech a 
nechal Rogera, aby mu mával rukou sem a tam. 

No, vypadalo to, že si to Harry docela užívá a vynahrazuje si to, co mu chybělo v dětství. 
Vynahrazuje si dětství strávené v přístěnku pod schody… 

Kdysi si Draco takové zvěsti vychutnával jako kvalitní víno. Teď se snažil nemyslet na to, jak 
hrozné to muselo být. 

Nebo jak strašně se tehdy choval on sám. 

Za další půl hodiny vzdal Draco čekání na Rhiannon. „Jdu do kanceláře,“ oznámil Severusovi, 
který jen přikývl a jako obvykle dál pozorně sledoval dění v bazénu. 

Stanley Tilden seděl za pultem a v předklonu lovil ze zásuvky nějaká lejstra. 

Draco si odkašlal. Dvakrát. 

Pak ten muž konečně vzhlédl. 
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„Dobré ráno, pane Tildene,“ řekl Draco s úsměvem a snažil se přitom o normální tón. Doufal 
totiž, že se Rhiannon o jejich neshodách strýčkovi nezmínila. „Přijde dnes Rhiannon?“ 

„Vzala si volno. Prý jí není dobře.“ 

Ach, ne. To byla kvůli Dracovi tak rozčílená, až se jí udělalo špatně? No dobrá, Draco ji z toho 
dostane. Už jen to, že ho uvidí, by ji mohlo pomoci, pomyslel si Draco. Ale asi bude nejlepší 
zjistit, co jí vlastně je. „Doufám, že to není nic vážného?“ 

Muž za pultem se narovnal a zamračil se. „Neřekl jsem, že je nemocná, Draco, jen že jí údajně 
není dobře a proto prý potřebuje volno.“ 

Oh… no, to by dávalo smysl… prostě se vymluvila z práce. Draca trochu překvapilo, že ji Tilden 
nechal, ale možná předstírala, že je nemocná a Tilden ji pro jistotu nechal doma. Což se mu 
tedy moc nepodobalo. 

Takže Rhiannon je v depresi a Tilden to ví. 

Dobře, Draco to mezi nimi dá do pořádku. Jen potřebuje jednu nebo dvě rady, aby to ještě víc 
nezhoršil. 

„Potřeboval jsi ještě něco, Draco?“ zeptal se Tilden otráveně. 

„Ne, ne,“ odpověděl Draco a nasadil svou obvyklou zdvořilou masku. „Mohl byste vyřídit 
Rhiannon, že se moc omlouvám a že mi chybí? A kdybych toho po vás nežádal příliš, tak ještě, 
že jí přeji brzké uzdravení.“ 

„Jo, vyřídím.“ Tilden vzhlédl a podezřívavě přimhouřil oči. „Nechtěl bys jí zavolat a říct jí to 
sám?“ 

Přistrčil Dracovi nějaký předmět. Okrově zbarvený telefon. 

Draco jí nechtěl volat, protože nevěděl, co jí říct. Ještě horší bylo, že neuměl používat telefon. 
Pravděpodobně na tom nebude nic moc složitého, ale neměl náladu dělat ze sebe před jejím 
strýcem idiota. Zvlášť, když si o tom všem pořád ještě nepromluvil s Grangerovou. 

„Ehm, ne. Děkuji, ale ne.“ 

Tilden znovu přimhouřil oči. „Lepší je nenechat tu hádku dojít moc daleko, mladý muži.“ 

Draco zvedl obočí. „Hádku? Ona snad…“ 

Tilden potřásl hlavou. „Ne, nic neříkala, ale já Rhiannon znám. No, tvoje věc, jestli jsi moc hrdý 
na to, abys jí zavolal první.“ 

Otočil se a začal se zase přehrabovat v papírech. 

*** 

Když se přemístili zpátky do Devonu, zaměstnávala Draca jen jedna otázka, jedna jediná 
otázka. Bude ta zatracená krabice na dopisy pořád ještě prázdná? 

Spěchal po sluncem vysušené trávě, dveře otevřel tak prudce, jako by je chtěl vytrhnout z 
pantů a pak se zarazil při pohledu do chaty. 

Hermiona Grangerová seděla na pohovce za dveřmi a vedle ní nikdo jiný než Ron Weasley. 

Co ty tu děláš? To byla první otázka, která Draca napadla, ale raději ji spolkl. Nechtěl začínat 
hádku. Hermiona by ho asi jen stěží vyslechla, kdyby začal tím, že bude hrubý na jejího 
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neschopného přítele. 

Draco se snažil na to myslet a donutil se k úsměvu. Bylo mu jasné, že to není moc vstřícný 
úsměv, ale lepší momentálně nezvládl. „Rone. Hermiono. Jak milé vás oba vidět.“ 

„Ale, tohle si strč někam, Mal- Snape,“ odpověděl Ron a doslova se vymrštil na nohy. Hermiona 
vstala také, ale mnohem klidněji. 

„Jmenuje se Draco,“ řekl Harry, který zrovna prošel dveřmi. „Pamatuješ? Na něčem jsme se 
dohodli.“ 

„Tak to sotva.“ Ron se rozkročil a celý jeho postoj doslova křičel, že má chuť se hádat. „Chtěl 
bych vědět, co to má být za pošahaný hry! Co tě to napadlo, psát Hermioně za mými zády 
zamilovaný dopis?“ 

Kapitola 18 FACKA A VZRUŠENÍ

Draco se málem udusil. Nechtělo se mu věřit, že Weasley právě řekl to, co řekl. Jak se 
opovažuje naznačovat něco takového! Zamilovaný dopis, pro všechno na světě! A ne jen tak 
nějaký zamilovaný dopis, ale zamilovaný dopis Hermioně Grangerové.
 
„Pomátl ses?“ 
 
„Slyšel jsi mě.“ Ron se ještě víc rozkročil. „Takže mezi tebou a mudly není zas taková propast, 
jak sis myslel, jo? Tahle záležitost je pravým opakem neosobního, co to, při Merlinově čapce, asi 
tak může znamenat? A jak to pro tebe bylo odhalením a Harryho to hrozně překvapilo…“ 
 
Dracovi poklesla čelist. Dokonce málem upustil hůlku. „Jak se odvažuješ číst mou soukromou 
korespondenci?“ 
 
„Já mu ten dopis ukázala,“ oznámila chladně Hermiona, její hlas pravým opakem Weaslyho 
zuřivosti. „Musela jsem. Molly Weasleyové se moc nezamlouvalo, že se sem chci přemístit. Já… 
Byla jsem zrovna v Doupěti, když mi tvůj dopis přišel. A abych byla upřímná, taky jsem mu moc 
dobře nerozuměla.“ 
 
„Jistě, hraj si na neviňátko!“ 
 
Draco se najednou cítil nemocný. „Merline,“ zavrčel, ignoroval Rona a mluvil jen k Hermioně. 
„Ty sis snad nemyslela, že… Že ne?“ 
 
„Ale no tak,“ odpověděla Hermiona sarkasticky. „Ty a mudlovská šmejdka? Ty? K smíchu.“ 
 
No páni. To nezačíná moc dobře.
 
„Jo, já si teda stejně myslím, že je to celé pěkná levárna!“ odsekl Ron, který nebyl schopen 
vnímat ani slovo z toho, co Draco řekl. Jako obvykle.
 
„Ale no tak,“ řekl Harry, přešel pokoj a zastavil se před Ronem. Položil kamarádovi ruce na 
ramena a jemně s ním zatřásl. „Draco se nezakoukal do Hermiony, Rone. Věř mi.“ 
 
Weasley se k Harrymu otočil zády a Draco si všiml, že rudé skvrny na jeho tváři získali ještě 
tmavší nádech, ale nezdálo se, že by to bylo vztekem. Možná ponížením. V to Draco doufal.
 
A to ještě netušil, jakou idiotskou domněnku hodlá Weasley vypustit z úst. „Tak co to jako má 
všechno znamenat, ty kecy o tom, jak máš k mudlům blíž, než sis myslel? Patříš mezi ty děti, 
jak se o nich pořád povídá? Víš, co myslím? Mudlovské děti s magií vyměněné po porodu.“ 
 
„Já nejsem žádný mudlovský dítě, kurva!“ Draco byl vzteky mimo. „Zaměněný po porodu! Jak 
se opovažuješ? Chceš mě vyprovokovat k souboji, Weasley?“ 
 
„Žádný souboj se konat nebude,“ pronesl Severus klidným hlasem. Když se na něj Draco 
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ohlédl, zaznamenal, že jeho otec nepatrně potřásl hlavou.
 
Draco se zhluboka nadechl. Byl rozčilený nejen kvůli Ronovu nesmyslnému žvanění, ale i proto, 
že si ani nevšiml, kdy vlastně Severus vešel do místnosti, protože byl příliš zaneprázdněn jejich 
konverzací. To se mu nestávalo, aby takhle ztrácel přehled o svém okolí. Kdyby se mu to stalo v 
bitvě, už by byl mrtvý.
 
Přesně v tom okamžiku pocítil Draco ve svém vědomí jemný tlak otcovy mysli. Jen lehký dotyk, 
stejný jako předevčírem. Tentokrát to pochopil správně. Severus se nepokoušel číst si jeho 
myšlenky. Ne, byl to Severusův způsob, jak Dracovi nenápadně naznačit, že je tu pro něj. 
Ostatní mohou vidět ruku na Dracově rameni, ale ne tohle.
 
Draco se uvolnil a nenápadně přikývl. Byl si jist, že si toho Severus všimne.
 
Harry mezitím od Rona o pár kroků ustoupil. „Draco? Myslím, že bude lepší, když jim to 
vysvětlíš.“ 
 
Ano, Draco si také myslel, že to bude nejlepší řešení. Ale myslet si to a udělat to, to byly dvě 
odlišné věci. Weasleymu do toho vlastně nic není, ne? Ale po tom zmatku se zamilovaným 
dopisem, po domněnkách o zaměněném dítěti… no ano, nejrozumnější bude říct všechno na 
rovinu. Hned teď.
 
Draco schoval ruce do kapes. Už ho docela unavovalo, pořád vysvětlovat svoje pocity a činy. 
Měl pocit, že už to trvá celé věky. Nejprve s Harrym a teď se do toho musel pustit znovu, pokud 
chtěl přesvědčit Grangerovou, aby mu poradila, jak dál. Instinktivně sevřel hůlku, ale ne s 
úmyslem ji použít. Jen se cítil lépe s hůlkou v ruce, i když si na tuhle novou, javorovou, pořád 
ještě úplně nezvykl.
 
„Pozval jsem sem Hermionu proto, že potřebuji její radu,“ řekl a zvedl hlavu. „Pokud tedy bude 
tak laskavá.“ 
 
„Radu?“ To se ozvala Hermiona a na čele jí naskočila zamyšlená vráska. „V čem potřebuješ 
poradit?“ 
 
„Ty chceš poradit od ní?!“ vyprskl Ron. „Tak tomu budu fakt věřit!“ 
 
Draco tušil, že Weasley se teprve rozjíždí a má na jazyku ještě spoustu dalších pitomostí, proto 
ztuhl. Ruka ho svědila, jakou měl chuť vytáhnout hůlku.
 
Severus musel cítit, jak blízko je Draco tomu, aby se přestal ovládat. „Jste hostem v domě 
mého syna,“ oznámil Mistr lektvarů chladně. Když se na něj Draco podíval, nakláněl se právě s 
výhružným výrazem k Weasleymu. „A je to také můj dům. Laskavě si to zapamatujte.“ 
 
„Ano, pane,“ zamumlal Ron, sklopil oči a přešlápl.
 
„Jak ti můžu pomoct, Draco?“ zeptala se znovu Hermiona, tentokrát trochu pomaleji.
 
„Potřebuji s tebou mluvit o samotě…“ 
 
„No tak to ani omylem!“ 
 
Znovu Ron. Jak jinak. Žárlivý blbeček. Už zase se díval zpříma a oči mu zuřivě svítily.
 
Což znamenalo, že Draco bude muset předvést vlastní verzi výhružného pohledu. „Oh ano, ne, 
že ne,“ odsekl. Jenže pak, protože už byl k smrti vyčerpaný zbytečnými hádkami, řekl všechno. 
Bylo to snazší, než by si byl myslel. „Potřebuju ženský názor. Mudlovský názor. Protože opravdu 
jsem zamilovaný. Ale ne do Hermiony. Zamiloval jsem se do mudlovské dívky a právě proto 
potřebuju poradit. Spokojený, Weasley?“ 
 
Spokojený nebylo zrovna to pravé slovo. Weasley vypadal jako praštěný potloukem. Totálně 
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šokovaný. I jeho doposud zrudlý obličej ztratil barvu. „Ty… a… mudla! Děláš si srandu!“ 
 
„Ne.“ 
 
„Vážně ne?“ 
 
„Naprosto ne,“ odpověděl Draco chladně. „A teď, pokud bude Hermiona tak laskavá, mohli 
bychom si promluvit v soukromí? V mé ložnici, ale jestli k tomu hodláš mít nějaké nemístné 
poznámky, tak…“ 
 
„Uklidni se, Draco,“ řekla Hermiona a položila ruku Ronovi na rameno. „Ron už nic říct nechtěl. 
Že je to tak, Rone?“ 
 
To se jí musí nechat, pomyslel si Draco, opravdu si toho kluka umí omotat kolem prstu. Teď už 
jen nezbývá, než doufat, že rozumí myšlení mudlovských dívek alespoň tak dobře, jako zjevně 
rozumí Weasleymu.
 
Weasley potřásl hlavou, ale netvářil se zrovna spokojeně. Draco si byl docela jistý, že to 
nevydrží ani pět minut, než jim začne mlátit na dveře a vykřikovat ty svoje hlouposti. Přece jen, 
je jeho trapným zvykem vyslovovat ty nejšpinavější možná obvinění.
 
Severuse zjevně napadlo to samé. „Partie šachů na ukrácení času,“ navrhl, v hlase stále tvrdý 
podtón. „Co na to říkáte, pane Weasley?“ 
 
„No…“ 
 
„Ale no tak, přece si to nenecháš ujít,“ přemlouval ho Harry zjevně ve snaze uklidnit situaci. 
„Asi bys tu nabídku měl přijmout, dokud je čas. Ehm… táta bude muset za chvíli odejít.“ 
 
„Vskutku.“ Severus naklonil hlavu. „Ve tři hodiny mám domluvené jisté setkání.“ 
 
Ron se rozhlédl po pokoji, jako by hledal pomoc. S pomocí Grangerové zjevně počítat nemohl.
 
„Opravdu, Ronalde,“ řekla s povzdechem. „Pokud mi nevěříš natolik, abys mě nechal s Dracem 
o samotě, tak to prostě řekni rovnou.“ 
 
„To není tak, že bych nevěřil tobě, ale…“ 
 
„Jsem zamilovaný do jiné dívky,“ řekl Draco a zasmál se. Nemohl si pomoct, když se Ron choval 
tak směšně. „Poslouchej. Sto galeonů pokud se ti podaří hrát tak, aby tě Severus totálně 
nezesměšnil.“ 
 
„Oh, jistě, chovej se, jako by sis za svoje zlato mohl koupit celý svět.“ Ron ta slova doslova 
vyplivl.
 
„Já vím, že mi zlato nezajistí všechno, co chci,“ řekl mírně Draco. „Nemohu si koupit Rhiannon. 
Kdybych mohl, nepotřeboval bych mluvit s Hermionou. Chápeš… Rone?“ 
 
„No fajn. Tak si s ní mluv, ale necháš otevřené dveře a…“ 
 
„Ronalde!“ 
 
„Nebo zavřené,“ dodal Ron rychle. „Jak chceš.“ 
 
Draco neztrácel čas a zařídil se podle jeho slov. Se vztyčenou hlavou zamířil do ložnice a ani se 
neohlédl.
 
„Takže… ty miluješ mudlovskou dívku,“ začala Hermiona pochybovačně jakmile Draco skončil 
se zabezpečováním pokoje kouzly proti vyrušení. „A máš nějaký důvod, proč jsi to prostě 
nenapsal do toho dopisu?“ 
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„Myslel jsem, že bys mi to nevěřila.“ 
 
Hermiona se smutně pousmála. „Ale já ti to nevěřím. Tak o co jde doopravdy, Draco?“ 
 
„Tohle ale je pravda,“ řekl Draco a posadil se na svou postel. Chtěl na ni mávnout, aby se 
posadila na Harryho postel, ale pak mu došlo, že z jejich konverzace vytěží víc, když bude blíž, 
aby mohl zblízka sledovat výraz v jejím obličeji, tak poklepal na místo vedle sebe.
 
Hermiona se tajuplně pousmála a dala ruce v bok. „Ron by zuřil. A jestli chceš namítat, že tu 
není, tak si prosím uvědom, že bych se ani moc nedivila, kdyby šel ven a sledoval nás oknem.“ 
 
Jako by nějaké okno mohlo být problém! Draco pokrčil rameny, mávl hůlkou k oknu a zamumlal 
zaklínadlo, které způsobilo, že okno zmatnělo a přestalo být průhledné, teď se v něm jako v 
zrcadle odrážel jejich obraz.
 
„Ach, jaké užitečné kouzlo,“ pronesla Hermiona ironicky. „Velmi… zmijozelské.“ 
 
„Pokud si nechceš sednout, pak budeme oba stát,“ upozornil ji Draco a znovu poklepal na 
postel vedle sebe.
 
Hermiona se podívala na jeho ruku, ale pak couvla a posadila se na Harryho postel. 
„Nemyslím,“ odsekla a upjatě zkřížila nohy. Hm, možná byla nervózní.
 
Najednou Dracovi došlo, že nikdy dřív nebyl s Hermionou Grangerovou úplně o samotě. A navíc 
ji v minulosti urážel a vyhrožoval jí, takže je jen normální, že je trochu nejistá ohledně jeho 
pravých úmyslů.
 
Ne, že by ovšem byla ochotná svoje obavy přiznat. Dívala se na něj zpříma a mluvila tím svým 
panovačným tónem, který u ní několikrát slyšel, když usměrňovala Harryho. „Konec konců, ty 
bys asi taky nechtěl, aby ta Rhiannon, nebo jak si to říkal, seděla na posteli s jiným chlapcem, 
ne?“ 
 
Hm, tak to odhadla dobře, což Draca trochu otrávilo. Hermiona je bezpochyby velmi 
inteligentní. Ale to je jen v pořádku, pokud se mu podaří přimět její bystrý mozek vyřešit jeho 
problém.
 
Draco to vzdal a přitáhl si židli k Harryho posteli. „Ne, to by se mi vážně nelíbilo,“ řekl hlasem, 
který naznačoval, že by v takovém případě zřejmě přišly na řadu kletby a podobně. „Máš 
pravdu.“ 
 
„Nikdy bych nečekala, že něco takového uslyším od tebe.“ 
 
Jedna Dracova část si uvědomovala, že si to nejspíš zaslouží, ale z větší části se cítil uražený. 
Částečně i proto, že to řekla tak, jako by byl stále ten samý člověk, kterým byl kdysi, ten samý 
člověk, který si přál, aby byl Harry Potter mrtvý. Copak si pořád ještě neuvědomila, že už 
takový není? Snad to už dokázal, ne? „Zapomněla jsi, že jsem řekl, že jsi chytrá.“ 
 
„Říkal jsi toho o mně hodně, celé ty roky.“ 
 
Pro Merlina. Dracovi to došlo. Ona chce, aby se jí omluvil. Málem protočil oči, protože Hermiona 
mu nikdy nepřišla jako typická holka, ale teď tu sedí a čeká na jeho omluvu, stejně jako na 
omluvu čeká Rhiannon. No, Grangerová si může čekat, jak dlouho chce, to není jeho problém. 
Konec konců, když řekl Rhiannon, že se omlouvá, nezměnilo to vůbec nic. Tak proč by se s tím 
měl obtěžovat?
 
Ne, proč by se měl omlouvat, když by se mu nejspíš jen vysmála? Bude lepší zkusit to pomocí 
staré dobré zmijozelské výmluvnosti. „Ach ano, musím si o tobě myslet, že jsi chytrá. Proč bych 
tě sem jinak zval a žádal tě o radu?“ 
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„Tím chceš naznačit, že jsi ty ostatní věci nemyslel až tak vážně?“ 
 
„Já vážně nevím, jak bych mohl?“ zeptal se Draco zvýšeným hlasem. Proč ne? Cítil, že ho má 
Hermiona v hrsti. „Když vezmeš v úvahu, že jsem se zamiloval do mudlovské dívky.“ 
 
Hermiona najednou odvrátila oči a začala si kousat ret. Draco měl pocit, že asi přemýšlí, ale 
přišlo mu hrozně divné, že u toho musí dělat tohle. Po chvíli konečně promluvila. Slova 
opouštěla její ústa velmi pomalu, což se jí moc nepodobalo. Na druhou stranu, Draco by vsadil 
klidně i víc než sto galeonů, že ještě nikdy nemusela čelit podobné konverzaci. 

„Ty vážně miluješ mudlu, Draco? Opravdu? To je důvod, proč jsi mi napsal?“ 
 
Draco přikývl, předklonil se a zadíval se jí zpříma do očí.
 
Hermiona si povzdechla a opřela se dlaněmi o postel. „Dobrá, dokážu tomu uvěřit, ačkoli je to 
hodně obtížné.“ Její hlas dostal sardonický nádech. „Myslím, že si ani neumíš představit, jak 
moc je to obtížné.“ 
 
Aha, tak jí to přijde obtížné.
 
„Ale zdálo se mi, že Harry tomu věří,“ pokračovala zamyšleně Hermiona. „A z Harryho by sis v 
tomhle legraci nedělal, že ne? Když o tobě přemýšlí jako o svém bratrovi.“ 
 
No paráda. Jestli mu vůbec kdy uvěří, tak jen díky Harrymu.
 
„On je můj bratr,“ odsekl Draco, narovnal se a povzdechl si. „Jen prosím nezačínej s těmi on si 
o tobě myslí blbostmi. A ne, o tomhle bych nežertoval. Proč bych měl?“ 
 
„Nenapadá mě jediný důvod.“ 
 
Draco bojoval s potřebou říct něco sarkastického.
 
„Nakonec, historkou jako je tahle, by sis jenom pořádně zkomplikoval život…“ 
 
„Jestli chceš mluvit na rovinu, tak jaké si myslíš, že to asi pro mě bylo, když jsem zjistil, že 
chodím s mudlou?“ 
 
Hermiona přesunula nohy, takže už nebyly zkřížené a potichu se zeptala: „Jak to myslíš? Když 
jsem zjistil…“ 
 
Draco si upravil límec a přál si, aby mohl použít osvěžující kouzlo. Ale tím by na sebe prozradil 
až příliš mnoho. Už tak se obával, že je červený v obličeji. A moc dobře věděl, že u něj to 
vypadá mnohem hůř než u Weasleyho.
 
„No… já…“ 
 
„Ano?“ 
 
Draco zavřel oči a začal si přát, aby byl kdekoli jinde. Už tak bylo dost ponižující, že to, jaký byl 
imbecil, ví Severus a Harry. Když to bude vědět i Hermiona Grangerová… nepředstavitelné. Ale 
neviděl, jak by se tomu mohl vyhnout. „Nejprve jsem si myslel, že je čarodějka.“ 
 
Hermiona se zahihňala. „Opravdu?“ 
 
Draco otevřel jedno oko a vrhl na ni zlý pohled. „Já ti to nevyprávím proto, aby ses měla čemu 
zasmát.“ 
 
Hermionin úsměv povadl. „Jistě, samozřejmě. Ale jak sis mohl o mudle myslet, že je 
čarodějka?“ 
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„Byla okouzlující! Tak proto.“ 
 
„Podle tebe nikdo, kdo neumí kouzlit, nemůže být okouzlující?“ 
 
Draco zaskřípal zuby, ačkoliv mu bylo jasné, že se to naprosto neslučuje s dobrým vychováním. 
„No, ona zjevně okouzlující je, nicméně tehdy jsem nevěděl, že je mudla. Byla tak dokonalá, že 
jsem usoudil, že prostě musí být čarodějka. Dokonce čistokrevná čarodějka, pokud tě to 
zajímá.“ 
 
„A to jsem si o tobě vždycky myslela, že máš svým způsobem dost rozumu.“ 
 
„Prosím?“ 
 
Hermiona si poposedla a naklonila se blíž k Dracovi. „Podívej, Draco. Odjakživa jsi byl nesmírně 
protivný člověk, ale v těch několika posledních měsících jsi dal jasně najevo, že je teď pro tebe 
Harry důležitý bez ohledu na to, jak to bylo předtím. Neočekávám, že to uznáš, ale tipovala 
bych, že o něm si myslíš, že je skvělý.“ 
 
„A pointa je?“ 
 
„Harryho matka se narodila mudlům. Přece nemůžeš pořád věřit tomu, že jen čistokrevní 
mohou být okouzlující, skvělí a podobně.“ 
 
Všechno, co právě řekla, byla pravda, jistě, ale Dracovi se ani trochu nelíbilo, kam tím 
směřovala. Naštěstí věděl, jak z toho ven. „Ale no tak. On je Harry Potter, jak moc dobře víš. 
Pokud vím něco jistě tak, že pro něj obvyklá pravidla neplatí. Pro něj ne.“ 
 
„A co Ron? Jakou výmluvu si najdeš teď?“ zeptala se zostra. „Ten je čistokrevný, ale vsadím 
poslední knihu na to, že o něm si nemyslíš, že je skvělý.“ 
 
Draco zatnul ruce v pěst. Měli přece mluvit o tom, co má dělat, aby získal zpět Rhiannon a ne 
se pitvat v Dracových názorech! Povytáhl jedno obočí a rozhodl se její otázce čelit pomocí jedné 
malé analogie, u které se byl jist, že ji Grangerová zrovna neocení. „Všichni domácí skřítci jsou 
zotročené kouzelné bytosti, ale ne všechny zotročené kouzelné bytosti jsou domácí skřítci, 
Grangerová. Je tu ještě spousta dalších tvorů.“ 
 
Hermiona na něj zírala. „Tak chceš mojí pomoc nebo ne?“ 
 
„S Rhiannon, ale ne s tím, jestli si o svém bratru myslím, že je zatraceně skvělý!“ 
 
Její rozčilený výraz zněžněl. „Proč jsi hned tak defenzivní?“ 
 
A proč asi? Jedna věc je, postavit se na Harryho stranu, protože z hlediska strategie tak má 
větší šanci přežít tuhle válku. Něco jiného je, mít Harryho opravdu rád. A Draco měl Harryho 
rád. Přesto měl pořád ještě problém se s tím srovnat. Jak by taky ne? Byl vychován k 
přesvědčení, že Harry Potter je to nejhorší, co kouzelnický svět mohlo potkat.
 
No dobře, to nejhorší po mudlech snažících se zamořit kouzelnický svět svým rádoby magickým 
potomstvem.
 
Hermiona se zatvářila samolibě. „Proč mi prostě neřekneš o své přítelkyni něco víc?“ 
 
Jeho přítelkyně. Draco si přál, aby to byla pravda. Natáhl nohy před sebe a založil ruce na hrudi. 
„Rhiannon je operní pěvkyně.“ Málem dodal okouzlující. Navštěvovala hudební akademii, přijali 
ji díky jejímu talentu, který je vskutku ohromující. A věř mi, v tomhle se vyznám. Nemá moc 
ráda matiku a přírodní vědy vůbec a...“ 
 
„Jak jste se vlastně setkali?“ 
 
Oh. Draco si uvědomil, že blábolí nesmysly. Přesto si nemohl pomoct. Rhiannon byla nádherná. 
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„Pracuje na koupališti. Tam, kde Harry chodí na lekce plavání.“ 
 
„Ona při nich pomáhá?“ 
 
Draco jí věnoval pohled. „Ne. Říkal jsem ti, že to je Rogerova práce. Myslíš, že je potřeba dvou 
plavčíků, aby udrželi Harryho nad vodou?“ 
 
„Dobře, dobře. Nemusíš hned vyskakovat jak čertík z krabičky. Jen se snažím udělat si 
představu.“ 
 
„Říká se, jako rarach z kotlíku.“ 
 
Na to Hermiona zareagovala jen netrpělivým pohledem. „Pokud se chystáš chodit s mudlou, 
budeš si muset zvyknout na mudlovská rčení.“ 
 
Ano, to bylo Dracovi jasné. Už to probírali s Harrym, ale tušil, že Hermiona by mu to nikdy 
neuvěřila, i kdyby jí to nakrásně vyprávěl. Možná bude nejlepší, když jí ukáže, jak moc se snaží. 
„Ó Bože, myslíš?“ zeptal se a snažil se, aby to znělo, jako by tu frázi používal běžně.
 
Jenže se mu to zrovna moc nepovedlo. Když se Draco slyšel, málem se přikrčil. Znělo to 
příšerně, když se pokoušel mluvit jako mudla.
 
Hermiona si to musela myslet taky. Podle toho jak pevně stiskla rty k sobě, se zdálo, že jen 
stěží zadržuje smích. Pak překotně promluvila, jako by se tak snažila uklidnit. „Jak je vlastně 
možné, že operní zpěvačka pracuje na koupališti?“ 
 
Draco sepjal ruce a snažil se tvářit klidněji, než se cítil. Nechtěl, aby si Grangerová domyslela, 
že se snažil přehlížet indicie, že by Rhiannon mohla být mudla. „Tedy, její strýc to koupaliště 
vlastní. Aby mohla u strýce přes léto bydlet, musí tam vypomáhat. Protože operní společnost, 
se kterou zpívá, sídlí v Exeteru.“ 
 
Hermiona naklonila hlavu na stranu. „A tys opravdu neměl jiný důvod pokládat ji za čarodějku 
kromě…“ pousmála se, „Kouzelného hlasu?“ 
 
„Ale jistě, že jsem měl. Jen… teď se všechny zdají poněkud hloupé.“ 
 
„Řekni mi o nich.“ 
 
„Dobrá. Kouzelníci nemají svá vlastní divadla, jak jistě víš.“ Oh, možná o tom neví. Draco se 
hned cítil jistěji, když vysvětloval věci, které by věděla, kdyby vyrůstala ve spořádané 
kouzelnické rodině. „To znamená, že pokud se chce někdo věnovat divadlu nebo opeře, nezbývá 
mu, než se pokusit zapadnout do mudlovského světa, jak nejlépe umí. Takže nejprve jsem si 
myslel, že to je přesně to, o co se Rhiannon snaží. Že předstírá, že je jednou z nich. Pak… pak 
se to najednou zdálo méně pravděpodobné…“ 
 
Zachvěl se, když vzpomínal, jak to bylo dál. „Takže potom jsem si začal myslet, že Rhiannon je 
čarodějka, která to o sobě vůbec neví. A pokud chceš něco říct, tak já vím moc dobře, že takové 
vysvětlení nedává zrovna smysl. Měla jsi slyšet Harryho, když se mi to pokoušel vymluvit a ptal 
se mě, jak to, že jí neposlali dopis z Bradavic. Vedli jsme kvůli tomu spoustu hádek.“ 
 
Hermiona si začala hrát s pramínkem vlasů. Natáčela ho na prst, znovu a znovu. „Ono to 
vlastně dává perfektní smysl.“ Odmlčela se, ale nezdálo se, že by hledala vhodná slova. Spíš 
jakoby čekala na vhodný čas k úderu. „Tys přece nechtěl, aby to byla mudla, že Draco?“ 
 
Cítil, jak mu tvrdnou rysy v obličeji, jako by se měnil v žulu. „Ne, nechtěl.“ 
 
„Ale ona je.“ 
 
„Máš nějaký zvláštní důvod, proč se k tomu stále vracíš?“ 
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Tentokrát se zdálo, že se rozhoduje co říct. „Asi… asi se snažím pochopit, jaký máš důvod 
tvrdit, že ji stále miluješ, i když už teď znáš pravdu.“ 
 
 V tu chvíli si Draco přál, aby byl ze žuly. „Neříkej, že to jen tvrdím. Já ji opravdu miluju.“ 
 
„Jsi si tím jistý? Možná se jen nemůžeš smířit s tím, že ses v ní spletl.“ 
 
Dobrotivý Merline, Hermiona je ještě horší než Marša. Draco už skoro zuřil. „Nebo možná jsem 
opravdu zamilovaný. Proč bych taky nebyl? Mudla nebo ne, ona je absolutně dokonalá.“ 
 
Hermiona si odfrkla.
 
„No dobře, možná není absolutně dokonalá,“ uznal Draco s náznakem úsměvu. „Rhiannon 
například pohrdá majetkem, což není zrovna racionální, že, ale…“ 
 
„Víš, podle toho, co říkáš, to vypadá, že to není ani trochu tvůj typ,“ podotkla Hermiona hořce.
 
„Ale ona miluje magii,“ prozradil Draco upřímně. „Zbožňuje kouzla, vždycky je zbožňovala, i 
když ještě nevěděla, že jsou skutečná. To je taky zčásti ten důvod, proč jsem ji nejprve 
považoval za čarodějku.“ 
 
„Ona ví, že jsi kouzelník?“ 
 
Draco přikývl.
 
Hermiona si přestala natáčet vlasy na prst. „Oh. Myslela jsem, že ti Snape povolil jí prozradit 
pravdu a ty jsi chtěl poradit, jak to udělat co nejlépe. Ale pokud už to ví, tak o čem se mnou 
vlastně potřebuješ mluvit?“ 
 
Teď přijde ta těžší část. Draco se opřel lokty o kolena. „Hrozně jsme se pohádali. Snažil jsem se 
si s ní promluvit, ale nechtěla poslouchat. Zjevně se nevyznám v mudlovských dívkách. Myslel 
jsem, že bys mi mohla poradit, co asi ode mě chce slyšet.“ 
 
„Třeba, že se jí omlouváš?“ 
 
Draco prudce vzhlédl. „To už jsem zkusil.“ 
 
„Opravdu?“ 
 
„Ano, opravdu!“ 
 
Když znovu vzhlédl, všiml si, že v Hermionině výrazu jsou stále patrné pochybnosti. „To mi 
nezní zrovna jako ty, abych tak řekla.“ 
 
Teď měl Draco chuť si odfrknout. Pochopitelně to ale neudělal. On má přece lepší vychování. „To 
ukazuje, kolik toho víš,“ řekl a zvedl bradu. „Nebylo to ani poprvé, co jsem se za něco omluvil, 
pokud tě to zajímá.“ 
 
„To si počítáš, kolikrát v životě ses omluvil?“ 
 
Copak to nedělá každý? Draco si spěšně položil ruce zpět na kolena, aby si nevšimla, že už 
začal počítat na prstech.
 
Hermionin hlas zjemněl. „Je jen těžké si to představit, Draco. Tys vždycky byl tak… hrdý na svou 
hrdost.“ 
 
Draco odvrátil oči a rty se mu zkroutily do úsměvu. „Asi ti něco uniklo, Grangerová. Moje hrdost 
šla do háje, když jsem musel před svým nejhorším nepřítelem uznat, že jsem si vybral špatnou 
stranu. A taky když jsem navrhl, abyste sem s Ronem přišli a sledovali, co dokáže Harryho 
magie s hůlkou, protože vy jste mohli být při vyučování po jeho boku a já ne.“ A to ani 
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nemluvím o tom, že jsem tě zrovna požádal o pomoc… 
 
Draco se podíval přímo na Hermionu a odkašlal si. „Omluvil jsem se, ale je mi jasné, že tě 
nedonutím, abys tomu věřila.“ 
 
Hermiona krátce přikývla. Draco si nebyl jistý, co to mělo znamenat, dokud nepromluvila: „To je 
pro tebe dobré. Je to začátek.“ 
 
Možná přece jen není tak chytrá, jak si o ní vždycky myslel. „Ne, to tedy není. Stále ještě 
nemůže vystát ani pohled na mě.“ Nenáviděl se za to, jak kňouravě zněl jeho hlas, ale 
nenapadalo ho, jak potlačit ten strašně prosebný podtón. „Co mám dělat?“ 
 
„Pokud nepomohlo, že ses omluvil, pak nevím.“ 
 
„No paráda.“ 
 
„Protože jsi mi neřekl, proč jste se vlastně pohádali,“ pokračovala Hermiona.
 
„Ach…“ Draco si povzdechl a podíval se z okna. Tedy spíš se o to pokusil. Jeho kouzlo 
znemožňovalo výhled. Měl raději použít jednosměrné kouzlo, pomyslel si otráveně. „Nechtěl 
jsem ji rozčilit, ale to, že je mudla, jsem zjistil velmi neočekávaně. A... no, byl jsem v šoku. Taky 
aby to nebyl šok! Každý by reagoval stejně. Ale Rhiannon viděla jak… ehm, rozčílený jsem byl a 
všechno jí to došlo.“ 
 
„Všechno jí došlo?“ 
 
„Uvědomila si, že jsem si o ní do té chvíle musel myslet, že má magii.“ 
 
„Och, proboha.“ Hermiona nad tím chvilku přemýšlela a pak se její výraz projasnil. „Víš, ta holka 
je vážně bystrá.“ 
 
Na Hermionu je spoleh, že ji napadne něco podobného.
 
„Tak mi pověz, jak to mám dát do pořádku,“ požádal Draco a otočil se zpět k ní.
 
„Jak bych mohla vědět, jak tohle dát do pořádku?“ 
 
Draco promluvil velmi pomalu, protože to vypadalo, že Hermioně má jisté potíže s pochopením 
jeho situace. „Rhiannon je mudlovská dívka. A ty sis až do svých jedenácti myslela, že jsi 
mudla, ne? A i potom jsi každé léto strávila spoustu času s mudlovskými dívkami, nebo ne? 
Takže si myslím, že bys měla mudlovským dívkám rozumět!“ 
 
Hermioně se zjevně nezamlouval jeho tón. „Trpíš nějakou podivnou představou, že mudlovské 
dívky jsou všechny stejné, Draco?“ 
 
Draco zamrkal. „A ony nejsou?“ 
 
Hermiona se zamračila. „Jistě, že ne. Chceš snad, aby si lidé mysleli, že všichni čistokrevní 
kouzelníci jsou stejní? Myslíš, že máš ty samé povahové vlastnosti jako třeba Ron?“ 
 
Draco se otřásl. Což mu pravděpodobně v Hermioniných očích moc neprospělo, ale když si to 
uvědomil, bylo už pozdě.
 
„No fajn,“ zamumlal nakonec. Měla pravdu, jistě. Dokázal to pochopit. Zjevně všichni mudlové 
nemohou být stejní, protože Rhiannon je tak výjimečná, tak odlišná od těch ostatních nemytých 
individuí. „Vlastně ani nevím, jak mě napadlo, že potřebuji mluvit zrovna s tebou,“ pronesl 
zamyšleně. „Podle mě, je Rhiannon velmi netypická mudla.“ 
 
Hermiona se předklonila a seděla teď na samém kraji postele. „Už se zase přesvědčuješ, že je 
vlastně čarodějka?“ 
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„Ne, ne. To už jsem vzdal,“ povzdechl si Draco.
 
„Tak jak si to myslel?“ 
 
„To jen že…“ Draco pokrčil rameny. „Ostatní dívky na koupališti byly typické mudly, ale 
Rhiannon ne. To by poznal každý.“ 
 
„O čem to mluvíš?“ 
 
Dracův obličej hořel už jen z té vzpomínky. „No, Rhiannon měla na sobě jednodílné červené 
plavky, tedy… vepředu a na bocích trochu vykrojené, ale alespoň ji dostatečně zakrývaly. Ty 
ostatní mudlovské dívky… no… sladký Merline! Neměly na sobě prakticky nic! Titěrné kousky 
látky, naprosto nevhodné, ale co bys taky od nich čekala? Každý ví, že mudlovské dívky s tím 
nenadělají moc cavyků. Všechno, co musíš udělat, je zaplatit jim večeři, nebo jenom svačinku 
a…“ 
 
Prásk!
 
Dracovi málem uletěla hlava a i se židlí se pod sílou úderu posunul o dobrých deset centimetrů. 
Ou. Alespoň mu dala jen facku a ne ránu pěstí jako posledně, ale i tak by přísahal, že tentokrát 
ho praštila desetkrát silněji.
 
Když se vzpamatoval a vyskočil na nohy, byla už Hermiona u dveří a cloumala za kliku. Ovšem 
Dracova kouzla na zajištění soukromí obsahovala i standardní kouzlo proti vyrušení. Nechtěl 
totiž, aby Weasley, v nějakém novém záchvatu zuřivosti, narušoval jejich rozhovor.
 
Hermiona vytáhla hůlku. „Finite Incantatem!“ 
 
Pochopitelně se nic nestalo. Kouzelné zábrany by přece byly úplně k ničemu, kdyby je kdokoli 
mohl zrušit nějakým obyčejným Finite Incantatem.
 
Teď se ovšem Hermiona otočila k němu a mířila na něj hůlkou. Vypadala, jako by ho s ní chtěla 
probodnout.
 
Upřímně, hrubé chování téhle dívky ho nepřestávalo překvapovat.
 
Nebo možná ne, protože se ho nepokusila bodnout. Jen držela hůlku připravenou, stála 
vzpřímeně jako svíčka a oči jí svítily přesně jako Harrymu, když byl hodně rozzlobený. „Tady 
jsme skončili. Pusť mě ven. Hned.“ 
 
„Není to trochu přehnaná reakce? Já jsem neřekl, že jsi…“ 
 
„Co? Děvka?“ 
 
„Nemusíš hned být sprostá…“ 
 
„Tys byl.“ 
 
Draco se prudce nadechl. Opravdu? Vždyť to byla jen pravda, co říkal. Jako že je nebe modré. 
„Jen jsem se snažil vysvětlit, že Rhiannon taková není.“ 
 
„A že každá jiná mudlovská dívka taková je? Ale no tak! Posloucháš se občas? No, teď už je 
jasné, že neposloucháš, co říkám já, tak mě pust ven!“ 
 
Draco sáhl do kapsy pro hůlku, aby uvolnil dveře. Cítil se přitom strašně unavený. Všechno, co 
chtěl, byla jedna malá rada, a co dostal? Poučování a facku! A navíc pořádnou… „Dobře,“ řekl a 
bylo mu jedno, že to zní uraženě. „Ona stejně není jako mudlovské dívky, takže nevím, proč 
jsem si myslel, že by mi tvoje zkušenosti mohly pomoct.“ Zašeptal ke dveřím heslo a zvedl tak 
ochrany. „Tak, prosím. Hodně zábavy při sledování, jak Weasley prohrává!“ 
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„Já to slyšel!“ zavolal Weasley z druhé strany zavřených dveří.
 
Hermiona položila ruku na kliku, ale zatím se nepokusila otevřít. „Ano, jsem si jistá, že ti nijak 
pomoct nemůžu,“ prohlásila a s hlavou vysoko zdviženou schovala hůlku. „Nakonec, ty už máš 
v dívkách jasno, že? Proč jí to prostě nevysvětlíš tak hezky a jednoduše, jako jsi to teď vysvětlil 
mě? To se budeš divit…“ 
 
A s tím prudce otevřela dveře.
 
Jakmile vešla do obývacího pokoje jejich malé chaty, uvědomil si Draco hned dvě věci. Zaprvé, 
že Rhiannon možná není typická mudlovská dívka, ale pořád je to dívka, což znamená, že 
vševědka Grangerová by pořád mohla mít pár dobrých nápadů a za druhé, že mu tahle situace 
začala připadat velmi, velmi povědomě.
 
Rhiannon taky rozčílil až k nepříčetnosti, aniž by chtěl. Urazil ji. A teď s Grangerovou se mu 
povedlo to samé, ačkoli Merlin ví, že absolutně netušil jak.
 
Asi to je nějaká holčičí záležitost, takhle vyšilovat kvůli ničemu.
 
Ale pokud je to tak… pak by se možná měl pokusit pochopit dívky jako takové a ne jen ty 
mudlovské.
 
Uf. Ten nápad ho přivedl zpět ke Grangerové. S kým jiným by o tom asi tak měl mluvit? S 
nějakou dívkou ze Zmijozelu, která by jejich rozhovor jen využila proti němu a šířila drby o tom, 
jak změkčilý se Draco poslední dobou stal, když se zamiloval do mudlovské dívky?
 
Ne, buď mu poradí Hermiona Grangerová, nebo nikdo. Což je v pořádku, i když je na něj 
momentálně naštvaná. Možná to, že je naštvaná, je taky dobře. Pokud ji teď Draco přesvědčí, 
aby s ním mluvila, bude pak vědět, jak mluvit s Rhiannon.
 
Grangerová by pro něj mohla být… jako tréninkové koště, napadlo ho. Získá praxi pro jednání s 
Rhiannon. A po tom, co Grangerová říkala v ložnici, měl přinejmenším docela dobrý nápad, jak 
začít.
 
Draco vstoupil do místnosti za ní a přešel k pohovce, na kterou se posadila se založenýma 
rukama a tvářila se vztekle. Rozhlédl se po místnosti a zjistil, že Weasley a Severus ještě pořád 
hrají šachy u jídelního stolu, ačkoli se zdálo, že Weasley sleduje spíš Hermionu než hru. Tvářil 
se, že má chuť hru vzdát, což pro Draca znamenalo, že nemá moc času přesvědčit Hermionu, 
aby s ním mluvila, protože neměl nejmenší náladu probírat s ní svůj milostný život před 
Weasleym.
 
Dobrá, drastická situace si žádá drastická řešení a s ohledem na to bylo Dracovi jedno, že Harry 
si sedl vedle Grangerové a potichu se s ní baví. Možná se jí vyptává, co se zvrtlo. Takže, co když 
ho Harry uslyší, co když ho všichni uslyší? Nakonec to bude stát za to, pokud Draco dokáže 
urovnat svůj vztah s Rhiannon.
 
Draco klesl vedle pohovky na jedno koleno, opřel se rukama o stehna a podíval se Hermioně 
Grangerové zpříma do očí. Tedy spíš se o to pokusil, protože si musel dvakrát odkašlat, než 
vůbec vzhlédla. Ale jakmile se na něj podívala, řekl všechno najednou bez jediného zaváhání. 
Měl dost času, aby si to v hlavě připravil. A navíc, když se jednalo o Rhiannon, musela jít pýcha 
stranou. Což jim všem dojde, vzhledem k tomu, co se právě chystal říct Grangerové.
 
„Omlouvám se, Hermiono. Velmi se omlouvám. Neměl jsem v úmyslu tě urazit, ani v 
nejmenším. Přijmeš prosím mou omluvu?“ 
 
Nedovolil si podívat se na Harryho, soustředil se jen na Grangerovou, která se zatvářila, jako by 
na ni použil nějakou šok vyvolávající kletbu. Za chvilku se však trochu vzpamatovala a pusu 
zavřela.
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Škoda, že Weasley nenásledoval jejího příkladu. „Tak ty se omlouváš, jo?“ Draco zaslechl 
skřípění odsouvané židle. „Co jsi provedl, žes ji urazil?“ 
 
„Tohle si vyřídím sama, Rone,“ ozvala se Hermiona a vrhla na Rona varovný pohled.
 
Severus Weasleyho umlčel mnohem efektivněji a stačilo mu k tomu jediné slovo: „Šach.“ 
 
Ron chvíli těkal pohledem od šachovnice ke své dívce a zpět, nejistý čemu se věnovat dřív. 
Nakonec vzal Grangerovou za slovo a nechal ji vyřídit si to samotnou.
 
Což také udělala. A Draco musel uznat, že s grácií. „Vstaň prosím tě,“ řekla potichu, ale 
rozhodně. „Máš štěstí, že Ron neslyšel, co jsi naznačoval.“ 
 
Draco cítil, že ho zrovna zkouší. Pokouší ho, aby nějak urazil Weasleyho nebo řekl něco o 
mudlovských šmejdech. Draco zůstal zticha, vstal a snažil se tvářit tak kajícně, jak jen dovedl.
 
„Sedni si,“ ukázala Hermiona vedle sebe na pohovku.
 
Oh, tak najednou můžou sedět vedle sebe, když to není na posteli?
 
Když si sedal, zachytil Draco Harryho pohled.
 
Harry ho pochopil, protože se zvedl z pohovky. Nebo si prostě jen vzpomněl na některou ze 
Severusových přednášek o zachování dekora. Nevypadal ani trochu potěšený a nezdálo se, že 
by si užíval, že se Draco musel omluvit. Jenomže Harry s tou svou omlouvací obsesí si zřejmě 
myslel, že omluva je něco úplně běžného.
 
No, pro Draca tedy ne. Vlastně se mu z toho trochu zvedal žaludek.
 
„Ráda bych, abys zodpověděl Ronovu otázku,“ řekla Hermiona potichu, když Harry přešel ke 
stolu sledovat šachový zápas.
 
Draco nakrčil čelo. „A čím jsem tě urazil? Ty to víš? Protože já ne. Mluvil jsem o mudlech, ne o 
těch u mudlů narozených. Přemýšlíš o sobě snad pořád ještě jako o mudle?“ zeptal se potichu a 
podle svého přesvědčení rozumně. „Pokud ne, pak nechápu, jak jsem tě mohl urazit.“ 
 
„Moje matka je mudla,“ zasyčela Hermiona a naklonila se k němu blíž. „Jak by se ti líbilo, kdyby 
někdo vykládal, že Narcissa Malfoyová by se vyspala s každým, kdo jí zaplatí svačinku?“ 
 
Severus s Ronem pokračovali ve hře, ale přesto by se Draco vsadil, že přinejmenším jeho otec 
slyší každé slovo. Má sice lepší vychování, než aby to na sobě dal znát, tedy až na to, že jeho 
rty najednou vypadaly jako vytesané z kamene.
 
Ron možná tu poslední část přeslechl, ale Harry stál blíž a zjevně by potřeboval další lekci o 
zachování dekora. Vydal totiž zvuk, jako by ho někdo škrtil a rychle odešel do kuchyně. Draco 
slyšel, jak tam otvírá a zavírá skříňky a cinká o sebe skleničkami.
 
A Hermiona… no, Draco už chápal její pohled na věc. Tedy skoro chápal. Čistokrevné čarodějky 
mají ovšem vyšší nároky, než naznačovala. Mnohem vyšší. Ale ona si zjevně myslí to samé i o 
mudlovských ženách. Teď už to chápal.
 
„Ach tak, omlouvám se, mrzí mě to.“ 
 
„Předtím jsi tu omluvu nemyslel vážně?“ 
 
Něco v pohledu jejích očí ho varovalo, že tady mu pomůže jen naprostá upřímnost. „No, mrzelo 
mě, že jsem tě rozzlobil, ale opravdu jsem netušil čím.“ 
 
„To myslíš vážně?“ 
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Draco přikývl.
 
„Můj Bože, nedivím se, že potřebuješ pomoc.“ 
 
„Díky,“ řekl Draco suše.
 
„Máslový ležák?“ zeptal se Harry hlasitě. Když natáhl ruce s tácem, aby si nabídli, všiml si 
Draco, že Harryho strašný mazlíček je omotán kolem jeho zápěstí. Fuj.
 
Ignoroval hada, vzal z tácu jednu sklenici a podal ji Hermioně, pak si teprve vzal sám. „Díky.“ 
 
Harry ztlumil hlas do sotva slyšitelného šepotu. „Kvůli tobě Ron prohraje. Možná to vypadá, že 
neposlouchá, ale on poslouchá. Nebo se aspoň snaží.“ 
 
„Možná bychom se měli vrátit do ložnice.“ 
 
Hermiona mu věnovala nesouhlasný pohled. „Nemyslím. Moc se mi nelíbila tvá ochranná 
kouzla.“ 
 
„Pak můžeme jít ven,“ navrhl rychle Draco a vstal. „Sedneme si pod dub.“ 
 
Harry podal hada Hermioně. „Tam to Salsa zbožňuje. Vezmeš ji na sluníčko, prosím?“ 
 
Tohle tedy Draco nepochopil. Snažil se Harry Hermionu dostat ze dveří? Nebo si myslel, že když 
se kolem nich bude motat had, tak to Draca natolik rozhodí, že se nepokusí Grangerovou znovu 
urazit?
 
Jak znal Harryho, možná si jen myslel, že Salsa potřebuje na sluníčko.
 
„Takže,“ řekla Grangerová, když se se zkříženýma nohama usadila na deku, kterou pro ně Draco 
přeměnil. Poblíž se travou v malých kruzích plazil had. Draco se honem podíval jinam, ale snažil 
se nedívat ani na Grangerovou. „Jak vážné to je mezi tebou a tou Rhiannon?“ 
 
Draco na ni rychle pohlédl. „Kolikrát mám opakovat, že ji mi...“ 
 
„Já vím, žes říkal, že ji miluješ. Ale není to náhodou jen taková ta letní láska? Nebo si myslíš, že 
to někam povede? Protože to si já nemyslím.“ 
 
„No, tohle bylo hrubé!“ 
 
„To víš ty líp než já,“ odsekla Hermiona. „Hrubost byla odjakživa tvoje specialita.“ 
 
Že si o něm může myslet něco takového, ho trochu děsilo. Draco viděl sám sebe spíše jako 
někoho poměrně citlivého a pozorného, kdo to jen na sobě nedává moc znát. Musel ovšem 
uznat, že jeho poznámky o mudlovských šmejdech i mudlech bývaly dost hrubé.
 
Což bylo přesně to, co mu chtěla říct, jak se ukázalo. „Podívej, Draco. Tebe opravdu urazilo, 
když Ron žertoval, že bys mohl být vyměněn po narození. Zjevně je pro tebe celá ta záležitost s 
kouzelníky narozenými v mudlovských rodinách příliš nechutná…“ 
 
„Tak proč pak trávím svůj drahocenný čas tím, že mluvím s jedním s nich?“ Tak, pomyslel si 
Draco, teď najdi argument na tohle.
 
Naneštěstí jí to nedalo moc práce. „Mě toleruješ, protože chceš Harryho respekt, a to, že se 
mnou teď mluvíš, je jen proto, že jsi tak trochu v háji.“ 
 
Draco vydechl. „Co vlastně chceš, omluvu na zlatém podnose za každý případ, kdy jsem tě 
nazval mudlovskou šmejdkou? Teď už ti tak neříkám! To snad nestačí?“ 
 
„Teď nejde o mě,“ řekla Hermiona odměřeně, což Draca docela překvapilo. Myslel si totiž, že se 
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ho snaží dohnat k nějakému ponižujícímu gestu lítosti. Ne, že by se jí to mohlo podařit, ujistil se 
v duchu rychle, sotva si přece klekl. „Jde o tebe, Draco. Pokud si pořád ještě myslíš, že je 
odporné, že se v mudlovské rodině může narodit dítě s magií, pak by ses rozhodně neměl 
pouštět do vztahu s mudlou. Myslíš si, že tohle je dlouhodobá záležitost, ne?“ 
 
Tedy to je ale neomalená otázka! „Copak jsi mě neslyšela, jak jsem jen během dnešního rána 
asi stokrát řekl slovo láska? Copak nevíš, co to je, co to znamená? Nakonec, copak ty 
neplánuješ, že si jednou Weasleyho vezmeš?“ 
 
Vybuchla smíchy. „Ne, neplánuju svatbu, to ne!“ 
 
Draco ztuhl šokem, skoro jako by na něj použila Petrificus. „Ne?“ 
 
Hermiona se pobaveně usmála. „Neplánuju to teď, to ne. Vždyť jsem ještě ani neukončila školu! 
Ale hádám, že ty už to s Rhiannon plánuješ, že?“ Ztišila hlas a promluvila vážným tónem beze 
stopy humoru. „Měl bys být realistický, Draco. Svatba je… no, víš, musíš vzít v úvahu všechny 
ty intimnosti, které vedou k dětem. Dokonce, i když neplánuješ svatbu, můžeš se dostat do 
takové situace a…“ 
 
Zmlkla, z čehož Draco poznal, že nedokázal ovládnout svůj výraz dost rychle. A žádný div, 
Merline, když mluvila o intimnostech, jeho paměť mu vykreslila to nádherné odpoledne, které 
strávil s Rhiannon u ní doma. Nebo, ne odpoledne, spíš jen její přestávku na oběd, ale bylo to 
perfektní. Vzpomínal si, jak se na něj dívala a lapala po dechu, opřená o zeď, když se jí dotýkal. 
A pak, ó sladký Merline, jak ho její sladká ústa pohltila… 
 
Draco znovu ovládl svůj výraz a všiml si, že Grangerová na něj zděšeně zírá. „Můj Bože,“ 
vydechla, to prohlášení znělo tak přirozeně, když vyšlo z jejích úst. „Doufám, že jste něco 
použili, protože jestli ne, pak můžeš mít ještě větší problém, než si myslíš.“ 
 
Dracovi chvilku trvalo, než mu došel význam jejích slov, možná i proto, že v kruzích, v nichž byl 
vychován, nebylo zvykem o tomto tématu jen tak klábosit. Od těch bystrozorů to byl vyloženě 
zločin, když ho pod vlivem Veritaséra donutili přiznat, že tehdy sahal Pansy pod sukni. Do toho 
jim přece, kurva, nic nebylo. A Grangerové do toho taky nic není.
 
Nicméně mu nevadilo opravit její zjevnou chybu. „Tenhle problém já nemám, Grangerová.“ 
 
„Jak to můžeš vědět?“ Když se k němu naklonila, byl pohled jejích očí ostrý jako žiletky. „I ta 
nejlepší ochrana může selhat. Kondom se může protrhnout…“ 
 
Tohle slovo už Draco slyšel od Harryho, ale přesto ho úplně nechápal. „Co to vlastně je?“ 
 
Hermiona se začervenala jako růžička. „Oh. Ehm… no, víš, to je takové, muži si to nasazují na 
jejich, víš co,“ Nejistě ukázala dolů, její hlas byl tak napjatý, jak ji Draco ještě neslyšel. „Aby to 
zachytilo to, ehm… semeno.“ 
 
Draco cítil chvění po celém těle. Ještě nikdy snad neslyšel něco tak nechutného. Tedy, možná 
pár záležitostí ohledně Pána zla a mučení, ale tohle bylo snad ještě horší.
 
Grangerová navíc zjevně nedokázala vnímat, co jí Draco právě řekl. „Takže kondom nepoužíváš, 
ale doufám, že příště si to raději rozmyslíš, protože…“ 
 
„To není zapotřebí,“ ujistil ji Draco a přál si, aby tohle téma už opustila. „Posloucháš mě? Tady 
není žádný problém, neexistuje možnost, že by Rhiannon mohla…“ 
 
„Kouzla proti početí mohou taky sehnat.“ 
 
„Já s ní nespal, ne tím způsobem, co myslíš!“ vybuchl Draco. Chtěl už Grangerovou konečně 
umlčet.
 
Měl vědět, že je to beznadějná snaha. „Ne tím způsobem?“ 
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Draco natáhl ruku a začal škubat stébla trávy. Přestal s tím, když mu došlo, jak blízko se jeho 
ruka dostala k Harryho hroznému mazlíčkovi, který právě ležel stočený v trávě a kmital 
jazykem.
 
Znovu se zachvěl, pak zvedl oči k Hermioně a pokusil se do své otázky vložit maximum 
nonšalance. „Opravdu chceš slyšet všechny detaily?“ 
 
Znovu se začervenala, tentokrát ještě víc než prve. „Oh. Ne, jistěže ne. Já jen, jsi si opravdu 
jistý, že nemohla otěhotnět?“ 
 
„Takže, chceš slyšet detaily.“ Draco počkal, dokud nepotřásla hlavou. „Asi ti, ksakru, bude 
muset stačit moje slovo!“ 
 
„Dobře, dobře.“ Hermiona zvedla ruce. Až tehdy Dracovi došlo, jak je rozčílený. Počkala, dokud 
si nesedl zpátky na deku. „Očividně máš o ni větší zájem, než jsem si myslela. Což nás přivádí 
zpět k tomu, o čem jsem mluvila. Pokud s ní opravdu spojuješ svou budoucnost, tak… co 
vlastně budeš dělat? Odmítneš s ní mít děti?“ 
 
Draco nikdy na děti nepomyslel. Pro Merlina, proč taky? Kdo v jeho věku myslí na děti? Přesto 
musel uznat… „Nelíbí se mi, že naznačuješ, že Rhiannon není dost dobrá na to, aby byla 
matkou mých dětí.“ 
 
„Ale to vyplývá z tvých názorů, ne z mých.“ 
 
„To není pravda! Copak jsem o ní řekl něco jiného, než že je úžasná?“ 
 
„Jen to, že je to pouze mudla.“ Hermiona se teď tvářila trochu smutně a pozorně ho sledovala. 
„Draco, copak to nevidíš? Pokud ses přesvědčil, že je v pořádku milovat tuhle mudlu, ale pořád 
si myslíš, že všichni ostatní mudlové si nezaslouží nic jiného než smrt, pak…“ 
 
„To jsem nikdy neřekl,“ zíral na ni Draco. „Jediné co mi vadí, je znečišťování kouzelnické krve.“ 
 
Její výraz naznačoval, že nevěří, že to je jediné, co mu vadí, ale řekla jen: „Takhle tomu budeš 
říkat, až s ní budeš mít syna nebo dceru? Znečišťování kouzelnické krve?“ 
 
„Já nemluvil o ní!“ 
 
„Jenže když u ní děláš výjimku, tak je to jako… důkaz, že nechceš, aby byla mudla. A 
překvapuje tě, že ji moc nepotěšilo, když zjistila, že se na to díváš takhle?“ Hermiona se 
naklonila ještě blíž. „Draco, poslouchej mě. Myslíš, že opustí svůj svět, aby se připojila k 
našemu, když nemá vůbec žádnou magii, která by jí s tím pomohla?“ 
 
Draco ztuhl. Jistě, na tohle nepomyslel. Rhiannon by měla pokračovat v pěvecké kariéře, 
nakonec… hm, kromě toho, no, musel uznat, že o tomhle opravdu nepřemýšlel. „Ne…“ 
 
„Pak se ty budeš muset naučit žít v jejím světě, alespoň částečně. Mít mudlovské zaměstnání, 
pohybovat se ve společnosti mudlů. Navštívit její rodiče. To jsou taky mudlové, jestli ti to ještě 
nedošlo. Myslíš, že bude Rhiannon spokojená, když uvidí, že se na všechny její známé díváš 
svrchu? Myslíš, že přistoupí na tuhle tvojí hru, že ona vlastně není jako jedna z nich?“ 
 
Dracovi začalo být špatně od žaludku, jako by spolkl kámen. Protože na tyhle otázky odpověď 
znal, no ne? Rhiannon to dala dost jasně najevo.
 
Hermiona byla nemilosrdná. Žádný čas na přemýšlení nebo čas se nadechnout, ne. „Jestli 
nedokážeš přijmout skutečnost, že ona je prostě jen mudla, jako každá jiná osoba z 
mudlovského světa, tak nemáš šanci posunout se dál, než ses dostal. Nechceš jí přece ublížit, 
že ne?“ 
 
Draco se sklopenou hlavou sledoval své ruce, ale ta poslední otázka ho přiměla vzhlédnout. 
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„Ne, nechci.“ 
 
Hermiona promluvila velmi jemně. „Pak bys to možná měl ukončit dřív, než jí ublížíš.“ 
 
„Jdi do hajzlu, Grangerová,“ vyprskl Draco, vyskočil na nohy a poodešel. „To jsi si tak moc jistá, 
že jí ublížím? Jo, přesně jako sis myslela, že jsem ubližoval Harrymu, ne? Asi vůbec nevíš, o čem 
mluvíš! Nechci ani připomínat, že to byl tvůj pitomý dopis, proč mě vyhodili ze školy. Netvař se, 
jako bys o mně věděla všechno, protože nevíš!“ 
 
„Ne, to nevím,“ souhlasila Hermiona potichu, opřela se o ruce a natáhla nohy před sebe. 
„Takže?“ 
 
„No, tak je Rhiannon mudla,“ řekl Draco rozhodným hlasem. „Dokážu se s tím vyrovnat, 
zvyknout si… na cokoli. Cokoli bude potřeba. Ty mi nerozumíš, Hermiono. Nedokázal bych 
udělat něco, co by Rhiannon mohlo zranit. Doslova. Rozervalo by mě to na kusy a jsem si jistý, 
že víš, co pro zmijozelské znamená pud sebezáchovy. Tak je to.“ 
 
Hermiona ale ještě neskončila. „A co tedy budeš dělat, až se vám jednoho dne narodí dítě?“ 
 
Draco se na ni podíval, jako by se zbláznila. „Vychovávat ho, například. Teď mám alespoň otce, 
který mi může být vzorem.“ 
 
„Mohl bys vychovávat motáka?“ 
 
„Každé moje dítě bude mít velký magický potenciál.“ 
 
„To nemůžeš vědět jistě,“ trvala na svém Hermiona. „Co když jedno nebude? Zamysli se nad 
tím, než bude pozdě.“ 
 
Draco nechtěl, protože první co mu přišlo na mysl, jeho první instinktivní reakce, byla čistý děs. 
On jako otec motáka? On?
 
Jeho mysl vytvořila obrázek: malá dívenka s vlásky jako Rhiannon, s tváří jako Rhiannon… a bez 
magie. Jako Rhiannon. Dívenka sedící v bohatě zařízeném pokoji, obsluhována podlézavými 
domácími skřítky, kteří se jí uklánějí, až jejich špinavé hadry ometají podlahu.
 
Odporné stvůry.
 
Dracovy rysy ztuhly. Ne, to tedy ne. O jeho dítě se ty špinavé malé bestie starat nebudou, to je 
jisté. A taky rozhodně nezavře Rhiannonino dítě někam, kde by ho nikdo neviděl. To by se až 
příliš podobalo tomu, co se stalo Harrymu, a podívejte, kolik jizev to na něm zanechalo. Ty 
samé jizvy na duši jeho dítěte, Rhiannonina dítěte… Draco zavřel oči, protože už ta myšlenka 
ho zabolela.
 
Ne, ne, když se nad tím zamyslel, když vzal v úvahu minulost, začal chápat věci z nového úhlu 
pohledu. A jeho mysl mu ukázala jiný obrázek: Dívenka mu seděla na klíně, on jí hladil po 
vláskách a četl jí dětskou knížku Moje koště sviští… a přikyvoval, sliboval jí, že ji ráno vezme 
proletět na svém koštěti a pak za nimi přišla Rhiannon a usmívala se na ně, jak tam tak seděli v 
houpacím křesle.
 
Vydechl a posadil se zpátky na deku proti Grangerové. „Jsi idiot. Budu milovat každé dítě, které 
mi Rhiannon dá. Ať už bude mít magii nebo ne.“ 
 
„I když to dítě nebude čistokrevné?“ 
 
„Harry taky není čistokrevný a všimla sis, že bych s tím měl nějaký problém?“ 
 
„Sám jsi řekl, že Harry se vymyká všem pravidlům.“ 
 
„Touché,“ zamumlal Draco a natáhl se na záda. Teď už mu bylo jasné, že Grangerová mu nijak 
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nepomůže. Ne proto, že by byla nepoužitelná, ale protože si to myslela o něm a ať jí řekne 
cokoli, její názor to nezmění. A nejhorší na tom bylo, že začínal chápat, proč si to o něm myslí.
 
„Opravdu mě štve, že máš pravdu, víš,“ řekl hořce a pevně semkl rty. „O tom předtím a co bych 
mohl udělat, kdyby se nám narodilo dítě bez magie. Já vím, že se takové děti mohou objevit, 
víš, dokonce i v čistokrevných rodinách a já…“ Najednou se převalil a posadil se, žaludek 
sevřený. „Omluv mě prosím. Potřebuji si umýt vlasy.“ 
 
„Cože?“ 
 
Draco se roztřeseně postavil na nohy. „To byl eufemismus, Grangerová. Je mi špatně, už je to 
jasné? Potřebuji…“ 
 
„Počkej,“ zastavila ho Hermiona. Draco si nevšiml, že by vstala, ale nemohl si nevšimnout ruky, 
kterou mu položila na rameno. „Já… ty to myslíš vážně, že ano?“ 
 
Dracův pohled byl unavený. „Copak ti to neříkám celé dopoledne?“ 
 
„Myslela jsem, že si to jen namlouváš, nebo že to hraješ. Ale teď myslím, že je v tom něco víc. 
No tak, Draco. Teď ti pomůžu.“ 
 
Tak tohle už na něj bylo opravdu moc, zapomněl i na své dobré vychování a posměšně si odfrkl. 
„Vážně? Zatím jsi byla jen patetická.“ 
 
„Správně, udolej mě lichotkami.“ Zasmála se Hermiona, poplácala ho po ruce, dokud si nesedl 
zpátky na deku. „Tak, teď znovu od začátku a řekni mi o ní všechno, co můžeš, ať můžeme 
vymyslet nějaký plán.“ 
 
„Nějaký plán,“ opakoval Draco pochybovačně.
 
„Přinejmenším, aby s tebou znovu mluvila,“ řekla Hermiona a svoje slova doprovodila podivným 
úsečným gestem. „Zbytek je na tobě.“ 
 
Ráno příštího dne se Draco, Severus a Harry vrátili do Exeteru. Na koupališti bylo otevřeno pro 
volné plavání. Stačil jim ale jeden rychlý pohled, aby zjistili, že Rhiannon tam nenajdou. To ještě 
nemuselo nic znamenat, v sobotu obvykle nepracovala.
 
Její strýc dnes taky nepracoval. Tedy přinejmenším nebyl ve své kanceláři, kde ho Draco 
většinou vídal. Místo něj stála za pultem zrzavá holka a listovala si v něčem, co vypadalo jako 
pěkně duchaprázdný časopis. Jenže ona asi taky zrovna duchaplná nebude, když může jít do 
práce oblečená jen v kraťasech a vrchním díle plavek. Vrchní díl plavek v barvě kůže, takže to 
zdálky vypadalo, jako by byla nahá. Až když přišel blíž, všiml si šňůrek, které spojovaly 
trojúhelníkové díly látky.
 
Tedy, oblečení ze šňůrek mu nepřišlo jako vhodný pracovní oděv.
 
Mudla, pomyslel si Draco posměšně. Téhle by snad ani nemusel kupovat večeří, aby… 
 
Najednou si uvědomil, na co myslí a nechal toho. Ne, ne, ne. S Hermionou o tomhle mluvili tam 
pod dubem, než se dostali k tomu, jaký přístup by měl Draco zvolit, až se znovu setká s 
Rhiannon.
 
Hermiona mu vysvětlovala, že jen proto, že je nějaká dívka mudla, by si o ní neměl činit 
ukvapené závěry. I Rhiannonina matka je mudla, poukazovala. Draco se prostě bude muset 
smířit s tím, že to, že je někdo mudla, znamená jen, že prostě nemá magii. A co víc, že by se 
měl k mudlům chovat slušně a s úctou. Že jimi prostě nemůže dál pohrdat a to ani v duchu. 
Protože Rhiannon by to poznala.
 
Chovej se k nim tak uctivě, jako ke komukoli jinému, poučovala ho Hermiona. A pak ironicky 
dodala, tedy tak uctivě, jak by ses chovat měl.

262 Kapitola 18 FACKA A VZRUŠENÍ



 
Na což jí Draco odpověděl, že on má velmi vybrané způsoby, pokud tedy chce.
 
„Pak si tedy zvykej chovat se tak pořád,“ usadila ho Hermiona poťouchle. „A to i k mudlům, na 
to nezapomeň. Kdybych byla na tvém místě, procvičovala bych si to na každém, koho potkám.“ 
 
I přes její tón to byla moc dobrá rada, to Draco věděl. Rhiannon od něj jistě očekává, že se na 
veřejnosti bude chovat slušně. Vzala by si to osobně, kdyby se tak nechoval.
 
Tak se Draco snažil. Opravdu tvrdě. „Dobré ráno,“ pozdravil dívku a široce se usmál. „Máme to 
ale pěkné počasí, že?“ 
 
Harry vydal zvuk, jako by dusil smích a rychle prohlásil, že jde najít Rogera, protože se ho 
potřebuje na něco zeptat.
 
Severus zůstal v kanceláři a jeho přítomnost Draca povzbudila.
 
Dívka s otráveným výrazem vzhlédla, jako by ji vyrušil ze zajímavé četby. Ani se Harryho 
nezeptala, jestli má permanentku.
 
Což jen dokazovalo, jak někteří mudlové jsou právě tak líní a bezcenní, jak si vždycky myslel. 
Jenže někteří kouzelníci taky nestojí ani za odměrku drcených švábů, například ministr Popletal 
je toho zářným příkladem.
 
„Takže vás s Harrym najdu tady, ano?“ zeptal se Severuse jasným a pevným hlasem, když 
přešel od pultu ke dveřím, kde stál jeho otec a upřeně se díval k bazénu.
 
Na Harryho, bezpochyby.
 
Draco se po něm ze zvyku rozhlédl také, ačkoliv teď, když Pán zla tak dlouho nic nepodnikl, se 
to zdálo jako přehnaná starostlivost. Zahlédl Harryho, jak se baví s Rogerem, takže vše v 
pořádku… 
 
Když se Draco odvrátil, všiml si, že Severus na něj upírá pohled. „Bude to v pořádku, Draco,“ 
pronesl tím svým hlubokým, uklidňujícím hlasem.
 
Draco si myslel, že se drží celkem dobře, ale Severusův povzbudivý tón ho přesvědčil o opaku. 
„Co když se mnou pořád ještě nechce mluvit? Já… já…“ 
 
„Tak nebo tak, bude to v pořádku,“ opakoval Severus trpělivě. „Harry a já tu na tebe počkáme.“ 
 
Draco se pokusil tvářit nadšeněji, než se cítil. „Tak dobře. Díky.“ 
 
Severus ho poplácal po rameni, pousmál se a odešel za Harrym k bazénu.
 
Draco si povzdechl, zastrčil ruce do kapes a vyšel opačnými dveřmi, tedy těmi, které vedly do 
Beacon Lane.
 
Čím víc se blížil k Rhiannoninu domovu, tím pomaleji šel, možná proto, že si pořád dokola 
přehrával v hlavě, co se chystal říct. Věděl, že je to zbytečné. Konverzace nikdy neprobíhá 
přesně tak, jak člověk čeká.
 
Možná měl Severus pravdu, tehdy když trval na tom, aby Draco zkusil ovlivnit zmijozelské jen 
prostřednictvím dopisů… 
 
Aby odpoutal mysl od dalšího přehrávání připravovaného rozhovoru, zamyslel se Draco nad 
novinkami, které jim Hermiona včera sdělila. Tedy, ne že by byly nějak obzvlášť zajímavé. Když 
se Severus po obědě přemístil do Bradavic, zeptal se Harry Hermiony, jestli má nové zprávy od 
Viktora Kruma a jestli zjistila něco užitečného o Zrcadle všech duší.
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Weasley ztuhl, zjevně stále znepokojený skutečností, že si Hermiona dopisuje s Krumem. Draco 
musel uznat, že tahle část tedy zábavná byla. Obzvlášť poté, co byl nucen vypsat Weasleymu 
šek na sto galeonů, protože Weasleymu se podařilo neprohrát se Severusem v šachách. Partie 
totiž ještě nebyla u konce, když musel Severus odejít.
 
Každopádně, Hermiona jim sdělila, že jí Krum poslal knihu o zakletých zrcadlech. Zjevně 
pocházela z Kruvalské obdoby zakázané sekce knihovny. Jediná potíž byla, že byla psaná 
bulharsky. Hermiona na ni vyzkoušela standardní překladové kouzlo, ale to zjevně fungovalo jen 
na současné jazyky a ta kniha byla stará. Velmi stará. „Středověká bulharština,“ pokrčila 
Hermiona rameny. „Chvilku mi trvalo to zjistit. Ale neboj se. Objednala jsem si Slavíkův 
překladač slovanských jazyků. Pak budu schopná přeložit cokoli, co bylo napsáno za posledních 
tisíc let.“ 
 
Harry se tvářil, jako by měl chuť začít si kousat ret. Bylo jasné, že se ještě nevzdal naděje, že by 
mohl mluvit se svými rodiči.
 
No, Draco by taky rád dostal příležitost promluvit si s matkou… takže alespoň dokázal pochopit 
Harryho pocity. Na druhou stranu, Harry své rodiče ani nikdy nepoznal, takže mu Draco nemohl 
porozumět úplně. Nicméně si pořád ještě myslel, že celá tahle Harryho snaha o rozhovor s 
rodiči Severuse trápí.
 
Zvlášť, když tomu Harry věnuje tolik času a myšlenek.
 
Nejvyšší čas změnit téma, pomyslel si Draco. „Přijde mi docela zvláštní ta zpráva o 
pohřešovaných nečistokrev…“ Draco si vzpomněl na svůj rozhovor s Hermionou a rychle 
přeformuloval, co chtěl říct. „Ta zpráva o pohřešovaných bradavických studentech. Četl jsi to, 
Rone? Citovali tam tvého bratra.“ 
 
Weasleyho obličej se trochu zachmuřil. „Jo, citovali. Poslední dobou si myslí, že je Popletalova 
pravá ruka.“ Otočil se k Harrymu. „Pamatuješ, jak jsi mi vykládal o té věci s hodným bratrem? 
No, od začátku prázdnin se s ním snažím znovu vycházet. Dokonce jsem ho pozval na…“ 
 
„Rone!“ skočila mu Hermiona honem do řeči a potřásla hlavou.
 
„No, jasně. Já vím,“ řekl Weasley zvláštním tónem. „Ehm… pozval jsem k nám Percyho na 
večeři. Ale ne, on musel do práce. Pro toho pitomce je důležitá jenom jeho práce.“ 
 
Teď to vypadalo, že je to Hermiona, kdo se snaží změnit téma. „Taky jsem ten článek ve Věštci 
četla. Jenže pochop, v mudlovském světě se stává, že se děti občas ztratí. Spousta z nich uteče 
z domova. Na BBC jsem teď v létě pár takových zpráv viděla.“ 
 
Jak už to tak chodí, ani Draco ani Hermiona to se změnou tématu moc nedomysleli. Harry totiž 
vypadal, jako by mu bylo špatně. „To je prostě hrozné. Oh Bože. Doufám, že jsou v pořádku, 
doufám, že se jim nestalo nic špatného…“ 
 
„Harry,“ pronesl Draco jemně ale s dostatečným důrazem. „Nemůžeš zachránit každého, kdo 
se dostane do problémů. To není na tobě.“ 
 
Hermiona se na Draca rychle podívala a pak se zatvářila nesmírně překvapeně. Věděl, co 
zahlédla na jeho tváři: starost o Harryho. Ne… starost o bratra, bez ohledu na to, jaké je jeho 
jméno.
 
No skvěle. Draco si řekl, že mu vlastně ani nevadí, že to viděla. Ne po tom, o čem mluvili v 
ložnici a pak i venku.
 
Harry nedokázal odpoutat mysl od těch pohřešovaných. „Vsadím se, že mají rodiny, které je 
milují…“ 
 
„Tak jako ty, Harry,“ pronesla Hermiona pevně. Když to říkala, tak se na Draca nepodívala, ale 
nebylo to potřeba. Ten jeden pohled předtím mluvil za všechno. Teď už věděla. Věděla, že není 
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na Harryho straně, jen aby si zachránil vlastní krk. Teď už ne.
 
Bylo to trochu otravné. Vlastně to bylo naprosto nezmijozelské. Ale nejspíš to bylo jedině v 
pořádku, vzhledem k okolnostem. Všichni teď jsou na stejné straně a už bylo na čase, aby 
Grangerová pochopila, že on je s nimi a má jen dobré úmysly.
 
„Famrpál,“ navrhl Ron a plácl Harryho po rameni. Draco si nejdřív myslel, že se zbláznil, když 
navrhuje něco takového, ale možná zná Weasley Harryho líp než on nebo Hermiona, protože 
Harry se pousmál a vstal ze židle. Jako by byl vděčný za záminku ukončit hovor. Jakoukoli 
záminku.
 
„Máme jen tři košťata,“ upozornil je Draco, když je Harry začal vystrkovat z místnosti. „Hádám, 
že to znamená, že budeš divák, Hermiono.“ 
 
Přesně jak čekal, jeho pokus o vtip příliš neocenila. „O čem jsme to prve mluvili? Říká ti něco 
pojem zdvořilost? Podej mi koště.“ 
 
A Draco jí ho se smíchem podal.
 
Když se teď díval na Rhiannonin dům, nemohl si Draco vzpomenout, jak se mu včera podařilo 
odsunout problémy stranou a prostě se s ostatními honit za Zlatonkou. Závodili na koštěti a 
Draco si užíval pohled na Weasleyho zklamaný výraz pokaždé, když ho porazil. Pak si připravili 
oběd, protože Severus se ještě nevrátil. Stále byl pryč, i když Ron s Hermionou odešli a nepřišel 
ani pozdě večer, takže Draco s Harrym vzdali čekání na něj a šli spát.
 
Nejhorší bylo, že se Draco vzbudil s myšlenkou na Rhiannon a ani si nevzpomněl zeptat se, co 
říkal Lupin o jeho matce.
 
Harry se ale na Lupina taky neptal. Což bylo trochu zvláštní. Jistě, možná se chtěl vyptávat, až 
budou se Severusem sami, třeba právě teď na koupališti. Draco se zachvěl, když nad tím teď 
přemýšlel. K Lupinovi se nechoval zrovna zdvořile, ohledně jeho vlkodlactví. Lykantropie není 
záležitost čisté krve, je to prokletí, nemoc… 
 
„Hodláš tam postávat celý den?“ ozvalo se z domu a ten hlas ho vytrhl ze vzpomínek.
 
Ten hlas poznával. Ten nejmilejší hlas.
 
Draco se otočil k Rhiannon, která stála ve dveřích s jednou rukou na klice. Volně rozpuštěné 
vlasy jí sahaly až k pasu, zlatě zářivé prameny nádherně vynikly v kontrastu s jejími 
smaragdově zelenými šaty bez ramínek. Byl to dechberoucí pohled a bez pochyby to 
nejkrásnější, co kdy Draco viděl.
 
Dokonce, i když se hrozně mračila.
 
Draco přešel přes ulici a snažil se uspořádat si myšlenky. Přesto nevěděl čím začít, když k ní 
došel. V tu chvíli nebyl schopen si vybavit ani to, co mu radila Grangerová. Možná se jen bál 
otevřít pusu, protože by přece mohl říct něco úplně nevhodného a pokazit to ještě víc… 
 
Rhiannon neměla s mluvením žádný problém. „Co tady jako děláš? Strýček mi říkal, že jsi 
odmítl mi i třeba jen zavolat!“ 
 
Na okamžik neměl tušení, o čem to mluví, ale pak si vzpomněl. Dokonce na dvě věci: Rozhovor 
se Stanley Tildenem u něj v kanceláři a na radu od Grangerové, že se má pokusit být co 
nejupřímnější. Řekni jí, proč pro tebe bylo tak těžké přijít na to, kdo vlastně je.
 
„Nikdy jsem nepoužil telefon,“ řekl potichu, vyšel na schody a zadíval se jí do očí. Škoda, že 
trochu ucouvla a nechala na Dracovi, aby držel dveře otevřené. „Mám to číslo, které jsi mi dala, 
ale nevím, co s ním mám přesně dělat.“ 
 
„Oh.“ Rhiannon se na chvíli zamyslela. „To je jako s tím přívěskem. Ty vůbec nevíš, jak to 

265 Kapitola 18 FACKA A VZRUŠENÍ



chodí.“ 
 
Draco nesnášel, když musel přiznat slabost, vychovávali ho k přesvědčení, že jen hlupák přizná 
své slabosti, protože tím dává svým nepřátelům do ruky zbraň. Ale Rhiannon není nepřítel, 
dokonce, i když je… Ne, ne. Mudlové nejsou nepřátelé. Nemůžou být. Musí si to neustále 
připomínat.
 
Merline, to je ale těžké.
 
„Ne, spoustě věcí nerozumím. Ve světě, odkud pocházím, je to hodně odlišné.“ Draco si 
odkašlal. „Nechtěl jsem tě urazit, Rhiannon. Co se stalo, s tím zvonkem… rád bych to vysvětlil, 
pokud smím. Pokud jsi ochotná mě vyslechnout, pokud…“ 
 
Zmlkl, protože mu došlo, že to začíná přehánět se zdvořilostí a že mluví zmateně. Musí si dávat 
pozor.
 
„Strýček není doma.“ To by rozhodně neznělo povzbudivě, kdyby se u toho nezarděla jako vlčí 
mák. Možná si vzpomněla, co dělala naposled, když byli u ní doma sami?
 
Draco se donutil vytlačit tu myšlenku z hlavy. „Mohli bychom si promluvit u vás na zahradě?“ 
Bylo mu jedno kde, pokud ho nepošle do háje.
 
„Oh jistě, prostě pojď dál,“ odpověděla podrážděně.
 
Draco vešel dovnitř a zavřel za sebou dveře, pak následoval Rhiannon do obývacího pokoje, 
kde na něj kdysi čekal Harry. Rhiannon se posadila do křesla a gestem mu naznačila, ať si 
sedne naproti ní. „Takže?“ upřela na něj pohled.
 
Pravdu, radila mu Hermiona. Už ví, že jsi kouzelník, tak by měla i vědět, co to znamená. 
Obzvlášť, co to znamená pro tebe.
 
Draco se zhluboka nadechl a zatnul ruce v kapse. „Ani nevím, čím začít. Hm, předpokládám, že 
bych měl začít tím zvonkem. Dokud jsi na něj nezazvonila, myslel jsem si, že jsi čarodějka…“ 
 
„Jo, to už mi dávno došlo!“ skočila mu Rhiannon do řeči tak ohnivě, až měl Draco pocit, že už 
jen ten hlas by ho mohl upálit.
 
„Přesto nevíš, proč jsem si to myslel,“ řekl Draco potichu. „Rhiannon… ty jsi první dívka, kterou 
znám, co není čarodějka.“ 
 
To ji úplně vyvedlo z míry. „Děláš si legraci.“ 
 
„Ne, je to pravda.“ Draco pokrčil rameny. „Chodím do Školy čar a kouzel. Všichni studenti jsou 
kouzelníci a čarodějky. Už než jsem tam začal studovat, dokonce i každé léto až doposud, jsem 
trávil na našem rodinném sídle ve Wiltshiru…“ 
 
Sakra. Proč právě zmínil Wiltshire? Naštěstí ji tentokrát zmínka o bohatství nerozčílila.
 
„… kde jsem se málokdy setkal s někým mimo naši rodinu a úzký kruh přátel. A... Tedy, tohle je 
těžké vysvětlit, ale kouzelníci jsou tak trochu… rozděleni, víš, na skupiny. Já pocházím ze 
skupiny známé jako 'čistokrevní', což znamená, že všichni moji předkové, byli kouzelníci. Že 
nemáme v rodině žádné mu-, žádné nekouzelníky.“ 
 
Rhiannon na jeho slova nijak nereagovala, zdálo se, že prostě jen poslouchá. No, pro začátek 
byl vděčný i za to.
 
„Moji rodiče mi dovolili stýkat se jen s čistokrevnými kouzelníky, takže jsem nikdy neměl jiné 
přátele než kouzelníky. Čistokrevné kouzelníky.“ Pousmál se. „Tak jak jsem mohl poznat nějakou 
dívku, která by nebyla čarodějka?“ 
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Sedla si na křesle víc dozadu a látka na jejích prsou se nepatrně napjala. Draco se snažil 
nezírat, ale přesto začal přemýšlet, co asi drží její šaty pohromadě. Jako mudla přece nemohla 
použít žádné kouzlo… 
 
„Ale letos v létě se pohybuješ v normálním světě.“ 
 
Draco se snažil nereagovat na to, jak použila slovo normální. Tohle léto pro něj bylo naprosto 
abnormální, ale kdyby jí to takhle řekl, asi by si moc nepomohl. „Ano, ale to má hodně 
společného se Severusem,“ vysvětloval. „Vyprávěl jsem ti, že mě vlastní rodiče vydědili. On mě 
adoptoval, i Harryho a rozhodl, že se musíme naučit žít i v... normálním světě.“ 
 
Draco byl rozhodnut nezmiňovat hlavní důvod Severusova rozhodnutí. Nechtěl ji vyděsit řečmi 
o válce ani vysvětlovat situaci s Pánem zla a volbou stran a proč se přidal na Harryho stranu a 
co vedlo Severuse k rozhodnutí, že se jeho synové musí umět skrýt v mudlovském světě… 
 
„Přesto stále nechápu, proč sis myslel, že jsem čarodějka.“ 
 
Draco zaťal pěsti tak silně, že cítil, že ještě trochu a poláme si nehty. „Nejprve kvůli tvému 
hlasu. Už jsem viděl spoustu operních představení, byl to jediný nekouzelnický druh zábavy, 
který naše rodina tolerovala, a ještě nikdy jsem neslyšel nic, co by se alespoň vzdáleně blížilo 
kráse tvého zpěvu. Myslel jsem, že v tom musí být kouzla, abys dokázala tak zpívat.“ Draco 
pokrčil ramena a snažil se, aby to vypadalo přirozeně. „Celý život mě víceméně učili, že za vším 
podivuhodným mám hledat kouzla.“ 
 
Koutky Rhioannoniných rtů se trochu pozvedly. „To je můj zpěv tak dobrý?“ 
 
„Ano.“ Draco se trochu uvolnil. „Myslel jsem, že jsi čarodějka a nechceš o tom nikomu říct, 
protože se snažíš zapadnout do… normálního světa. A pak jsem začal uvažovat, jestli víš o tom, 
že jsi čarodějka. Nikdy jsem neměl šanci zjistit, že jsou na světě dívky, tak krásné a dokonalé 
jako ty, které by nebyly… z mého světa, víš?“ 
 
Zabodla do něj oči. „Proč by nebyly?“ 
 
Tak, teď přijde ta opravdu těžká část. „Zjevně jsou,“ řekl Draco a snažil se neomezit to přiznání 
jen na ni. „Ale tak, jak jsem byl vychován… ehm, moje rodina se dívala na mudly dost svrchu 
a…“ 
 
„Neříkej mi tak.“ 
 
Fajn. Tak tedy ne. Pokusí se tomu slovu vyhnout, pokud je to jediný způsob, jak ji získat zpět. 
„Dobře.“ 
 
„Takže tě odmala učili co? Že lidi jako já jsou horší než ty?“ 
 
Draco se zachvěl. „Tak nějak.“ 
 
„Myslím, že bych ti teď a tady měla ukázat dveře.“ Když mluvila dál, její hlas trochu zjemněl. 
„Ale předpokládám, že bys mi to nevysvětloval, kdybys tak pořád ještě přemýšlel. Řekls, že tě 
to učila tvoje rodina? Ti samí lidé, co tě vydědili?“ 
 
„Ano a možná bych měl říct, proč mě vlastně vydědili. Já… přijal jsem Severusův a Harryho 
pohled na svět a ten je v rozporu s jejich. Spousta čistokrevných si myslí, že je chyba tak 
přemýšlet.“ 
 
To ji překvapilo. „Tvůj otec a bratr nejsou čistokrevní jako ty?“ 
 
„Severus je, podle toho jak to hodnotíme, ale on sám říká, že nic takového jako čistokrevný 
kouzelník neexistuje, že všichni kouzelníci mají i nekouzelnické předky. A Harry je smíšeného 
původu. Jen jeho otec se narodil v kouzelnické rodině. Jeho matka se to, že je čarodějka, 
dozvěděla až v jedenácti letech. Což je běžné u kouzelníků a čarodějek narozených… ehm, 
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mimo náš svět.“ 
 
„V jedenácti, aha, už to chápu. Ty sis myslel, že jsem něco jako opožděná, že?“ 

„Tak nějak,“ opakoval Draco. „Ale hlavní je, že jsem nikdy neměl v úmyslu tě urazit nebo 
znevažovat, Rhiannon. Nikdy jsem ti nechtěl ublížit a nesmírně lituji toho, že se to stalo. Já si 
nemyslím, že jsi nějak horší než já. Ve skutečnosti nemůžu uvěřit tomu, že bych si něco 
takového vůbec dokázal myslet o člověku, jako jsi ty. Jenže já netušil, že existují lidé jako ty. 
Nemohl jsem to vědět.“ 
 
Podívala se na něj přivřenýma očima. „Myslím, že… že bych se taky měla omluvit.“ 
 
Draco se hořce uchechtl. „A za co?“ 
 
„Že jsem tě to nenechala vysvětlit. Prostě jsem…“ Rhiannon se předklonila a štíhlými prsty si 
přehodila vlasy zpátky na záda. „Tohle byl týden plný zmatku. Nejdřív zjistit, že jsi kouzelník, že 
kouzla jsou skutečná… Já, probudila jsem se třeba uprostřed noci a nemohla tomu uvěřit. Říkala 
jsem si, že to všechno byly jen nějaké chytré triky, ačkoli jsem věděla, že nebyly. A pak… prostě 
už jsem nic dalšího nedokázala unést.“ 
 
Draco si pomyslel, že přesně ví, jak to myslela. On sám měl za sebou taky náročný týden. 
Zjistit, že se zamiloval do mudly a pak přijmout všechno, co s tím souvisí. Ani na okamžik se 
nezamyslel nad tím, jaké to musí být pro ni. „Můžu něco udělat?“ 
 
„Udělat?“ 
 
„Abych ti pomohl uvěřit, že je to skutečné. Aby ti to nepřišlo tak… zvláštní.“ 
 
„Ne, to je něco, co si musím prostě srovnat v hlavě. Sama.“ 
 
No, tohle rozhodně znělo slibně. Najednou se Rhiannon rozesmála.
 
„Co?“ 
 
„Oh… když strýčkovi Stanleymu došlo, že jsme se pohádali, nebyl z toho moc nadšený. Řekl mi, 
že se mám snažit si tě udobřit…“ Odkašlala si. „Myslí si, že jsi skvělá partie.“ 
 
„Kvůli mému majetku.“ Tedy, to vysvětlovalo, proč se mu ten chlap včera snažil pomoci.
 
„Ano.“ Rhiannon se na něj pozorně zadívala. „Nemluvila bych o tom, ale myslím, že víš, že jeho 
názor nesdílím.“ 
 
Draco se naoko zamračil. „Co, ty nemyslíš, že jsem dobrá partie?“ 
 
„Každopádně ne díky tvému majetku,“ povzdechla si Rhiannon. „On mi vždycky vyčítal, že se 
nebudu schopná sama uživit jen zpěvem. A z nějakého důvodu není moc nadšený mými 
pracovními výkony na koupališti. Prostě si myslí, že pokud nezlepším svou pracovní kázeň, tak 
si nikdy nenajdu pořádnou práci.“ 
 
Rhiannon nikdy nebude muset hledat práci, na to Draco dohlédne. Teď ovšem není vhodná 
chvíle se o tom zmiňovat. „Ohledně tvého zpěvu se mýlí. Celý operní svět ti bude ležet u 
nohou.“ 
 
Tvářila se poněkud pochybovačně, ale přikývla. „A co ty? Už máš jasno ohledně své kariéry?“ 
 
„Chci být bystrozor.“ Její výraz se nezměnil a tak se to Draco pokusil vysvětlit. „To je něco jako, 
hm… neznám jiný výraz. Je to někdo, kdo pracuje pro Odbor pro uplatňování kouzelného práva. 
Zatýká černokněžníky a tak.“ 
 
„Černokněžníky.“ 
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„No, pár takových existuje.“ 
 
Na tváři se jí objevil pobavený úsměv. „Tohle je docela vtipné. Jak jsem tak přemýšlela o 
kouzelnících, nikdy by mě nenapadlo, že mezi nimi můžou být i zločinecké typy.“ 
 
Draco přikývl a znovu si vzpomněl na to, o čem mluvila Hermiona. „Až na to, že můžeme 
kouzlit, jsme stejní jako vy.“ Zhluboka se nadechl a položil otázku, která teď logicky musela 
přijít, ačkoliv vyslovit ji pro něj bylo dost těžké. „Takže… šla bys se mnou zase někdy třeba na 
večeři? Například dnes?“ 
 
„Ráda, ano,“ odpověděla a vstala.
 
Draco se také zvedl.
 
„Slíbila jsem strýčkovi Stanleymu, že trochu vypleju záhonky. Asi bych se měla převléct a pustit 
se do toho. Zůstaneš tu a pomůžeš mi? Hm… nejsi na to oblečený, ale můžeš zůstat a povídat 
si se mnou, jestli chceš.“ 
 
Nejsi na to oblečený. Draco se málem rozesmál. Ale neudělal to, nechtěl, aby si myslela, že se jí 
směje. Tak to totiž nebylo. Jen mu přišlo zajímavé sledovat, jak její mysl pracuje, jak ji prostě 
nenapadne možnost využití kouzel. „Rád si s tebou budu povídat. Ale taky můžu přeměnit… 
tedy převlíct si oblečení pomocí kouzel.“ Široce se usmál. „Nebo můžu všechen ten plevel 
prostě odčarovat. V Bylinkářství jsme se učili, jak na to.“ 
 
„Bylinkářství? Myslím, že my tomu říkáme botanika. Jo, jasně, botanika. No, pokud je jiný 
způsob, tak se bez plení ráda obejdu. Udělám nám džbánek limonády a můžeme si jít ven 
sednout a povídat. Souhlasíš?“ 
 
Na půli cesty do kuchyně se otočila. „Líbí se mi, že mi pomůžeš s tím plevelem, ale nerada 
bych, aby sis začal myslet, že tě mám ráda jen kvůli kouzlům. To by bylo právě tak hrozné, jako 
kdybych tě chtěla kvůli penězům.“ 
 
Draco byl naprosto nadšený, když z jejích úst slyšel, že ho má ráda. Usmál se. „Alespoň ti ta 
kouzla přijdou zajímavá. Váš způsob života… je pro mě trochu taky jako kouzlo. Tak třeba: ještě 
nikdy jsem neměl limonádu.“ 
 
„Tak to si dám záležet a udělám čerstvou. Jak vlastně víš, co je to limonáda?“ 
 
Pro Draca byla novinka už jen to, že něco může být i jiné, než čerstvě připravené, ale to si 
nechal pro sebe. „Harrymu se po ní stýská. Limonáda a pomerančový džus. Ani jedno z toho 
není v kouzelnickém světě příliš známé, ale Harry až do svých jedenácti náš svět neznal. Takže, 
od okamžiku, kdy jsem tě prvně potkal, se od něj snažím naučit o věcech, které bych měl 
vědět… o normálním světě.“ 
 
„Ale nenaučil ses používat telefon,“ zasmála se.
 
„Ne, na to jsme nepomysleli. Severus vlastně ani telefon nemá.“ 
 
„To se mi moc nelíbí.“ pronesla pomalu. „Pokaždé se tu prostě objevíš, třeba na koupališti, ale 
co mám dělat já, kdybych tě chtěla vidět? Jak to bude, až se vrátíš do školy? Myslíš, že by sis 
mohl sehnat mobil?“ 
 
„Rád bych, ale věci jako telefony v Bradavicích prostě nefungují.“ 
 
Její tvář posmutněla, vybrala z košíku na stole několik citronů a začala je krájet na poloviny. 
Draca napadlo, že by mohl vytáhnout hůlku a usnadnit jí to, ale pak mu došlo, že by to mohlo 
vypadat arogantně, kdyby používal kouzla příliš často.
 
„No, takže asi budou muset stačit dopisy. Máte tam někde přece poštu?“ 
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„Většinou posíláme sovy.“ 
 
„Sovy?“ doslova vyprskla. „Draco…“ 
 
„Já na něco přijdu,“ vyhrkl. „Mám jednu kamarádku…“ Sladký Merline, zrovna nazval Hermionu 
Grangerovou svou kamarádkou!
 
Možná po tom včerejším rozhovoru by ji opravdu mohl považovat za kamarádku. A navíc ne 
špatnou.
 
„Mám jednu kamarádku,“ začal znovu. „Je to čarodějka, ale její rodiče nejsou kouzelníci. Tedy, 
každopádně ji poprosím, jestli by nám nemohla pomoct, pokud jí to nebude vadit. Můžeš posílat 
dopisy jejím rodičům a oni mi je pošlou po sově. A až budu ve škole, budu jim posít dopisy pro 
tebe a oni ti je přepošlou.“ Draco se rozhlédl po kusu papíru a... ach ne, brk to nebyl. Pokusil se 
psát nějakým mudlovským kusem psacího náčiní. Když viděl, že to nenechává na papíře žádnou 
stopu, otočil to a zkusil druhou stranu. Pořád nic, ani když s tím zatřepal.
 
Rhiannon nic neřekla, jen se natáhla, vzala mu to z ruky, zatáhla za jeden konec a rozdělila to 
na dvě části. Aha. Teď už Draco viděl špičku třpytící se modrým inkoustem. Znovu zkusil psát a 
tentokrát to šlo. „Tady je adresa jejích rodičů. Ale až do konce prázdnin je nebudeme 
potřebovat. Myslím, že bez tebe nevydržím ani jeden den.“ 
 
Ta poslední věta zněla možná až moc dychtivě, ale Rhiannon se jen usmála a pokračovala ve 
vymačkávání citronů. „Taky jsi mi chyběl. Přijde mi to tak dávno, co jsme…“ začervenala se a 
Draco si všiml, jak se jí modré oči zatřpytily, než se podívala stranou. „Od toho oběda tady u 
nás.“ 
 
„Vzpomínám si,“ vydechl Draco a cítil, jak mu na rukou naskakuje husí kůže, když si vzpomněl 
na její ústa tak horká na jeho kůži a na slastný pocit, který ho tehdy prostoupil. Lepší, než když 
si to dělal rukou, tisíckrát lepší. Ale když si vzpomněl i na to, jak mu to vmetla do obličeje, když 
se rozzuřila… Dracovi najednou došlo, že se pohybuje v nebezpečných vodách.
 
„Ale jak jsi říkala, že mě nemáš ráda jen kvůli kouzlům, tak doufám, že víš, že tě nemám rád 
jen kvůli… tomu,“ řekl a na zdůraznění svých slov přikývl, protože bylo důležité, aby mu věřila. 
„Nepřišel jsem sem s myšlenkou na… to.“ 
 
„Tobě se to nelíbilo?“ 
 
„Bylo to úžasné!“ vyhrkl Draco, než si stihl uvědomit, že ho Rhiannon škádlí.
 
„Taky se mi to líbilo,“ řekla něžně. „Ale… možná jsme to trochu moc uspěchali. Můžeme s tím 
počkat. Máš pravdu.“ 
 
Draco sice neřekl, že by s tím měli ještě počkat, ale vlastně mu to bylo jedno, chtěl jen, aby 
věděla, že od ní nechce jen to. Ze všech těch myšlenek najednou pocítil, že tam nedokáže jen 
tak stát, zatímco ona vyškrabuje dřevěnou vidličkou zbytky dužniny z odšťavňovače.
 
„Pojď sem,“ řekl a rozevřel náruč. Rhiannon k němu bez váhání přišla, nechala se obejmout a 
opřela se mu tváří o hrudník. „Tentokrát s tím počkáme déle. Uděláme to správně a líp se 
navzájem poznáme a…“ 
 
Zmlkl, protože Rhiannon na nic nečekala a políbila ho. Její ruka se vydala na pouť po jeho 
zádech, až se dostala k vlasům a začala se mu jimi jemně probírat. Ten pocit byl tak zvláštně 
šimravý. Ale ne toho druhu, co vás nutí k smíchu. Ne, bylo to vzrušující natolik, že měl chuť jí to 
oplatit.
 
Draco to ale neudělal. Trochu to přežene, něco uspěchá, jak říkala prve a ona nebude mít jediný 
důvod mu věřit, jediný důvod věřit jeho úmyslům.
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Ačkoli líbání… hm, tolik si snad ještě dovolit může.
 
Později Draco zjistil, že limonáda má osvěžující kyselou chuť. A Rhiannon? Sladká, velmi sladká.

Kapitola 19 KAŽDÝ MÁ NĚJAKÉ PROBLÉMY 

Nejlepší způsob, jak si zlepšit nejisté plavecké dovednosti je jistě plavat, plavat a plavat, ale po 
půl hodině už to Harryho začínalo nudit, přesto, že občas na Rogerův povel změnil plavecký 
styl. Navzdory nudě pokračoval a ignoroval vzrůstající bolest v ramenou a zádech. 

Až v okamžiku, kdy zjistil, že se mu svaly únavou třesou jako sulc, doplaval k otci a se 
zavřenýma očima se opřel o okraj bazénu. 
 
„Začínáš dosahovat působivé vytrvalosti. Tady, napij se trochu vody.“ 

Harry pootevřel jedno oko a uviděl, že mu Snape podává kovovou placatku. Harry se málem 
rozesmál, když si představil, jak Rhiannonin strýc pošle plavčíka, aby Snapeovi vyčinil za to, že 
na koupališti pije alkohol. Proto se raději otočil zády k jeho kanceláři a pak si teprve vzal 
placatku a napil se. „Páni, tohle jsem opravdu potřeboval. Díky, tati.“ 

Snape pokrčil rameny a rozvlnil tak poklidnou hladinu bazénu. 

„Draco se ještě nevrátil?“ 

Snape mu věnoval trochu posměšný pohled. No jo, ta otázka fakt byla trochu hloupá. „Jen si o 
něj dělám starosti,“ vysvětlil Harry. „Co když ho znovu pošle do háje?“ 

„Tak mu my dva pomůžeme se z toho dostat.“ Severus si od něj vzal placatku zpět a odložil ji 
na beton vedle bazénu. „Předpokládám, že tak to v rodinách chodí.“ 

„Předpokládáš?“ 

Hned jak tu otázku vyslovil, přál si ji Harry vzít zpět. Nechtěl vyzvídat. No, tedy, vlastně chtěl, 
ale ne takhle zjevně. 

Snapeův výraz ztvrdl a jeho oči se zaměřily na něco v dálce. „Myslím, že víš, že jsem v mnoha 
ohledech neměl příliš ideálním dětství.“ 

To nebylo nic nového, nic co by Harry už neslyšel, ale přesto ho povzbudilo, že to Snape uznal a 
nerozčílil se kvůli jeho otázce. „Jo, to vím,“ řekl Harry po chvíli. „Jen by mě zajímalo, jak ses 
naučil být tak skvělým otcem.“ 

„Zkušenosti,“ odpověděl suše Snape. „Plnění mých povinností ve škole mi slouží jako jistý 
základ. Nicméně mě překvapuje, že mě nazýváš 'skvělým', Harry. Když se podívám zpátky, 
vidím celou řadu svých omylů.“ 

Harryho docela překvapilo, že to Snape vidí takhle. Pokud tedy nemluví o tom, jak měl ve zvyku 
ho ponižovat a zesměšňovat, jenže to bylo předtím, než se Harry stal jeho synem, takže to asi 
nebude ono. A taky rozhodně nebyla Snapeova chyba, že se stal závislým na Pravdivých snech, 
bral ten lektvar přece hlavně proto, aby pomohl Řádu a nějak se mu to vymklo z rukou. 

Jediné, co Harryho napadalo, bylo, jak Snape trval na tom, že bude Notta vyslýchat sám, tehdy 
po tom útoku, místo aby Harryho nejdřív dostal zpátky do Bradavic. To mu vyčítal i Brumbál. 
Považoval to za chybné posouzení situace spolu s… 

„Možná, když byla tvoje kolej vzhůru nohama, tak jsi je neměl nechat na starost řediteli, jen 
proto, aby ses mohl vrátit do té postranní uličky sesbírat pozůstatky prstenu mé matky,“ řekl 
Harry a pokrčil rameny. „To ale není žádná velká chyba.“ 

„Měl jsem na mysli spíš něco jiného.“ 
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Harry už se chystal zeptat co, ale něco v otcově výrazu mu napovědělo správnou odpověď. 
Nervózně polkl a stočil pohled k svým rukám. „Aha, tohle. Ale ty nemůžeš za to, že jsem 
začal…“ 

„Já neřekl, že je to moje chyba,“ opravil ho Snape potichu. „Rád bych věřil, že jsi si vědom, co si 
myslím o tvé přetrvávající tendenci připisovat si neodůvodněně vinu za vše možné. Já se cítím 
odpovědným jen za své vlastní chyby, z nichž jedna byla nechat Luciusův portrét nedostatečně 
zabezpečený. Ne, že bych tehdy nevěděl, jaké problémy je ta věc schopná způsobit.“ 

Harry přikývl a cítil se v ten okamžik, jako by slunce zakryly mraky. Už na to nechtěl myslet. 
„Hm… jak se vlastně má Remus? Jak mu jde… ehm, ta jeho role?“ 

„Detaily ti raději řeknu později, ale ve zkratce se mu daří asi natolik dobře, jak se dalo 
předpokládat.“ 

„Co má tohle znamenat?“ 

„Myslí si, že se jeho manželka začala chovat poněkud zvláštně.“ 

„Čí manželka?“ ozval se za nimi Dracův hlas. 

Harry se ve vodě otočil a spatřil Draca, kterak si sedá na betonový stupínek. „Jak to šlo?“ 

Draco se zazubil. „Oh, vše je v pořádku. Dokonce mě nechala, abych jí pomohl plít zahrádku.“ 

Harry se pokusil si to představit. „Tys plel zahrádku?“ 

Draco si poklepal na kapsu u kalhot. 

„Měl jsem tušit, že budeš podvádět,“ řekl Harry pokoušeje se o bezstarostný tón. Věděl, že by 
měl být šťastný, že se Draco s Rhiannon usmířil. Opravdu šťastný. Co jiného to mohlo 
znamenat, než že se Draco začíná dostávat ze zajetí těch směšných názorů, že být čistokrevný 
něco znamená? Což bylo skvělé, skoro to nejlepší, co se mohlo stát. 

Bez ohledu na to, jak se snažil, stejně ho to celé trochu… znepokojovalo. Dracův vztah s 
Rhiannon mu přišel jako pořádně špatný nápad. Copak takový vztah může fungovat? Draco se 
snažil zapomenout na Pansy a nenapadlo ho nic lepšího, než si najít její pravý opak. Od 
čistokrevné čarodějky k mudle. Jaký je tohle asi základ vztahu? 

No, alespoň jednu věc z těch, které ho trápily, může teď škrtnout – už se nemusel obávat, že by 
Draco tu dívku mohl proklít. To teď asi opravdu nehrozilo. 

Nezdálo se, že by si Draco všiml Harryho váhání, na to byl příliš v zajetí euforie. „Měli byste 
vědět, že Rhiannon byla mou pomocí s plením naprosto nadšená. Tak, o čí manželce se tu vy 
dva bavíte?“ 

Harry se kousl do rtu, protože mu bylo jasné, že Draco moc neocení, že se tu se Severusem 
bavili o Narcisse. Tedy, vlastně se ani nebavili o ní, jen na ni přišla řeč. 

„O Luciusově manželce,“ odpověděl Snape úsečně. „Pravděpodobně bychom měli jít domů, kde 
můžeme mluvit otevřeně.“ 

Draco se naklonil ke kraji bazénu, jeho šedé oči plné očekávání. „Takže máš novinky.“ 

„Nic obzvlášť důležitého.“ Severus potřásl hlavou. „Přesto tuto konverzaci raději odložíme na 
později.“ 

Harry bez obtíží rozeznal touhu v bratrově obličeji. Na jednu stranu mu to vadilo, protože si 
myslel, že Draco má cenu deseti takových, jako je Narcissa Malfoyová. Ta by navíc asi nebyla 
zrovna nadšená, kdyby zjistila, že její syn chodí s mudlou. Na druhou stranu… no, Harry dokázal 
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pochopit, že Draco chce vědět, jak se daří jeho mámě. 

Draco svou matku miluje, to bylo více než jasné. Miluje ji i přesto, že neměla dost odvahy 
veřejně vystoupit a oznámit Luciusovy intriky, které měly vést k Dracovu zajetí a zabití. Miluje ji 
přesto, že mu vlastně dost ublížila a potřebuje slyšet každý ždibec informací, které mu Remus 
může vzkázat. 

„No, myslím, že už mám plavání pro dnešek dost,“ řekl, opřel se o ruce a vytáhl se z bazénu. 
Když se postavil na nohy, všiml si, že Severus udělal to samé. 

I Draco se zvedl z betonového stupínku a nakrčil nos. „Taky bych řekl. Máš kůži svraštělou jako 
zralý scvrklo…“ 

Snape si zrovna ručníkem sušil vlasy a nějak se mu podařilo, aby pár kapek vody skončilo na 
Dracově tváři. Harry to považoval za náhodu, dokud Snape nespustil ruku s ručníkem dolů a 
nebezpečným tónem se nezeptal: „Jako staré co jsi říkal?“ 

„Jako starý… stará švestka jsem chtěl říct. Asi jsi byl ve vodě moc dlouho.“ 

Draco se zakřenil, zjevně unesený vlastním důvtipem, ale Harry se ho poťouchle zeptal, odkud 
zná něco tak obyčejného jako staré švestky. 

„Rhiannonin strýc má švestku na zahradě,“ odpověděl Draco bleskově. 

„To je div, že sis toho stromu všiml, když jsi měl tolik práce s plevelem.“ 

Draco se zatvářil, jako že má chuť Harryho praštit, ale spíš jen z legrace. Ale řekl jen: „Pojďme 
domů. Poslechneme si, co nám může Severus říct.“ 

Harry přikývl a vyrazil k šatnám nechávaje Draca a Severuse u bazénu samotné. 

K obědu si koupili smaženou rybu a hranolky, takže nemuseli 'ztrácet čas vařením', jak to 
označil Draco. Draco dokonce trval na tom, že za jídlo zaplatí on a podotkl, že vzhledem k 
okolnostem by se měl snažit rychle si zvyknout na zvláštní systém dělení peněz na setiny. 
Prodavač se na něj po tomhle výroku zvláštně zadíval a i Severus mu věnoval jeden mimořádně 
ostrý pohled, ale Draco se tvářil tak šťastně, že Harry pochyboval, že si těch pohledů vůbec 
všiml. 

Harry sám z toho měl špatný pocit, protože věděl, jistě věděl, že s Rhiannon to nedopadne tak, 
jak si Draco zjevně přeje. 

Připadal si přitom jako špatný bratr, když nedokázal myslet na dobrý konec. Věděl, že by měl 
mít radost, že je Draco šťastný. A ten byl šťastný jako batole, vzhledem ke způsobu jakým 
mluvil s prodavačem. Tohle byl jasný důkaz toho, jak se zmijozelský chlapec změnil k lepšímu. 
Začátkem léta jednal s tím prodavačem v obchodě s pánskými obleky jako se špínou, tehdy 
bylo jasně vidět, že si Draco myslí, že ten muž si nezaslouží víc úcty než hadr na podlahu. Zato 
teď byl dokonale zdvořilý a v jeho hlase nebyl ani stín sarkasmu. 

Pravda, bylo na něm poznat, že ho to stojí jisté úsilí, ale snažil se a to se přece počítá. Choval 
se slušně k mudlovi. Co už by mohlo být lepším důkazem toho, že vztah s Rhiannon na něj 
působí příznivě? 

Bohužel tahle myšlenka Harryho deprimovala ještě víc. Byl to přece taky jasný důkaz toho, jak 
je Rhiannon pro Draca důležitá. A to Harryho přivedlo zpět k jeho původním obavám, tedy, že 
pokud tenhle vztah nedopadne dobře, což je dost pravděpodobné, tak to Draca zničí. 

Harry si v duchu povzdechl, ale podařilo se mu neříct nic z toho, co se mu honilo hlavou, 
nahlas. Nemohl Dracovi kazit jeho šťastný den. 

Z nějakého důvodu ale nemohl své starosti vypudit z hlavy. No, tedy až do chvíle, kdy dorazili 
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domů do chaty, posadili se k jídlu a Snape začal vyprávět o svém posledním setkání s Lupinem. 

„Vypadá dobře, Harry. Zdá se, že se s tlakem, aby celou dobu udržoval jisté vystupování, 
vyrovnává poměrně uspokojivě.“ 

„Vypadá dobře?“ Harry vytřeštil oči. „Myslel jsem, žes říkal, že bude celou dobu vypadat jako 
Lucius.“ 

„Ano, to ano. Měl jsem na mysli, že se zdál v dobré náladě.“ Snape se na něj podíval zúženýma 
očima. „A nelíbí se mi, že naznačuješ, že jsem ti snad lhal.“ 

Harry se zastyděl. „Dobře, já jen, že loni jsi mu dělal problémy, když mě chtěl navštívit. Celé 
měsíce.“ 

„Měl jsem na něj zlost. A důvody pro to jistě dobře znáš.“ Snape se podíval stranou, rysy mu 
ztuhly a promluvil jakoby jen velmi neochotně. „Nicméně, Lupin si zaslouží více úcty, než bych 
mu kdy byl ochoten přiznat. Byl bych raději, kdyby ses s ním nesetkával v momentech, kdy má 
Luciusovu podobu, ale kromě toho už jiné výhrady nemám.“ 

„Takže příště, až se staví pro nějaký lektvar nebo tak něco, tak se s ním můžu vidět?“ 

Snape krátce přikývl. „Pokud bude sám sebou, pak ano.“ 

„Jakkoli velké je Harryho chorobné zaujetí pro vlkodlaky,“ protáhl Draco, „já stále čekám na 
nějaké aktuální informace. Je něco nového?“ 

Snape stočil pohled k Dracovi, který ještě ani nezačal jíst. „Nic podstatného. Lupin se jen zmínil, 
že mu Narcissa krátce poté, co přišel na Malfoyovic panství, přišla napjatá.“ 

„Napjatá?“ Dracovi na čele naskočila zamyšlená vráska. „Zajímalo by mě, jestli něco tuší.“ 

„Lupin nemůže Luciuse zahrát dokonale do nejmenších detailů,“ pokrčil rameny Snape. „Proto 
byla koneckonců rozšířena informace, že Lucius byl napaden a necítí se zcela ve své kůži. To už 
samo o sobě by mohlo být předmětem jistého zájmu tvé matky. Ačkoliv si nejsem jist, že to 
vysvětluje i fyzické symptomy, které Lupin zmiňoval.“ 

„Fyzické symptomy?“ Draco ohrnul rty. „Jestli jen položí svou chlupatou pracku na…“ 

„Žaludeční nevolnost,“ skočil mu Severus do řeči. „Ale zdá se, že nijak vážná. Lupin o tom ví 
jen díky tomu, že zahlédl lahvičku lektvaru na jejím nočním stolku.“ 

„To by mě zajímalo, co měl co pohledávat v její ložnici!“ 

„Neptal jsem se.“ 

„No, příště až ho uvidíš, tak se zeptáš, jasné?“ 

Snape potřásl hlavou. „Nic takového neudělám, Draco.“ 

Na to Draco vyprskl: „Ale co když on… Co když s ní...“ 

„To zcela jistě ne.“ 

„Jak to můžeš vědět, pokud se nezeptáš? Pokud možno poté, co mu do čaje ukápneš pár kapek 
veritaséra…“ 

Harry si pomyslel, že takový návrh je hrozný, naprosto hrozný, ale Snape se tvářil spíš, jako by 
ho něco pobavilo. Trochu mu zacukaly koutky, pak se ale ovládl a nasadil pečlivě vážný výraz. 
„Vím to, protože Lupina znám a to je vše, co k tomuto tématu hodlám říct.“ 
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„Jistě. No, ale jestli někdy zjistím, že se jí třeba jen dotkl tou svou prackou, tak ho…“ 

„Važ dobře svá slova,“ přerušil ho Snape ostře. „Až budeš žádat o zařazení do bystrozorského 
výcviku, mohli by s použitím veritaséra vyslýchat tebe a případně se tě zeptat, zda jsi někdy 
někomu a vážným úmyslem vyhrožoval vraždou.“ 

„Cože? To budu asi muset změnit všechny plány, co mám do budoucna a vybrat si jinou kariéru, 
protože něco takového jsem udělal už asi tisíckrát!“ 

Snapeův hlas byl jako samet. „Ach ano, nicméně oni se při prověřování omezují jen na dobu po 
dosažení dospělosti. Nezískal jsi jen nová práva Draco, musíš vzít v úvahu, že dospělost s sebou 
přináší i povinnosti.“ 

„Oh,“ Draco chvíli mlčel a čekal, až se trochu uklidní, i pak byla jeho slova trochu temná. „Pak 
tedy řekněme, že pokud se Lupin bude k mé matce chovat nevhodně, pak budu velmi, ale 
velmi nespokojený.“ 

Harrymu přišly Dracovi obavy směšné. Ano, Narcissa Malfoyová je krásná žena, ale pouze svým 
vzhledem. Uvnitř byla zlá a zkažená a to byl nejspíš ten důvod, proč Lupin řekl, že může být 
přitažlivá, jak chce, pro něj přitažlivá není. 

Přesně tak, pomyslel si Harry. To se nestane, aby si Remus chtěl začít s někým, jako je Narcissa 
Malfoyová. 

Věděl ale, že kdyby to vysvětlil Dracovi takhle, nedopadlo by to nejlíp. 

„Tak a nějaké jiné novinky?“ zajímal se Draco teď už normálním hlasem. 

Snapeův hlas byl věcný. „Lupin se domnívá, že tvá matka se v nerozumné míře věnuje 
nákupům.“ 

„Jo, matka nakupování miluje. To není nic zvláštního.“ 

„A dlouhé výlety na kontinent, na které jezdí sama, patří k jejím zvykům také? 

Draco pokrčil rameny. „Občas. Dává přednost francouzským kouzelnickým návrhářům před 
místními. A také tam navštěvuje nějakou vzdálenou sestřenici.“ 

„Pak se zdá být vše v pořádku. S Lupinem jsme uvažovali o možnosti, že ten výlet je známkou 
toho, že si uvědomila, že žije s někým, kdo Luciuse jen hraje.“ 

„No, to je možné,“ polekal se Harry. „A mohla by Remuse zradit Voldemortovi…“ 

„Na co máš mozek prosím tě?“ štěkl Draco. „Už s ním přece nějakou dobu žije! A nikdy by nešla 
za Pánem zla s podobnou informací. Jen by ji obvinil, že to nenahlásila dříve!“ 

„To nemůže vědět!“ 

„Ona by to měla vědět.“ 

„Což by přesně bylo stanovisko, které by zaujal Voldemort,“ řekl potichu Snape. „A Narcissa to 
jistě ví. Podle Voldemorta by nesla odpovědnost za vše, co Lupin dělá, Harry. Navíc nemáme 
jediný důvod myslet si, že má podezření, ne teď, když víme, že podobné výlety na kontinent 
podniká pravidelně.“ 

„No tak jo,“ povzdechl si Harry. On prostě Narcisse Malfoyové nevěřil a děsilo ho, že Lupinova 
bezpečnost je závislá na její… no, jistě by to nenazval dobrá vůle. Na její potřebě chránit sebe 
samu, možná. 

Na její zmijozelskosti. 
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No, Harry věděl, že ona je zmijozelská skrz na skrz, takže pokud Lupinovo bezpečí závisí na 
tomhle, pak by nejspíš mohlo všechno dobře dopadnout. 

„A něco o Voldemortovi?“ zeptal se Harry a obrnil se proti špatným zprávám. 

Snape jen pokrčil rameny. „Stále se zotavuje po svém pokusu nechat si odstranit kostní dřeň 
tak jako ty. Po té proceduře byl nějaký čas nemocný, ale jeho magie se nezlepšila tak, jak si 
přál. Stále je zmatený, jak se ti ho loni podařilo vyhnat z hlavy takovou silou. Lupin hlásil, že se 
nachází ve velmi nesnášenlivém rozpoložení. Volá ho jen zřídka a pak většinou jen dlouhé 
hodiny sedí a není ochoten podělit se o své myšlenky.“ 

„Jak vlastně může Voldemort Remuse zavolat?“ zajímalo Harryho. „I když jsi vylepšil 
Mnoholičný lektvar, tak aby Remus měl i Luciosovo Znamení zla, tak přece Znamení nemůže 
být aktivní, ne?“ 

„Ne, nemůže.“ 

Draco si pohrdavě odfrkl. „Ale no tak. To to potřebuješ vysvětlovat, Harry? Ten Udržovací 
lektvar, ve kterém jsou uchována Znamení zla? Severus už jich má docela slušnou sbírku. Což 
je dobře. Tento druh falzifikačních kouzel je nutné neustále obnovovat.“ 

Falzifikační kouzla… Harry se otočil k otci. „Ale to, i když… ehm, jedno z nich přiděláš 
Remusovi, tak je to pořád tvoje Znamení. Nebude žhnout, když Voldemort volá Luciuse, jen 
když volá tebe. Nebo, když volá všechny.“ 

„Správná úvaha,“ řekl Snape. „Pokaždé když připravuji pro Remuse nové Znamení, musím do 
něj jemně vpravit Luciusův magický podpis.“ 

„Vysoce pokročilá magie,“ dodal Draco. „Velmi působivá. Není mnoho kouzelníků, kteří tohle 
dokážou.“ 

Snape Dracovi věnoval poněkud otrávený pohled. „Ani já bych to nedokázal, ne bez jisté 
výhody, jakou je to přenášedlo, které je Luciusovým dílem. Kingsley byl natolik laskavý, že ho 
poskytl Albusovi, aniž se na cokoli ptal.“ 

Na minutu Harry nechápal, ale pak si vzpomněl. Darswaithe pod kletbou Imperius se ho pokusil 
unést. Draco tehdy přísahal, že přenášedlo, které u něj našli, nese zcela jistě Luciusův magický 
podpis. Takhle zpětně se ukázalo jako dobrý nápad, že Řád zatajil jisté důkazy, jako třeba právě 
to přenášedlo, ale copak ředitel mohl už tehdy vědět, že bude potřeba? A proč vlastně Snape 
potřebuje zrovna přenášedlo? 

„Nestačilo by cokoli jiného, co Lucius očaroval? Remus by přece mohl něco donést z Malfoyovic 
sídla.“ 

„Kdyby Lupin 'donesl něco' Luciusovo, bylo by to příliš podobné krádeži, což by znemožnilo 
přenos magického podpisu. Tato kouzla vyžadují předmět vytvořený se zlým úmyslem a navíc 
taková věc musí být jaksi dobrovolně poskytnuta tvůrcem.“ 

„Aha a něco takového je těžké sehnat.“ 

„Nepochybně.“ 

„Je to pokročilá oblast kouzel, jak jsem říkal,“ zasmál se Draco. „Ale ty bys to měl chápat, Harry. 
Je to podobné, jako když tehdy strážní kouzla napoprvé selhala, protože jsi v otcových 
komnatách jen bydlel, ale nebyl jsi tam právoplatně doma.“ 

Harry přikývl. „Když už mluvíme o Dudleym…“ 

„Já o něm nemluvil.“ 
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„No dobře, ale já ano. Tati, co bys řekl na rodinný oběd v úterý? Když se najíme o něco dřív, tak 
budeme mít čas na návštěvu ještě před sezením s Maršou.“ 

K Harryho překvapení se Draco široce usmál. Ale ne sarkasticky. Jakmile promluvil, pochopil 
Harry proč. „Úžasné. Rodinný oběd. Trvám na tom, aby s námi šla i Rhiannon. Chci, aby viděla, 
že Harry má mudlovského bratrance. Oh, jen před ní nepoužívejte slovo mudla, nelíbí se jí.“ 

„Vzpomínám si,“ ušklíbl se Harry. Napůl očekával, že Snape Dracovi řekne, že rodinný oběd je 
jen pro rodinu. A Rhiannon do rodiny nepatří, zatím. 

„Bude mi potěšením poznat tu mladou dámu lépe,“ řekl však Snape. „Předpokládám, že už jsi ji 
seznámil s asistovaným přemisťováním?“ 

Draco se usmál. „Přemisťovali jsme se u ní doma z jednoho pokoje do druhého.“ 

„Tedy jen uvnitř domu?“ zeptal se Snape ostře. „Veřejně se nemůžeš přemisťovat bez někoho, 
kdo už složil zkoušky.“ 

„Jen u ní doma,“ potvrdil Draco vážně, ale pak se zakřenil na Harryho. „Zbožňuje 
přemisťování.“ 

Harry údivem otevřel ústa. Pamatoval si svoje první asistované přemístění se Snapem. Jak se 
mu po něm chtělo zvracet, ten pohyb byl prostě… nepohodlný. „Zbožňuje?“ 

„Povídal jsem ti, že miluje vše, co souvisí s magií. Přemisťování ji připadá snadné jako hrabákovi 
hledání zlata. Vůbec jí nebylo špatně, říkala, že má pocit, jako by měla v žaludku motýly.“ Draco 
stiskl rty. „Ona by opravdu měla být čarodějka. Není spravedlivé, že ji osud nedopřál magii, 
když ji tak zbožňuje. Ale kdybych se zamiloval do slepé dívky, asi bych chtěl být jejíma očima, 
takže…“ 

„Mohl bys jí uvařit Zrakobnovující lektvar,“ poukázal Harry. 

Když Draco odpověděl, jeho obličej byl napjatý. „No, lektvar, který by někomu dokázal darovat 
magii, neexistuje, Harry, a není způsob, jak ho vytvořit. Ani ta nejčernější magie takovou 
možnost nepřipouští.“ Odstrčil talíř s nedojedenou večeří. „Vím, jak ráda by byla, kdyby mohla 
kouzlit, ale není žádná možnost, jak to zařídit.“ 

„Myslím, že spousta mudlů by cítila to samé.“ Harry si povzdechl. „To je přece hlavní důvod 
toho, že kouzelnický svět je nutno držet v tajnosti, ne? Žárlivost. Dokážu pochopit, jak se asi 
Rhiannon cítí. Když jsem ztratil svou magii, tak jsem…“ 

„Ale Rhiannon nežárlí,“ skočil mu Draco do řeči. „Jen je zaskočená, že jsou kouzla skutečná. Víš, 
ona vždy snila o tom, že to tak je.“ 

„A jak víš, že tě nevzala na milost jen kvůli magii?“ 

Když Draco odnášel talíř, jeho pohled byl ledový. „Myslím, že půjdu pracovat na domácích 
úkolech. Omluvte mě, prosím.“ 

Snape počkal, dokud se za Dracem nezavřely dveře a pak potichu promluvil. „To byla skoro 
urážka, Harry.“ 

Opravdu? Tak to ale Harry nemyslel. 

„Jak jsi čekal, že ti na takovou otázku odpoví?“ 

Snapeův hlas nebyl ani chladný, ani zrovna spokojený. Harry spěšně odložil skleničku s vodou. 
„Ehm… já opravdu nevím.“ 
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Snape na něj dlouho zíral. „Zvláštní, že jsi zmiňoval zrovna žárlivost. Začínám uvažovat o tom, 
zda to nemůžeš být právě ty, kdo má tento konkrétní problém.“ 

Harry se na otce nevěřícně podíval. „Ty myslíš, že chci Rhiannon pro sebe?“ 

„Je to mimořádně pohledná mladá dáma.“ 

„Jo, to je,“ uznal Harry, ale přesto zakroutil hlavou. „Ale je to přesně tak, jak řekl Remus o 
Dracově mámě. Můžu klidně říct, že je velmi krásná, ale není nic pro mě.“ 

Snape potichu seděl a jeho černé oči se znovu změnily v nekonečné tunely, jako by zrovna 
zvažoval vhodný okamžik přidání přísady do komplikovaného lektvaru. Pak se jeho výraz 
projasnil a on se podíval na Harryho. „Ty přirovnáváš Rhiannon Millerovou k Narcisse, že? Neměl 
jsem ponětí, že nemáš Dracovu 'petite amie' v lásce.“ 

„Tak to není. Já to myslel jinak.“ Harry se kousl do rtu a pak ztlumil hlas pro případ, že by je 
Draco poslouchal. Podle toho, jak Snape mluvil potichu, to nejspíš byla pravda. „Myslím, že 
jsem chtěl tím, co jsem řekl Dracovi… já jen, byl bych radši, kdyby s námi na oběd s Dudleym 
nešla.“ 

„Překvapuje mě, že jejich vztah nepodporuješ. Snad tvé pozornosti neuniklo, jak blahodárný vliv 
by to na něj mohlo mít. Nebo už má.“ 

„Já vím, já jen…“ Harry se poškrábal ve vlasech. Asi by nemělo cenu vykládat Snapeovi, že se 
bojí, že ten vztah nemůže dopadnout dobře. To už od něj Snape slyšel a řekl jen, že je to 
Dracova věc. A Marša říkala to samé, takže možná to je on, kdo se plete. „Dám si větší pozor, 
co před Dracem říkám. A jistě, Rhiannon s námi na ten oběd může jít.“ Pokusil se usmát, ale 
podle otcova výrazu to nebylo moc přesvědčivé. 

Snape se totiž tvářil, jako by doslova nevěděl, co říct. Tenhle výraz u něj Harry často neviděl. 

Harry se začal cítit opravdu špatně. Rozhodně neměl v úmyslu nikoho rozčílit. Dokonce ani 
Draca. „Hele, Rhiannon je v pohodě. Nic proti ní nemám.“ 

„Harry…“ Snape počkal, dokud se na něj Harry nepodíval. „Věřím ti to, nicméně stále mám 
pocit, že si můžeš připadat jaksi vynechaný. Citově. Z toho úhlu pohledu mi přijde, že to, cos 
řekl Dracovi, by mohlo být odrazem tvých vlastních obav.“ 

Bylo zvláštní, jak mu šlo na nervy, když slyšel otce takhle mluvit. Harryho milostný život nebo 
jeho nedostatek… to je jen jeho věc. Ta poslední slova však Harryho nutila k otázce: „Mých 
vlastních obav?“ 

„Že v tvém případě, pokud se do někoho zamiluješ, pak budou tvé city opětovány jen kvůli tvé 
slávě.“ 

Harry prudce vydechl. „Jo, o tom jsem přemýšlel, to mi můžeš věřit.“ 

„Draco se podobným potížím vyhnul, když si vybral dívku, která s naším světem nikdy nepřišla 
do styku. Tedy, ne že by byl obzvláště slavný, jen jeho dřívější příjmení vyvolává jisté asociace.“ 

„Ale pro Rhiannon ne.“ 

„Ne, pro Rhiannon ne.“ 

„No, je dobré, že dokáže zapomenout na válku natolik, že může mít vztah,“ řekl Harry a snažil 
se to myslet vážně. „To já nemohu.“ 

„Ale můžeš, Harry,“ řekl Snape a jeho hlas zněl naléhavě. „Taky můžeš někoho mít.“ 

Harry odpověděl plochým, prázdným hlasem. „Ne, tati, nemůžu.“ 
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Snape odstrčil židli od stolu a vstal. Tvářil se přitom podivně posmutněle. „Mrzí mě slyšet, že to 
vidíš takto, ale dost o tomto tématu. Předpokládám, že máš také nějaké domácí úkoly, které by 
si zasloužily tvou pozornost, nebo se pletu?“ 

Harry se ušklíbl. „Esej na Přeměňování.“ 

„Raději nenechávej učení na poslední chvíli. Je to tvá častá chyba.“ 

„Hele, většinou jsem v létě nesměl mít u sebe učebnice, takže jak asi…“ 

Snapeovy oči se třpytily. „Ne, tos nesměl. Jenže já nemluvil pouze o letních domácích úkolech.“ 

„Oh.“ Harry vstal od stolu. „Tak fajn, já se do toho pustím. A řeknu Dracovi, že mě mrzí, co jsem 
řekl…“ 

„Ne.“ Snape zvedl ruku. „Raději se k tomu tématu nevracej, Harry. Vůbec. Dopřej svému 
bratrovi tu laskavost a důvěřuj mu, že se s tím dokáže vypořádat bez tvých zásahů.“ 

Což byla přesně to, co dělal Snape, došlo Harrymu. 

„Jo, jasně,“ odpověděl a zamířil do svého pokoje.

***

Draco strávil sobotní odpoledne a večer s Rhiannon a potom i celou neděli. 

Kdyby nemusela chodit do práce, nejspíš bychom Draca viděli až v září, pomyslel si Harry v 
neděli pozdě večer, když Draco konečně dorazil domů. 

„To byl, ale den,“ utrousil a osadil se na pohovku vedle Harryho. 

„Problém?“ zeptal se Harry a až pozdě si uvědomil, že to možná neměl říkat s takovou nadějí v 
hlase. 

Naštěstí se zdálo, že si toho Draco nevšiml. „Ne, vlastně ani ne. Jen jsem musel čelit zatracené 
první večeři s jejími rodiči, to je celé.“ 

Snape, který pracoval u stolu, najednou vzhlédl a jeho pohled byl ostrý jako žiletky. „Ty jsi 
opustil Exeter?“ 

„Ne, pan Tilden je pozval k němu domů.“ 

„Dobrá, protože ty máš dovoleno se pohybovat pouze v Exeteru.“ 

Draco se na pohovce narovnal. „Víš, Severusi, já už teoreticky tvůj souhlas k ničemu 
nepotřebuji. Každopádně její rodiče bydlí v Porlocku, což není nijak daleko, jen v Somerse…“ 

„Já vím, kde je Porlock,“ nenechal ho Snape domluvit. „A ty tam nepůjdeš, ani nikam jinam, kde 
jsem neumístil ochrany, aniž bys mi o tom předem řekl.“ 

„Jinak co?“ 

Harry se prudce nadechl a zabořil se hloub do opěradla. Nedokázal si představit, že by použil v 
rozhovoru s otcem takový tón, nebo že by mu do očí řekl, že už ho nehodlá poslouchat. 

„Budu po tobě truchlit,“ pronesl Snape dutým hlasem. 

Draco se tvářil zaskočeně, přesto se nedal. „Není potřeba být hned melodramatický…“ 
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„Takže melodramatický?“ Snapeův hlas přetékal chladným vztekem. „Nemohu tě udržet naživu, 
pokud se hodláš vrhat do zbytečných a hloupě riskantních akcí, právě tak jako není v mých 
silách položit ochrany napříč celou Británií jen pro tvé pohodlí. V tuto dobu je ovšem smrt jen 
zlomek z toho, co ti hrozí. Už jsme to probrali, takže víš, že Voldemort tě nejprve bude mučit, 
abys mu vyzradil, co víš o Harrym. A dále…“ 

„Stačí,“ řekl Draco dutě. „Omlouvám se. Vidíš, jak už v tom začínám být dobrý? Já… já bych do 
Porlocku nešel, aniž bych ti o tom řekl, Severusi.“ 

„Uděláš víc, než že mi to jen řekneš. Nepůjdeš, dokud ti nepotvrdím, že je to bezpečné. Už jsi 
dospělý, Draco. Svoje obtíže se sebeovládáním bys už měl mít vyřešené. Rozumíme si?“ 

„Ano, pane.“ 

A ani stopa po sarkasmu, pomyslel si Harry. Snape zjevně věděl, co na Draca platí. 

Snape ale ještě neskončil. „O tomto jsem dříve nemluvil, Draco, protože jsem si nebyl jist, zda 
tvá náklonnost ke slečně Millerové přetrvá, když jsi odhalil skutečnost, že je to mudla. Nyní 
vidím, že je potřeba ti to sdělit.“ 

„Co?“ 

„Tvá mladá dáma, jakmile její existence vejde ve známost, se stane terčem smrtijedů právě 
tak, jako jsi jím ty.“ 

Oh Bože. Pokud Draco vypadal zděšeně z představy, že by mohl být mučen, tak teď pro jeho 
výraz nebylo slov. Snad jen: čirá hrůza. V obličeji zezelenal a prudce polykal jako by se dusil. 

A pak, slabým hlasem řekl tu nejméně sobeckou věc, jakou od něj Harry kdy slyšel: „Pak se s ní 
raději rozejdu. Dokud neskončí tahle válka, dokud…“ 

„To nebude nutné,“ řekl Snape jemně. „Pokud zachováš přiměřenou opatrnost, bude v 
naprostém bezpečí. Například pokud se budete scházet jen v Exeteru, kde zatím nebyly žádné 
známky aktivity smrtijedů a kde jsou ochrany, které by mě okamžitě varovaly, kdyby se na tom 
něco změnilo. A navíc Lucius Malfoy už nebude intrikovat, aby tě zajal. Voldemort by bez 
pochyby uvítal možnost dostat z tebe informace, ale ve skutečnosti ti největší riziko hrozilo ze 
strany Luciuse.“ 

„To je pravda, ale…“ 

„Pokud na sebe, nebo na ni nebudeš poutat pozornost, pochybuji, že by se Voldemort někým z 
vás zabýval. Z Lupinova hlášení vyplývá, že jeho mysl teď zaměstnávají jiné plány, které 
odmítá svěřit i svým nejbližším následovníkům.“ 

Draco se zamračil. „To je tím, jak Lupin loni vystupoval jako Lucius a snažil se vytvořit zdání, že 
někteří smrtijedi nejsou zcela loajální. Nikdy mi to nepřišlo jako dobrý nápad. Jediný výsledek, 
který to přineslo je, že Voldemort už nevěří vůbec nikomu z nich.“ 

„Pamatuj, že s tímto konkrétním postupem jsem neměl nic společného.“ 

Draco kývl hlavou. „Nikdo ze Zmijozelu by s tím plánem nesouhlasil. Takže Rhiannon a opatření. 
Zůstaneme v Exeteru. A hádám, že o ní ve své koleji nakonec nebudu moct mluvit?“ 

Harry překvapeně zamrkal. „Ty ses chystal říct svým kamarádům, že ses zamiloval do mudly? 
Vážně?“ 

„Nechám-li stranou skutečnost, že to nejsou přátelé, pak ano.“ 

Snape zkřížil ruce na prsou. „Nepřijali by to o nic lépe, než tvé prohlášení loni. Pokud si 
vzpomínáš, tehdy tě napadli.“ 
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Draco si odfrkl. „Jako bych na to mohl zapomenout, Severusi. No, když už to musíš vědět, tak 
nejdřív jsem měl v plánu udržet Rhiannon v tajnosti, ale pak mě Grangerová přiměla to přiznat 
a pořád dokola mi opakovala, jak to znamená, že se za ni vlastně stydím a jak by to Rhiannon 
mohla poznat a…“ 

„Ale tak to přece není, že by ses za ni styděl,“ namítl Harry ostře, otrávený z Hermiony. „Jen by 
to znamenalo, že ji nechceš vystavit nebezpečí. A bez urážky vy dva, ale Zmijozel je plný 
pitomců, kteří by byli štěstím bez sebe, kdyby něco takového mohli vyzradit smrtijedům.“ 

„Ano, bez urážky, to platí i pro tebe,“ ozval se Snape. „Nebo jsi zapomněl, že i ty patříš do 
Zmijozelu?“ 

„Zjevně zapomíná na nebelvírské, kteří toho byli schopní také,“ dodal Draco. 

Harry je oba ignoroval. „Myslím, že bude lepší, když o ní nikomu nepovíš. A ani ne tak kvůli 
tomu, že je mudla. Spíš proto, že je pro tebe důležitá.“ 

„To, že je mudla, jí ale situaci ještě zhorší, pokud se o ní dozví někdo, kdo nemá.“ 

Draco pokýval hlavou. „Jistě, můj první nápad je mnohem lepší. Nikomu o Rhiannon neřeknu. 
Hm, myslím, že bych měl něco z toho vysvětlit i rodičům Grangerové. Nachystám jim dostatek 
pergamenových obálek, těch co vypadají jako z kouzelnických obchodů…“ 

„O čem to mluvíš?“ 

„S Hermionou jsme vymysleli, jak si můžeme s Rhiannon posílat dopisy. Pokud se to podaří, tak 
mi od Rhiannon budou chodit dopisy, které budou vypadat jako odpovědi na mé objednávky z 
obchodů. A když jí budu psát já, tak dopisy vložím do Hermioniny pošty rodičům, na tom není 
nic divného, že, když dívka píše domů a tak…“ 

„Když zmiňuješ slečnu Grangerovou, tohle ti od ní před chvílí přišlo,“ oznámil Snape. Jedno 
mávnutí hůlkou a dopis přeletěl pokoj k Dracovi. Ten se do něj okamžitě začetl a přitom se 
mračil. „Ale no tak.“ 

Harry se musel hodně držet, aby se nenaklonil a nekoukl Dracovi přes rameno. Už se však 
nedokázal zdržet otázky: „Co se děje?“ 

Draco pohodil dopis na stolek vedle pohovky. „Rodiče Hermiony nebudou dělat prostředníky pro 
dívku, kterou Hermiona nikdy ani neviděla, píše.“ 

„To není nijak nepochopitelný postoj,“ odtušil Snape. „Co s tím hodláš dělat?“ 

Draco na něj vrhl pohled. „Jak to vidím, tak mám jen jednu možnost. Hermiona se bude muset 
setkat s Rhiannon. A protože nechci, aby se ty dvě proti mně spikly, bude lepší, když s námi 
půjde i Harry. Co na to říkáš, Harry? Dvojité rande?“ 

Podle toho, jak se mu třpytily oči, se Draco těšil na Ronovu reakci. 

„Ne, díky,“ odmítl Harry spěšně. Ron nejspíš není natolik zabedněný, aby ho napadlo, že Harry 
má zájem o Hermionu, ale na druhou stranu už Rona v minulosti pár pitomostí napadlo. 

„Ale no tak. Bude to zábava. Hermiona není jako ta Celesta.“ 

„To mám pořád ještě u tebe.“ 

„Ne, nemáš. Byli jsme přece všichni na pláži, když sis řekl.“ 

„No jo.“ Harry zapomněl, že tuhle laskavost si už vyplýtval. Možná by nemuselo být špatné, 
strávit nějaký čas s Hermionou. Až budou Draco s Rhiannon zabraní do svého cukrování, bude 
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se jí moct zeptat, jestli už sehnala ten univerzální překladač, nebo co to bylo. „Souhlasím, ale s 
jednou podmínkou. Nebudeš si kvůli tomu Rona dobírat. Nikdy. A přestaň tomu říkat rande. 
Prostě půjdeme ven jako kamarádi, to je celý.“ 

„To jsou dvě podmínky.“ 

„Jo, tak to jako správný Zmijozel přijmi dřív, než si vymyslím další.“ 

Draco se pomalu usmál. „Domluveno. Ačkoli v mém případě to definitivně bude rande. Takže 
kdy… Rhiannon ve čtvrtek nemá zkoušku, protože ve čtvrtek mívají představení a tento týden 
nehrají takže… Napíšu Hermioně a snad se nějak domluvíme.“ Podíval se na Snapea. „Nebude 
vadit, když jí pošlu jedno z těch přenášedel, co máš od ředitele?“ 

„Naposledy jsi necítil potřebu se ptát,“ protáhl Snape. 

„To znamená ano nebo ne? Nějak to nepoznám.“ 

„To znamená, že jsem raději, když se mě zeptáš.“ 

Dracův úsměv povadl. „Ano, pane. Měl jsem se zeptat. Ale tyhle přenášedla přece fungují jen 
tehdy, když osoba, která je chce použít, už o tvé chatě ví a navíc je ředitel zabezpečil tak, aby 
je ministerstvo nemohlo zaznamenat, takže nevidím, v čem je problém.“ 

„Možná to s tvou impulzivností nebude tak špatné, pokud jsi toto vše zvážil.“ Snape mávl 
hůlkou. „Jedno jí poslat můžeš. Ale neber si je sám, Draco. Ředitel je svěřil mě. Rozumíme si?“ 
„Ano, pane,“ opakoval Draco. 

Harry si pro sebe pomyslel, že měl Draco docela štěstí, že za to nedostal písemný trest. Možná 
si Snape myslel, že když už je jeho syn dospělý, tak by se to nehodilo. Harry v to doufal, 
protože jeho vlastní narozeniny se už blížily. 

Pokusil se dodat svému hlasu nadšení a zeptal se: „Bude moct Rhiannon jít s námi v úterý na 
oběd?“ 

„Oh, bohužel ne, promiň,“ odpověděl Draco se zaúpěním. „Volala tomu Adrianovi, ale ten jako 
naprostý hajzl, jí řekl, že se ze zkoušky ulejt nemůže. Dobré na tom je to, že jsem se konečně 
naučil používat telefon.“ 

Harry se málem zasmál. „To přece není těžké.“ 

„Ne, ale přijde mi naprosto zbytečné pamatovat si všechna ta čísla, která vůbec nijak nesouvisí 
s osobou toho, komu chceš volat. Není to jako kouzelné formule, které alespoň většinou něco 
znamenají…“ Najednou se zakřenil. „Když o tom tak mluvím, tak Rhiannonino číslo už jsem si 
zapamatoval. Škoda jen, že nemáme jeden ten, jak jen se jim to říká? Znělo to podobně jako 
mobilicorpus…“ 

„Mobil,“ napověděl mu Harry. A jistě, že by mohli jeden mít. Nakonec, Harry přece mobil 
používal, když byl v domě na Grimmauldově náměstí č. 12, ačkoli se tehdy divil tomu, že 
baterie vydrží bez dobíjení. Rozhodl se ale, že to teď raději nebude zmiňovat. 

Protože nepochyboval o tom, že kdyby měl Draco přístup k telefonu, tak by každou bdělou 
minutu strávil telefonováním s Rhiannon a nejspíš i polovinu každé noci. 

***

„Harry,“ uvítal ho Piers slizkým úsměvem, jakmile otevřel dveře. Na moment to vypadalo, že 
Piers má oči jen pro Harryho, skenoval ho očima odshora dolů a tvářil se trochu jako predátor 
připravující se ke skoku. Pak se jeho výraz změnil a on se podíval i na ostatní dva stojící na 
prahu. „Draco, pan Snape… Pojďte dál, prosím. Dudley říkal, že dnes přijdete.“ 
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Harry potlačil chuť se zamračit a šel za Piersem do obýváku. Tak moc doufal, že dnes Pierse 
neuvidí… Copak bezpečnostní agentury nemají pro své zaměstnance práci i odpoledne? 

„Dudley by měl každou chvilku dorazit z práce,“ pokračoval Piers a s hlučným cvaknutím zavřel 
dveře. „Tak, posaďte se, jako doma, jako doma…“ Zasmál se a v tom smíchu zazněla touha. 
„Vlastně, Harry, ty jsi tu doma, jak víš…“ 

Harry se spěšně posadil na černou koženou pohovku a snažil se ignorovat, že do ní zapadl, 
jakoby se ho její měkké polštáře pokoušely spolknout. Okamžitě byl sám ze sebe otrávený. Piers 
by neměl být schopný ho takhle rozhodit. Jenže to možná nebyla jen Piersova slova, ale celý 
tenhle pokoj, co na něj působilo. I když přestavěný a jinak vyzdobený, i když už tu na každé zdi 
nevisely Dudleyho fotografie, přesto Harry cítil, jak na něj dopadá minulost jako neviditelná 
tíha. 

Snape se posadil vedle něj, jeho rty byly pevně stisknuté. Harry netušil proč. A neměl šanci se 
zeptat, protože v tu chvíli si všiml, že Draco ještě stojí. 

Sledoval směr bratrova pohledu a všiml si, že Dudleyho televize s širokoúhlou obrazovkou je 
zapnutá a jen zvuk je stažený na minimum. Draco na televizi zíral jako u vytržení, jako 
zhypnotizovaný. Přitom nedívali nic zajímavého, jen nějakou hloupou reklamu na prací prášek. 

Zatímco ho Harry pozoroval, poklesla Dracovi čelist. 

Harry vyskočil na nohy. „Mohl bys nám donést nějakou vodu, Piersi? Nebo líp třeba kolu nebo 
tak něco? S trochou ledu?“ 

Piers pokrčil rameny a otočil se. Jakmile byl z dohledu, přistoupil Harry k Dracovi a poklepal mu 
na rameno. „No tak, to je jenom televize,“ řekl mu potichu. „Říkal jsem ti o nich.“ 

Draco zamrkal, ale jeho pohled byl stále přitahován obrazovkou. „Je to tak… nemyslel jsem, že 
to bude tak jasné a barevné… A navíc, taky jsi říkal, že jejich obrazy se nikdy nehýbají.“ 

„To jsem ale mluvil o fotkách. Posaď se Draco…“ 

„Počkej. Chci vidět, za jak dlouho se to zopakuje.“ 

Harry se uchechtl a postrčil bratra směrem k židlím, které byly evidentně ze stejné sady jako 
pohovka - také potažené černou kůží. „Nebude se to opakovat. Obraz se pořád mění. Copak se 
Rhiannonin strýc nedíval minulý víkend na televizi, když jsi u nich byl?“ 

Draco potřásl hlavou a naklonil se, aby mu Harry nestál ve výhledu. 

Hm, možná bude nejlepší, když si Draco na mudlovské vynálezy zvykne co nejdříve. Harry si 
povzdechl a natáhl se pro ovladač. Několikrát přepnul na jinou stanici a ukazoval Dracovi, jak 
se to dělá. Pak mu ovladač podal. „Zkus si to.“ 

Draco začal metodicky přepínat z jednoho kanálu na druhý, oči přišpendlené k obrazovce. 

Harry se podíval na Snapea, který jen pokrčil rameny a rukou mu naznačil, ať se posadí. 

Když se Piers vracel z kuchyně, skleničku v každé ruce a třetí přidržoval mezi rukou a tělem, 
Draca právě zaujal jeden program, ale dokázal odtrhnout oči od televize a vzít si sklenku, 
kterou mu Piers podal. 

Harryho fascinovalo, že Draco se ani neušklíbl při představě, že by měl pít něco, co právě 
připravil mudla. Že by byl příliš zaujatý sledováním obrázků míhajících se v televizi? Pokud ano, 
stačil jeden lok bublinatého nápoje, aby ho vrátil do reality. 

Draco se otřásl a rychle sklenici odložil na stolek. 
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Když Harry upil ze své skleničky, pochopil. Dietní kola. Draco na ni nadával už od toho dne, kdy 
si koupili rybu a hranolky. Rhiannon si tohle pití zjevně oblíbila a Draco to nemohl pochopit. 
Harrymu tohle pití docela chutnalo. Žíznivě vyprázdnil svou sklenku a položil ji na stolek vedle 
Dracovy. 

„Tak, Harry, jak teď v létě zabíjíš čas?“ zajímal se Piers a doprovodil svou otázku protivným 
hrdelním smíchem. Sedl si na poslední volnou židli a zaujal pozici, která zjevně měla vypadat 
ležérně. 

Harry se na něj ani nepodíval. Po jejich poslední návštěvě byl pevně rozhodnutý neříkat a 
nedělat nic, z čeho by Piers mohl usoudit, že je Harry schopen jeho přítomnost snášet. „Lekce 
plavání,“ řekl úsečně. 

Další smích. „Opravdu, lekce plavání? Ale vždyť už jsi skoro dospělý, ne? A dospíváš v poměrně 
pěkného mladého muže, musím říct…“ 

Harry si pomyslel, že Piersova slova jsou tak kluzká, že je div, že mu z pusy nekape na podlahu 
olej. 

Snape seděl strnule, prsty kolem skleničky pevně sevřené, ještě se ani nenapil. 

Nezdálo se, že by si Piers všiml, že se každým dalším slovem dostává do většího nebezpečí. 
Jeho úlisný výraz se nezměnil. „A jak se ti líbí tvé lekce plavání, Harry? Pěkně jsi se přitom 
opálil, že?“ Jeho pohled mířil na spodní polovinu Harryho těla. „Normální plavky nebo šortky?“ 

„Vaše otázka je dotěrná a příliš osobní, pane Polkissi,“ ozval se Snape chladně. 

Piers se jen znovu zasmál, už ten zvuk šel Harrymu dost na nervy. „Oh, ale my jsme s Harrym 
staří přátelé, no nemám pravdu?“ 

„Ne,“ odsekl Harry. V tu chvíli byl rád, že je televize zapnutá, protože teď mohl předstírat, že ho 
zaujalo něco ve zprávách, na které Draco nakonec přepnul. Bylo to pěkně deprimující, zrovna 
mluvili o nějakých pohřešovaných dětech z Dungannonu. 

Když ho ignoroval, tak Piers konečně sklapnul a Harry tak raději pokračoval ve sledování zpráv. 
Naštěstí to musel vydržet jen několik minut, než Dudley dorazil. „Harry, Draco, profesore 
Snape! Rád vás všechny vidím!“ Přeletěl pohledem místnost. „A vidím, že Piers vám dělá 
společnost…“ 

„Ve skutečnosti nás spíše obtěžuje,“ oznámil Snape dříve než mohl Harry něco říct. „Způsoby 
tvého spolubydlícího jsou otřesné.“ 

„Tyhle lidi naprosto nemaj smysl pro humor,“ postěžoval si Piers. „Jen trocha přátelského 
pošťuchování mezi mnou a Harrym, nic víc se nestalo, Dude.“ 

Dudley přimhouřil oči, což na jeho obtloustlém obličeji vytvořilo poněkud prasečí výraz. Byl teď 
hodně podobný strýci Vernonovi, a když promluvil, byla ta podoba patrná ještě více. Vzhledem 
k tomu, co řekl, to ale Harrymu nijak nevadilo. 

„Pokud se nedokážeš k Harrymu chovat slušně, budeš si muset hledat nové bydlení, Piersi! On 
sem může přijít, kdykoli chce a jak často chce a já nechci, aby se tu necítil dobře, rozumíš? A 
myslím to vážně, ještě jedna stížnost a letíš! Jasné?“ 

Piers vyskočil na nohy a defenzivně zkřížil ruce na hrudi. „Všiml jsem si, že Harry si ještě 
nestěžoval, jen jeho otec. I když by mě vážně zajímalo, proč někdo v Harryho věku potřebuje 
být adoptovaný…“ 

„Jestli si to myslíš, tak jsi pitomec,“ řekl mu Dudley ostře. „Každopádně, Harry nemá zrovna ve 
zvyku si stěžovat, a pokud si profesor myslí, že ses choval nevhodně, tak mě to stačí.“ 
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Tichý praskavý zvuk jim oznámil, že Draco právě přišel na to, jak se televize vypíná. „Možná 
bysme měli jít,“ řekl s důrazem na každé slabice. Asi stihl sledovat nejen televizi. 

A jako by to měli secvičené, Draco i Snape vstali, Harry jen o zlomek vteřiny po nich. 

„Jistě,“ souhlasil Dudley. „Ehm… běžte napřed. Skočím si pro něco nahoru a jdu za vámi.“ 

Harry slyšel, jak pod Dudleyho váhou schody tiše skřípou, když vyběhl do patra. 

Piers, jako by se rozhodl, že jim dokáže, že je přesně tak pitomý, jak o něm Dudley řekl, se na 
ně na všechny odporně usmál. Harryho v tu chvíli napadlo, že je to první upřímný výraz, který 
na něm dnes vidí. Možná to bylo jen tím, jak se hodil k jeho krysí tváři. „Dobrá, dobrá. Vždycky 
jsi měl ve zvyku utíkat z boje, ale dřív jsi za sebe alespoň nenechával bojovat jiné.“ 

Harry na něj nevěřícně zíral. „Co já dělám nebo nedělám, není tvoje věc.“ 

Dracův hlas byl tichý a plný vzteku, když se postavil vedle Harryho. „Nemáš nejmenší ponětí, o 
čem mluvíš. A taky, kurva, nemáš ani ponětí, s kým to vlastně mluvíš, ty…“ 

„Draco, to stačí,“ zarazil ho Snape opatrným hlasem. „Pane Polkissi, počkáme na Dudleyho 
venku.“ 

Harry si myslel, že to jeho otec zvládá docela v klidu, ale to bylo jen dokud neprošli kolem 
Pierse, který měl najednou obličej celý mokrý a na podlahu tiše kapala dietní kola. Snape jako 
jediný z nich měl dosud v ruce svou sklenici… 

Před domem se Harry nemohl rozhodnout, jestli se má smát, nebo jestli má otce obejmout, ale 
pak si všiml, jak Snape zírá na Draca a chuť na oboje ho přešla. 

„Nehoda,“ řekl Draco, ale oči se mu třpytily. „Však víš, problém se sebeovládáním.“ 

„Taková nehoda se může stát leda děcku bez vychování, ne dospělému v posledním ročníku!“ 

„Ale no tak, není to nic tak hrozného, jako vyrazit všechna okna, Severusi.“ 

„Takže to vlastně ani nebyla nehoda, že?“ zeptal se Snape, slova odsekával tak že práskala jako 
bič. 

Harry si všiml, že Draco si zastrčil hůlku ještě hlouběji do kapsy. „Ne, pane. Ale nikdo přece 
nebude vyšetřovat takovouhle prkotinu. Vždyť už jsem dospělý.“ 

„Harryho bratranec si bude myslet, že jsem to byl já, kdo na jeho spolubydlícího vychrstl pití!“ 

Vypadalo to, že mu to opravdu vadí. Což Harryho zvláštně dojalo. Věděl, že jeho otci je většinou 
ukradené, co si o něm lidé myslí, i když si všiml, že od toho dne, kdy za nimi Rhiannon přišla na 
koupališti s těmi váhavými výtkami, jsou jeho vlasy mnohem čistší. Harry věděl, že to asi dělá 
pro Draca. A teď, tahle obava, co si o něm Dudley pomyslí… vůbec mu přitom nešlo o 
Dudleyho. 

Harry se na otce usmál a lehce se dotkl jeho ruky. „To bude v pohodě, tati.“ 

Když Dudley za okamžik vyšel z domu převlečený do jiného trička – to, co měl prve na sobě, už 
bylo dost propocené – ani slovem se o tom incidentu nezmínil. Bylo pravděpodobné, že o něm 
ani nevěděl. Copak by si Piers stěžoval, když věděl, že Dudley by si nejspíš myslel, že Piers 
zase řekl něco urážlivého? Když věděl, že Dudley by pak mohl splnit, čím mu hrozil a vykopnout 
ho z domu? 

Harryho úsměv se rozšířil. Proč taky ne? Představa, že by Dudley zašel tak daleko se mu totiž 
zamlouvala, protože pak by sem chodil na návštěvu mnohem raději. Což mu něco připomnělo. 
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„Dudley… to jak jsi říkal minule, jak musíš sdílet náklady s Piersem… ehm…“ Harryho pokus o 
velkorysost odumřel v polovině věty, protože si vzpomněl, jak špatně reagoval Draco, když mu 
kdysi nabídl peníze. Na druhou stranu, jakmile si Draco uvědomil, že jsou rodina, jeho postoj se 
změnil. 

Dudley právě odemykal boční dveře modrého sedanu, který stál na příjezdové cestě před 
domem, ale zarazil se a podíval se na Harryho. „Co je?“ 

Harry polkl. Asi by se měl nejdřív poradit s otcem, než něco takového nabídne, to věděl, 
protože vlastně ani neměl u sebe svůj klíč od trezoru, ale… na to teď bylo pozdě. „Ehm… 
kdybys ho kvůli mně vyhodil z domu, tak bys asi těžko vyšel s penězi a já chtěl říct, chtěl jsem, 
abys věděl, že… no, že ti můžu pomoct. Kdybys potřeboval…“ 

Dudley otevřel dveře od auta a natáhl se dovnitř, aby odblokoval ostatní dveře. „A jak asi? 
Vždyť ještě rok budeš chodit do školy, ne?“ 

Ale ne… Harry pocítil malé bodnutí svědomí. To se o tom za celou tu dobu, co spolu strávili ve 
Snapeově bytě ani nezmínil? Teď nezbývalo než doufat, že se Dudley nenaštve. „No to jo, ale 
zdědil jsem docela dost peněz po tátovi.“ 

Dudleyho oči zalétly ke Snapeovi, ale pak mu to došlo. „Aha, ty myslíš toho druhého. Myslel 
jsem, že ten byl nezaměstnaný, ne? A taky že to byl alkoholik a…“ 

Draco vydal zvuk, který měl opravdu velice blízko k vrčení. 

„To jsou jen pomluvy,“ řekl Harry opatrně klidným hlasem. Ještě nedávno by ho podobná slova 
rozzuřila k nepříčetnosti, jenže Dudley si ani nic jiného myslet nemohl. „Tví rodiče neměli mého 
otce rádi. Jsem si jistý, že dokážeš uhodnout proč asi.“ 

Dudley sklonil hlavu. „Promiň, Harry.“ 

„To je v pořádku. Ale kdybys potřeboval nějaké peníze…“ 

„Nepotřebuju, teď když chodím do práce.“ Dudley se přes Harryho podíval na Draca a Snapea. 
„Posadíte se dozadu? Harry, pojď si sednout vedle mě.“ 

Draco vytřeštil oči. „Ty čekáš, že vlezu do tohohle… vozidla?“ 

„Zas tak moc se to třeba od vlaku neliší,“ uklidňoval ho Harry netrpělivě. Byl docela 
překvapený, že Draco ještě autem nejel, když trávil tolik času s Rhiannon. Jednou se přece 
zmiňovala, že mají auto… ale Draco jim přece říkal, že jeho přítelkyně má raději přemisťování. 
A Draco zjevně taky. „Severus už vybral restauraci a jsem si jistý, že nás tam může dostat. 
Všechny.“ 

Snape povytáhl obočí. „Za jasného dne a vprostřed hustě obydlené oblasti? Raději ne, Draco.“ 

„No, tak můžeme…“ 

„Vlez do toho auta,“ přerušil ho Harry. „Nakonec, Dudley musel jet Bradavickým expresem, aby 
mě mohl navštívit a myslím, že to pro něj bylo těžší než tohle pro tebe.“ 

Draco se přesto ani nepohnul, dokud ho Snape nepostrčil. Pak to vzdal a s odporem a pevně 
zaťatou čelistí se nasoukal do auta. Harry si málem povzdechl. Vsadil by se, že by Draco jízdu 
autem považoval za zajímavé dobrodružství, pokud by to auto ovšem řídila Rhiannon. 

No, alespoň Snape si nestěžoval. Jeho výraz byl dokonale klidný, když přešel na druhou stranu 
auta a posadil se dovnitř. Naklonil se dopředu a podal Dudleymu pergamen s hrubě načrtnutou 
mapou. Dudley ji chvilku studoval, pak nastartoval a rozjel se. K restauraci trefil bez bloudění. 

Draco celou cestu seděl vzpřímeně a napjatě, a když vystupoval, zavřel za sebou dveře s 
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mnohem větší silou, než bylo třeba. 

Harry se usmál a mávl rukou směrem k francouzské restauraci specializované na rybí 
speciality, kterou našli nedaleko ulice, kde měla kancelář Marša. „Včera jsme tu s tátou byli na 
obědě a ujistili jsme se, že tu budou mít něco, co ti nebude vadit při tvojí dietě.“ 

Draco něco zamumlal, ale Harry nemohl přijít na jediný důvod, proč by si měl stěžovat. No a co, 
že se Snapem šli na oběd sami? Draco byl přece jako obvykle na obědě s Rhiannon. 

„Eh, kvůli mně jste si nemuseli dělat starosti,“ zamumlal Dudley. „Já teď… na chvíli jsem dietu 
přerušil.“ 

„Ale ne, to přece nemůžeš…“ 

„Harry,“ přerušil ho Snape. Víc neřekl, ale stačilo to. Dudley je dospělý a schopný rozhodovat 
sám o sobě i o své dietě. To Harry věděl, ale přesto si umínil, že Dudleymu svůj názor řekne. 
Pokud se tedy Dudley zeptá. 

„Merveilleuse,“ četl Draco nápis nad dvojitými dveřmi restaurace. „Nějak se mi to nezdá.“ 

„Ten název je pravděpodobně slovní hříčka vycházející ze slova marvellous, tedy zázračné a 
mer znamená ve francouzštině moře…“ 

Draco zvedl bradu. „Ano, toho jsem si vědom. Na rozdíl od některých lidí totiž francouzsky 
umím, jak jistě víš.“ 

Namyšlený pitomec… Harry škubl za jedno z vesel, připevněných vertikálně na dveře místo 
kliky. Trochu zvláštní, ale asi to mělo spolu s rybářskými sítěmi pod stropem vytvářet atmosféru. 
Restaurace byla uvnitř zařízena v podobném duchu, vypadalo to tam jako na rybářské lodi. 
Harrymu se to líbilo, ale věděl, že nechodí do restaurací moc často a do podobných jako tahle 
už vůbec ne. Vlastně až donedávna, kdy Snape navrhl, že by se měli po nějaké dobré restauraci 
porozhlédnout. 

Draco se tvářil, jako by jíst v podobném podniku bylo hluboko pod jeho úroveň. Hm, možná byl 
jen otrávený, že s nimi nemohla jít Rhiannon. Nebo spíš Draco litoval, že tu musí být on. Bez 
pochyby by raději seděl v divadle a poslouchal Rhiannon, jak pořád dokola zpívá to samé. 

Když je hosteska přišla usadit, počkal Draco, až se všichni usadili a pak si vybral židli co nejdál 
od Dudleyho, popadl menu a držel si ho před sebou skoro jako kříž na ochranu proti upírům. 

Harry už zase měl chuť si povzdechnout. Draco si od rozhovoru s Hermionou zvykl popovídat si 
trochu s každým mudlou, kterého potkal. Bylo jasné, že mu poradila, ať si to trénuje nebo tak 
něco. Ale dnes neřekl Dudleymu ještě ani slovo, ačkoliv když byli minule na návštěvě v Zobí 
ulici, tak Dracovi rozhovor s mudlovským chlapcem nevadil. 

Zato teď… člověk by neuhodl, že Draco alespoň tuší, co je to slušné chování. Tvářil se naprosto 
znechuceně, že musí sedět v mudlovské restauraci a kdykoli vzhlédl od svého menu, ohrnul 
horní ret. 

Harry to vůbec nechápal. Jak to mohla Rhiannon ještě zhoršit, tenhle Dracův přístup k mudlům? 

Pitomec, myslel si Harry. Nemohl přijít na nic, kromě té jízdy autem, co mohlo Draca tak 
rozčilovat. Možná jen potřebuje chvíli času na to, aby se s tímhle novým zážitkem srovnal. 
Možná je na tom Snape podobně. Nevypadal tak rozčílený jako Draco, ale přesto byl příliš 
zticha. 

Možná nechával Harryho, aby vedl rozhovor sám, protože to byl on, kdo měl zájem na 
udržování vztahů s Dudleym. Po chvíli začalo jít ticho Harrymu na nervy a tak se otočil k 
bratranci a zeptal se: „Říkal jsi, že máš práci? Co vlastně děláš?“ 
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Dudleyho obličej trochu zrůžověl, když odložil menu a odstrčil ho na kraj stolu. „Není to nic 
moc, ale aspoň mám z čeho platit účty. Doplňuju police ve videopůjčovně.“ Pak se usmál. 
„Můžu si domů vzít pásek, kolik chci, což je na té práci dobré.“ 

Dracovo menu plesklo o stůl, jak je položil s příliš velkou silou. „Jak toho můžeš pořád tolik 
opravovat? To jsi takové nemehlo?“ 

Harrymu chvíli trvalo, než mu došlo, co tím Draco myslel. Aha, pásky. Draco si musel 
vzpomenout na čarolepu… přesto to nevysvětlovalo hrubost jeho otázky, ani stopu nepřátelství 
v jeho hlase. Harry se k němu naklonil a zašeptal: „On myslí pásky jako videokazety. To je něco 
jako… nahrává se na ně to, cos viděl v televizi, takže se na nějaký program můžeš dívat, 
kolikrát chceš.“ 

Draco vzal do ruky sklenici s vodou, ale nenapil se, jen točil sklenkou v ruce tak, aby se voda 
roztočila v kruzích. Nedíval se na to, co dělá, jeho pohled se znuděně zaměřil na Dudleyho. „Jak 
může někdo potřebovat ještě víc, než dávají v televizi na všech těch kanálech?“ 

Řekl to tak, jako by si myslel, že Dudley je jen tlustý povaleč, který nedělá nic jiného, než že 
kouká na televizi. Což by nebyl tak špatný popis Dudleyho ještě tak před rokem, ale i kdyby to 
byla pořád ještě pravda, tak Draco neměl žádné právo to komentovat. 

„Co je to s tebou?“ zasyčel na něj Harry. „Byl jsi přece s Rhiannon celé dopoledne. To jste se 
pohádali nebo co?“ 

Draco položil ruce na stůl. „Jak tě něco takového může napadnout? Vycházíme spolu s 
Rhiannon skvěle.“ 

„Rhiannon?“ zajímal se Dudley. 

„Dracova přítelkyně,“ vysvětlil Harry stručně. 

„Jsem si celkem jistý, že jsem o ní minule mluvil,“ dodal Draco uhlazeně. „Možná máš 
poškozenou paměť ze sledování všech těch kazet.“ 

„Draco,“ napomenul ho Snape a mírně potřásl hlavou. 

Draco zmlkl a začal předstírat, že ho nesmírně zajímají námořnické obrázky na zdi. Snape se ho 
několikrát pokusil zapojit do hovoru, ale Draco jako by je nevnímal. Než k nim přišla číšnice, řekl 
sotva dvě slova a pak, jako by jim potřeboval dokázat, jak namyšlený dokáže být, začal s tou 
nejnemožnější objednávkou, jakou kdy Harry slyšel. „Tak, pro začátek to bude La Pôchouse, 
horké a čerstvé, myslím, a pak Espadon ŕ la Rouille. Na salát bych prosil dressing Vinaigrette a 
prosím ujistěte se, že kuchař použije pravou dijonskou hořčici, ano? Některé restaurace 
používají místo ní nějakou pochybnou německou a to prostě není ono.“ 

Tahle restaurace patřila mezi ty dražší, takže servírka jen bezvýrazně přikývla. „A k pití, pane?“ 

„Perlivou minerální vodu. Přineste mi ji v láhvi a s čistou sklenicí. Toto si laskavě můžete 
odnést.“ Draco ukázal na svou sklenici s vodou. 

Servírka pevně stiskla rty, ale neodpověděla. Snape také nic neříkal, ale jeho výraz na jeho 
obličeji vydal za tisíc slov. Draco, jak si Harry všiml, se pečlivě díval stranou. 

Harry si objednal a po něm i Snape, oba dva si vybrali polévku bouillabaisse a jako předkrm 
cibulový koláč. Harrymu to přišlo docela zábavné, protože se na tom nedomlouvali. Možná, až 
si příště v Bradavicích objednají 'něco vhodného', budou to on a Snape, kdo dostanou stejné 
jídlo. 

Draco jejích shodné chutě nijak nekomentoval, ale Dudleyho výběr nápoje u něj nastartoval 
nové kolo nepřátelství. „Dietní kola?“ posmíval se. „To by mě zajímalo, jaký má smysl pít dietní 
kolu, když si zároveň objednáš rybu zalitou máslem a pečenou bramboru? A proč se i doma 
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obtěžuješ s dietní kolou, když ses na svou dietu vykašlal?“ 

Ke konci už mluvil tak hlasitě, že se po něm lidé u vedlejších stolů začali otáčet. 

„Draco,“ zasyčeli na něj Snape i Harry zároveň. 

„Ne, mě to nevadí,“ řekl Dudley a vylovil z košíku, který jim na stůl postavila servírka, kus 
chleba. „Snažím se zůstat u dietní koly, protože kdybych teď začal pít tu sladkou, bylo by pak 
mnohem těžší znovu držet dietu. Navíc mi docela chutná.“ 

„Chutná ti?“ Draco naprosto ignoroval bratrovy a otcovy pokusy o jeho umlčení a teatrálně se 
otřásl. „To máš tedy otřesný vkus.“ 

„No, Rhiannon teda asi taky,“ odtušil Harry naštvaně. 

„Ve skutečnosti je Rhiannonin vkus vynikající,“ řekl Draco a ďábelsky se pousmál. Hned se však 
vrátil k popichování Dudleyho. „Ty nemáš přítelkyni, že ne? Ani se nedivím. Kdybych byl tebou, 
vrátil bych se pěkně rychle k té dietě. Tedy, ne že bych si myslel, že ti to nějak pomůže, když 
vezmu v úvahu tvou výchovu…“ 

Snape popadl ubrousek, který si nachystal do klína a hodil ho na stůl. „Doprovodíš mě k autu, 
Draco. Ihned.“ 

Draco se zamračil, ale zvedl se od stolu. S omluvným pohledem ho Snape následoval. Jakmile 
byli oba z dohledu, naklonil se Harry k bratranci. „Omlouvám se. Opravdu netuším, co to s ním 
dneska je.“ 

Dudley jen pokrčil rameny. „Moji přátelé se k tobě chovali mnohem hůř a já taky, takže hádám, 
že si jen těžko můžu stěžovat. Ale taky mě to překvapilo. Předtím se choval mnohem 
přátelštěji.“ 

„Jo, já vím,“ povzdechl si Harry. Co se to jen stalo s tím Dracem, který byl potěšený, že může 
Dudleymu předvádět kouzla, nebo který seděl na dvorku čísla čtyři v Zobí ulici a pozorně 
poslouchal, jak mu Dudley líčí záludnosti přípravy steaků na grilování? „On jen… nemám 
ponětí. Asi něčím prochází, ale nevím čím. Ale to neomlouvá jeho hrubost.“ 

Draco se za několik minut vrátil ke stolu a po dobu jídla už neřekl ani slovo. Ani jedno jediné 
slovo. 

Snape taky vypadal vyvedený z míry – nebylo se ani čemu divit – ale ignoroval Dracovu náladu 
a lehce konverzoval s Dudleym a Harrym. I přes to bylo pro ně takřka vysvobozením, když 
konečně dojedli a odešli z restaurace. 

„Děkuji vám za oběd, profesore Snape,“ řekl Dudley, když seděli v autě. „Já… doufám, že se 
zase brzy uvidíme.“ Harry si všiml, jak jeho bratranec polkl. „Všichni.“ 

Draco jen zíral skrze Dudleyho, jako by byl vzduch. 

„Děkujeme za svezení,“ odpověděl Severus svým nejzdvořilejším hlasem. „nyní máme ještě 
nějaké povinnosti a předpokládám, že už bychom měli jít. Rád jsem tě viděl, Dudley.“ 

Harry bratrance krátce objal a pak spěchal za Snapem a Dracem, kteří na něj čekali na rohu. 
„Alespoň jsi se mohl rozloučit, Draco,“ Harry si nemohl pomoct, aby jeho hlas nezněl vyčítavě. 
„A nechápu, proč jsi musel být tak hrubý.“ 

Draco zvedl bradu. „Vhodnější otázka je, proč jsi ty byl tak nesmírně zdvořilý.“ 

„Možná proto, že je to můj bratranec?“ 

„Povedený bratranec,“ zamumlal Draco. 
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Harry zaťal zuby. Tolik k tomu, že Rhiannon bude mít na Draca blahodárný vliv. Místo toho se 
Draco vrátil ke svému starému zvyku nesnášet všechny mudly. 

„No fajn, mě může být jedno, co si myslíš. Je to jediný bratranec, kterého mám.“ 

„To už lepší nemít žádného, než takového…“ 

„To už by stačilo, mladý muži,“ přerušil ho Snape. „Zbytek svých myšlenek si můžeš schovat 
pro sezení s milou paní doktorkou.“ 

„Draco by asi měl jít první,“ řekl Harry a zvedl bradu tak, jak to dělával Draco. „Protože je dnes 
mimořádně nesnášenlivý.“ 

„Půjdu první a vysvětlím jí, že zjevně trpíš bludy…“ 

„Dost!“ Snape tentokrát zvedl hlas. „Dělá se mi z tebe špatně od žaludku a nejsme už v 
restauraci, kde jsem ten pocit mohl potlačit s pomocí jejich výborného jídla. Mluvím jasně?“ 

„Ano, pane,“ procedil Draco skrz zuby. 

„Jistě, tati,“ řekl Harry. 

Draco vydal něco jako zaúpění a potom už nikdo z nich nepromluvil, dokud nedorazili do 
Maršiny malé čekárny.

Kapitola 20 ČTYŘHRA

Draco Harryho ignoroval, dokonce, i když dorazili do Maršiny ordinace, zvláštní. Prohrabával se 
chvilku hromadou časopisů, jeden si vybral a zaujatě se do něj začetl, pomalu obracel stránky a 
vůbec se tvářil, jako by ho na světě nic jiného nezajímalo. Opravdu zvláštní chování od někoho, 
kdo si většinou stěžoval, jak mudlovské ty tiskoviny jsou. 

Teď se zdálo, že se čtení nemůže nabažit. 

Snape se s rozladěným výrazem posadil, vytáhl hůlku a vykouzlil lahvičku s něčím růžovým a 
napěněným. S pohledem upřeným na své syny, což Harrymu za daných okolností přišlo 
poněkud nespravedlivé, lektvar na jeden lok vypil a lahvičku schoval do kapsy u bundy. 

Za chvilku do čekárny přispěchala Marša. „Moc se omlouvám,“ řekla, když se podívala na 
hodinky. „Bohužel mám dnes čas jen na jedno sezení. Byla jsem požádána o konzultaci u 
jednoho případu v místní nemocnici.“ 

Pak se na ně trochu vyčkávavě zahleděla. 

Harry byl první, komu došlo, že rozhodnutí, kdo dnes půjde na sezení, nechává na nich. „Oh, 
trvám na tom, aby šel Draco,“ řekl a poposedl si. „Jsem si jistý, že po týdnu, jaký měl, bude 
potřebovat spousty terapie.“ 

„Ne, to tedy ne. Půjdeš ty. Potřebuješ to mnohem víc!“ 

„Nepotřebuju! Já to nebyl, kdo každým svým slovem Dudleyho urážel!“ 

„Ne, tys jen celou dobu zíral na svojí vidličku! Na ty ostré hroty!“ 

„To jen proto, že jsem vážně přemýšlel, že jí po tobě hodím!“ 

Jejich hádku utnul až Snapeův hluboký hlas. „Věřím, že v tomto případě by možná nejlepším 
řešením bylo dvojité sezení. Možná se vám podaří je upomenout na skutečnost, že jsou bratry.“ 
To Draca umlčelo, všiml si Harry. Jeho to ovšem umlčelo taky. „Doktorko Milá, nebude vám 
doufám vadit, když se na hodinu vzdálím? Sklenka něčeho ostrého by mi přišla docela vhod.“ 
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Harrymu údivem poklesla čelist. Snape během jejich sezení ještě nikdy neodešel. Vždycky seděl 
v čekárně. 

„Dobrá práce, Harry,“ protáhl Draco, jakmile za Snapem zaklaply dveře. „Kvůli tobě teď táta 
začne pít!“ 

„Pch, jako bych to byl já, kdo právě pokazil skvělý oběd…“ 

„Pojďte prosím dovnitř,“ řekla Marša. „Dnes nemám čas ztrácet čas.“ 

V její ordinaci si Harry vybral židli vedle okna a ani ho moc nepřekvapilo, že Draco se posadil co 
možná nejdál od něj. „Nic takového,“ zklamala je Marša. „Na pohovku, oba. Tak, v čem je 
problém?“ 

Harry místo odpovědi otevřel zásuvku, ve které uchovávala skořicové žvýkačky, které si zvykl 
žvýkat během sezení, a jednu si vzal. Ne, že by tu téměř pálivou chuť nějak zvlášť potřeboval, 
necítil potřebu škrábat si ruce. 

Tedy cítil, ale ne moc. 

Nicméně si myslel, že pokud něco neudělá, tak by mohl podlehnout pokušení praštit Draca. 
Téměř instinktivnímu pokušení, které mu žvýkačka pomáhala udržet na uzdě natolik, že si s 
nádechem černého humoru dokázal vzpomenout na prohlášení, že jeho instinkty jsou v zásadě 
správné. 

„Ten problém?“ opakovala Marša a ostře se na ně oba zadívala. 

„Draco je otrávený z toho, že musel jít na oběd se svou rodinou, když chtěl být raději s 
Rhiannon.“ 

„Harry je otrávený, že někdo byl k jeho bratranci pro změnu upřímný.“ 

Marša se na židli předklonila a s pichlavým pohledem je usadila. „Nic takového už od vás nechci 
slyšet, jasné? Můžete mluvit jen o svých vlastních pocitech. Nebudete popisovat pocity 
druhých, nemůžete přece vědět, jak se cítí. Rozumíme si?“ 

Jo, jistě, že tomu rozumí. Harry už to všechno jednou slyšel. „Jo, jasně. Takže já mám pocit, že 
Draco by byl raději se svou přítelkyní a udělal všechno proto, aby nám to všem došlo!“ 

„To není pravda,“ odsekl Draco. „Já jsem s radostí nechal Rhiannon zkoušet. Je to dobré pro její 
kariéru a mě na její kariéře záleží, což doufám neuniklo tvé pozornosti. A navíc já nebyl ten, kdo 
si začal.“ 

Harry překvapeně vydechl. „A nebyl jsi to náhodou ty, kdo chrstl Piersovi do obličeje pití?“ 

„Za to, jak s tebou mluvil, by si zasloužil něco mnohem horšího!“ 

„A co udělal Dudley? Čím si zasloužil, že jsi mu řekl, že je tlustý, hloupý a líný?“ 

„No, ale to on všechno je, Harry! Jedinou záhadou je, jak to, že to sám nevidíš?“ 

„Všechno, co ty vidíš, jediné, co tě kdy zajímalo, je původ! A Dudley zřejmě nesplňuje 
požadavky!“ 

„To máš zatraceně pravdu, že ne!“ 

V tom okamžiku se Harry pozastavil nad tím, jak mohl vůbec věřit, že Draco Malfoy se mohl 
změnit. A v tom okamžiku pro něj byl Draco Malfoy, ne Snape. Tohle, to jak se choval… 
dokonalý Malfoy. „A to si představ, že táta si měl takovou bizardní představu, že chození s 
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Rhiannon by pro tebe mohlo být dobré, mohlo by z tebe udělat menšího rasistu, ale ty jsi 
desetkrát horší, než kdy dřív! Alespoň jsi býval schopný mluvit s Dudleym a nechovat se k 
němu jako k odpadu.“ 

Draco prudce škubl hlavou, skoro jako by dostal facku. Jeho oči nabraly barvu oceánu za bouře. 
„Ty si myslíš, že mám problém s tím, že je mudla?“ 

„No, buď to, nebo máš asi svoje dny.“ 

„Cože?“ 

Doktorka Milá si odkašlala. „Tak se říká jistému období v měsíci u žen, Draco.“ 

Draco zaťal zuby, přesto nezabránil tomu, aby v obličeji nezrudnul. „To jako chceš říct, že jsem 
zženštilý?“ 

„Ne, to tím nemyslí,“ řekla Marša a zvedla ruku. „A rozhodně nenecháme tento hovor 
sklouznout k vzájemnému urážení se. To, o co se Harry snaží, byť poněkud neefektivně, je 
vyjádřit frustraci způsobenou tvým chováním. Je to tak, Harry?“ 

Harry strnule přikývl a silně skousl žvýkačku. 

„Teď bys Draco možná mohl odpovědět na Harryho otázku.“ 

Draco pokrčil čelo. „Otázku?“ 

„Proč ses rozhodl urážet Harryho bratrance. Naznačoval jsi, že tě něco rozzlobilo.“ 

Draco se zamračil. „No, neměl jsem zrovna radost z toho, že jsem byl nucen vlézt do jedné z 
těch smrtících pastí hned potom, co jsem deset minut sledoval, co se stane, když se spolu 
srazí.“ 

Och… aha, ty zprávy opravdu zahrnovaly i reportáž o srážce aut na dálnici M5. Ale rozhodně ne 
desetiminutovou. „To vážně hodláš tvrdit, že jsi se bál jet autem a to je jediná příčina toho, jak 
ses pak choval?“ Harry rozšířil nozdry. „Myslím, že pak by ses asi měl vykašlat na famfrpál. 
Protože ten je zatraceně nebezpečnější než krátká jízda autem po Surrey.“ 

„Bojíš se, Pottere? Chceš se zabavit konkurence? Protože já tě v příštím zápase porazím tak 
dokonale, že až se z toho vzpamatuješ, nebudeš ani tušit, jaký je rok!“ 

„To si můžeš leda tak přát!“ 

Marša najednou vyskočila a prudce otevřela dveře do komory. Něco tam popadla, otočila se na 
patě a hodila to Harrymu. Ten zjistil, že v ruce drží něco jako válcovitý polštář zakončený 
vycpaným držadlem. Přesně takový teď hodila i Dracovi. „Do toho,“ pobídla je Marša, ruce 
založené v bok. „Dostaňte to ze sebe! Možná jsem se o tom zapomněla zmínit, ale já na tohle 
nemám dneska čas a rozhodně vás nepošlu zpět k otci, když se hádáte jako pětileté děti. No 
tak, udeřte se navzájem.“ 

Harry se okamžitě zastyděl a odložil polštář na stolek vedle pohovky. 

Rozhodně mu nezlepšilo náladu, že v ten samý okamžik ho Draco svým polštářem praštil přes 
hlavu. Silně. 

„Au, ty pitomče!“ 

Draco spěšně odhodil polštář a s rozpáleným obličejem se omlouval. „Eh… promiň.“ 

„Jste připraveni bavit se jako dospělí?“ Její tón byl velmi výmluvný. Konečně… to bylo to slovo, 
které neřekla nahlas. 
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„Ano,“ přikývl Harry. 

„Ano,“ řekl Draco o poznání zdráhavěji. 

„Dobrá,“ řekla doktorka a znovu se posadila. „Tak, Draco. To byla tvá první jízda autem, chápu 
to správně? A to ti tolik vadilo?“ 

Draco zastrčil ruce hluboko do kapes. „No, moc mi to nepomohlo, protože tou dobou jsem už 
byl pořádně otrávený.“ 

Harry odolal nutkání poznamenat: Jo, tak to jsme si všimli. „To, že je Piers idiot, nemá nic 
společného s Dudleym.“ 

Draco zavřel oči a chvilku to vypadalo, jako by se modlil. Možná prosil Merlina o trpělivost. „Já 
nemluvím o Piersovi. Ty ho zjevně nemůžeš vystát, abych tak řekl. Já jen… nedokážu pochopit, 
proč jsi schopen vystát svého bratrance. Je to příšerný člověk!“ 

„Protože je mudla?!“ 

„Ne, to není tím, že je mudla! Já jednu mudlu miluji, Harry. To není to, co jsem chtěl říct.“ 

„Oh, jistě, to perfektně vysvětluje, proč jsi mluvil o jeho výchově.“ 

Draco prudce otevřel oči. „Mluvil jsem o jeho rodičích, ne o mudlech všeobecně. Zasraný 
Dursleyovi a to všechno, co ti udělali…“ Draco najednou vypadal unaveně. „Jejich syn byl 
součástí toho všeho. Sledoval rodiče, jak tě zamykají v přístěnku pod schody, přihlížel tomu, jak 
tě trápí hlady. Copak ti to nevadí, Harry?“ 

Harry sevřel ruce v pěsti. „To nebyla Dudleyho chyba.“ 

„Ale jeho chyba byla, že ti nepropašoval nějaké jídlo. Měl to udělat. Víš, že by to udělat mohl. 
Když jsi vyrůstal, chovali se k tobě, jako bys byl odpad a on toho byl součástí. Tak proč sakra jsi 
ochoten podstoupit všechny potíže spojené s tím, aby byl součástí tvého života.“ 

Žvýkačka, ne žvýkačka, Harrymu vyschlo v ústech. „Tak proto jsi byl na Dudleyho dnes 
naštvaný? Kvůli mně?“ 

Draco na moment stiskl zuby. „Já vím, jaké to je, když někdo jen tak stojí a přihlíží, zatímco se 
děje něco strašného, Harry. Například kouzelnický výprask!“ 

Oh… není divu, že byl Draco tak naštvaný. Tohle nebylo jen o Harrym, bylo to i o Dracovi. O 
tom, co cítil ke své matce, která nikdy nezastavila Luciuse, když uskutečňoval svou zvrácenou 
představu výchovy. Která se vzdala svých rodičovských práv, když se Lucius rozhodl, že Draco 
není hoden být i nadále jeho synem… 

Ale ty dva případy jsou jen stěží srovnatelné. „No tak, Draco, Dudley byl jen dítě. Co měl asi tak 
dělat, aby zastavil svoje rodiče?“ 

„Aha, takže on je vlastně učiněné neviňátko, že?“ Draco zkroutil rty do úšklebku. „Říkal jsem ti 
přece, že se ledacos povídalo? Třeba o tvém bratranci, který měl ve zvyku tě mlátit a smát se 
tomu!“ 

Harry vyplivl žvýkačku do papírku a hodil ji do odpadkového koše vedle pohovky. „Jo, to je 
pravda, ale to bylo ještě před tím útokem mozkomorů…“ 

„Měls jim ho tehdy nechat.“ 

„To je od tebe pěkně hnusné, cos teď řekl.“ 
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„A co on, když pořád ještě uráží tvoje rodiče? Dokonce si dneska dovolil nazvat tvého otce 
nezaměstnaným alkoholikem a to přímo před tebou! Ani trochu se od svých rodičů neliší!“ 

„Ale ano, liší,“ řekl Harry pevně. „Kdysi možná ne, ale teď ano. Dudley prostě jen nevěděl, že 
to, co o Jamesi Potterovi slyšel, není pravda. Jak by to taky mohl vědět?“ 

„Prosím tě,“ namítal Draco. „Vždyť i já to vím.“ 

„Draco, tohle je dost iracionální,“ ozvala se Marša, která zatím jen tiše seděla a zjevně 
nechávala Draca a Harryho, aby si to vyříkali. „Ty jsi žil v prostředí, kde je normální znát 
základní fakta o životě Jamese Pottera. I před tím, než Harry přežil smrtící kletbu, byla 
Potterovic rodina známá a respektovaná. Dudley k takovýmto informacím neměl přístup a tak 
pochopitelně věřil tomu, co mu jeho rodiče řekli.“ 

„Pořád to neznamená, že by patřil k příjemným lidem,“ zamumlal Draco a odvrátil se. 

Marša ho přiměla, aby se otočil zpět a stačila jí k tomu jen síla jejího klidného hlasu. „Jsi 
dostatečně inteligentní na to, abys věděl, že jediná poznámka, navíc když nebyla míněna zle, 
není důvodem toho, že jsi dnes na Dudleyho tak rozhněvaný. Jsem si jistá, že jsou zde zapojeny 
ještě další faktory. Otázkou je, zda je dokážeš identifikovat, Draco?“ 

Harrymu najednou svitlo. „Aha! Nelíbilo se ti, že jsem mu nabídl peníze, je to tak, Draco? 
Myslíš, že to by znamenalo, že opravdu patří do rodiny?“ 

„Harry,“ napomenula ho Marša. „Není zrovna nejlepší, snažit se pomoci tím, že identifikuješ 
Dracovy problémy za něj. To přece víš.“ 

Harry to opravdu věděl, Marša po nich totiž vždycky chtěla, aby na všechno přišli sami. 

Draco se posměšně uchechtl. „Můžeš svoje zlato rozhazovat, jak je ti libo, mě je to opravdu 
jedno. A navíc, vím moc dobře, že ty už ho bereš jako součást rodiny. On si to ale nezaslouží, to 
je ten problém.“ 

Jenže to ani Draco, pokud by to Harry posuzoval podle jeho dřívějšího chování. Měl ale na 
paměti, co Marša říkala a tak na to raději neupozornil. „Tak proč jsi k němu až do dneška byl 
vždycky tak milý?“ 

„Ty víš proč! Nedůvěřoval jsi mi a já se to snažil změnit!“ 

Je defenzivní, pomyslel si Harry a byl si jistý, že jde ještě o něco jiného. Jen netušil o co. „Jo, to 
chápu. Ale to nevysvětluje, proč jsi na něj byl milý ještě před dvěma týdny.“ 

„Za dva týdny se toho může hodně změnit,“ řekl Draco a pořád to znělo hrozně defenzivně. 

„A co se změnilo, Draco?“ pospíšila si Marša. „Zamysli se nad tím, prosím.“ 

Zdálo se, že Draco potřeboval nějaký čas, aby dokázal své myšlenky formulovat. „Hm… Hádám, 
že…“ Najednou si povzdechl a zkřížil ruce na hrudníku. „Před dvěma týdny jsem si myslel, že 
jsou všichni stejní, rozumíte? Nelíbilo se mi, jak se Dudley k Harrymu choval, ale myslel jsem, 
že takoví jsou všichni mudlové a on si prostě nemůže pomoct.“ 

„Zatímco teď?“ naléhala Marša laskavým hlasem. 

Draco se ušklíbl. „Nemluvili jsme spolu od doby, kdy jsem si uvědomil, že Rhiannon je mudla, 
jinak byste se nepotřebovala ptát.“ Obrátil se k Harrymu. „Oni nejsou všichni takoví, jako byla 
tvoje rodina, Harry, ale já si to uvědomil až nedávno. A… a… copak to nechápeš? To znamená, 
že Dursleyovi jsou teď v mých očích mnohem horší. To, jak se k tobě chovali… to nebylo proto, 
že všichni mudlové nesnáší kouzla. Bylo to proto, že oni byli strašně špatní lidé, stejně tak i 
Dudley. Ty si zasloužíš něco lepšího.“ 
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Oh Bože. Takže Draco se ho snažil bránit. Před urážkami a ranami z minulosti, před minulostí, 
která nemůže být změněna. Možná právě vědomí té nezměnitelnosti a frustrace z toho 
plynoucí vysvětlovala jeho dnešní neuvěřitelně hrubé chování. 

Harry se usmál, ale byl to hořký úsměv. „Co mám teď dělat, poděkovat ti? Počítám, že jsi to 
myslel dobře… ale asi jsi přitom myslel kolenem, Draco. Ničemu nepomůže, když budeš 
Dudleyho vinit z něčeho, co udělal tehdy, když byl ještě jiný, když byl dítě. Věřil tomu, co ho 
rodiče učili.“ Harry se zhluboka nadechl. „Eh… vlastně přesně jako i ty.“ 

Dracovi stříbrné oči se třpytily. „Někdy je pro mě těžké uvěřit, že jsi mi odpustil.“ 

„Pak bys měl být rád, když mě vidíš, jak odpouštím Dudleymu. Je to důkaz, že umím 
odpouštět.“ 

„Dokazuje to…“ Šlachy na Dracově krku se napjaly. „Harry, jediné, co to dokazuje je, že bys měl 
být naštvaný na nás oba.“ 

„Bez obav. Byl jsem. Ale dostal jsem se z toho.“ Harry se natáhl pro svůj polštář a velmi zlehka 
s ním Draca udeřil do nohou. „Za čas se z toho taky dostaneš.“ 

Draco krátce přikývl a jejich pohledy se na okamžik setkaly. Pak se Draco odvrátil a z profilu 
vypadal jeho obličej jako vytesaný do kamene. 

Hmm… Harry se rozhodl, že raději neřekne nahlas, co ho právě napadlo. Přišlo mu zvláštní, jak 
to nakonec dopadlo. Kdysi si myslel, že Draco a Dudley nemají společného vůbec nic, tedy snad 
až na odpor k hadům. Teď viděl, že toho mají společného mnohem víc. Oba dva v dětství učili 
nenávidět vše odlišné. Oba dva z toho našli cestu ven a oba stejným způsobem. Díky 
duševnímu otřesu. Dudleymu ho způsobili mozkomoři a Dracovi poznání, že jeho dosavadní 
životní cesta vede k otroctví a smrti. 

„Harry, možná bys mě mohl nechat dokončit dnešní sezení jen s Dracem,“ požádala Marša 
jemně. 

„Jistě.“ Harry vstal a usmál se na Draca. „Omluvám se za tu poznámku o 'tvých dnech'.“ 

Draco se přidušeně zasmál a neodpověděl. 

Když Harry vešel do čekárny, Snape tam ještě nebyl, ale dorazil jen o pár minut později. „Vše v 
pořádku?“ 

„Jo.“ Harrymu nepřišlo správné vyprávět, proč byl Draco k Dudleymu tak nepřátelský. Když 
bude Draco chtít, aby to táta věděl, může mu to vysvětlit sám. „Ehm, Draco bude za chvíli 
končit. Co sis dal k pití?“ 

„Nic. Raději jsem se šel projít.“ 

„Možná by nám pak procházka taky neuškodila.“ 

„Myslíš, že si s bratrem zasloužíte odměnu za to, jak nádherné odpoledne jste nám dokázali 
připravit?“ 

Harry se okamžitě začal cítit špatně. Ne, že by ve srovnání s Dracem měl velký podíl na 
zkaženém odpoledni, ale mělo mu dojít dřív, proč se Draco choval jako osina v zadku. Nebo 
možná ne. Celé to bylo dost zmatené. Co se zdálo být zvýšenou nechutí k mudlům, se nakonec 
ukázalo jako pravý opak. Ne… to by nikdo nedokázal pochopit bez vysvětlení. 

„Možná bys nás mohl odměnit za to, že jsme si to vyříkali,“ navrhl Harry. „Promluvili jsme si o 
tom a už jsme v pohodě.“ 

Snape mu věnoval upřený pohled a pak pokrčil rameny. „Tedy dobrá. Nedaleko odtud jsem šel 
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kolem hospody. Mohli bychom tam zajít, pokud se dokážete vyrovnat s těmi výpary, které jsem 
viděl proudit dveřmi. Mně totiž nevadí.“ 

Výpary? Aha, asi myslí kouř. Harry se usmál a zvedl ze stolku časopis, aby si ukrátil čekání na 
Draca. 

***

Ve čtvrtek odpoledne jim zdvořilé zaklepání na dveře oznámilo Hermionin příchod. 

Harry byl u dveří jako první. „To víš, moc návštěv tu nemáme,“ vysvětloval s úsměvem. „A 
navíc jsme tě čekali.“ 

„Přesto mi přišlo vhodnější zaklepat.“ 

Draco vzhlédl u stolu, na kterém měli se Snapem rozloženou knihu, položenou tak, aby do ní 
oba viděli, zatímco si z ní na pergamen dělali výpisky. „Ahoj, Hermiono.“ 

„Ahoj. Dobré odpoledne, profesore Snape.“ Hermiona přišla blíž, zjevně přilákaná knihou. 
„Etika? Vážně?“ 

„Nový povinný předmět pro sedmé ročníky, slečno Grangerová.“ 

„Víte už, kdo ji bude vyučovat, pane?“ 

„Oh, jistě,“ protáhl Snape. 

Pro jednou měla Hermiona trochu delší vedení. To je snad poprvé, pomyslel si Harry škodolibě. 
„Kdo tedy?“ 

Draco odložil brk a upřeně se na Hermionu zadíval. 

I tak jí to ještě chvilku trvalo. „Ach, profesor Snape?“ 

„Ne, u Merlinova vousu! Asi nás to bude učit trojhlavý pes!“ odsekl Draco. „Copak? Myslíš, že 
Severus nemá na to kvalifikaci?“ 

„Tak jsem to nemyslela. Jen by mě nenapadlo, že by někdy mohl přestat učit Lektvary.“ 

„Což rozhodně nemám v úmyslu, slečno Grangerová.“ Snape si přerovnal pergameny. „Tento 
rok bude pro nás všechny náročný.“ 

„Budou se z Etiky skládat i OVCE pane?“ 

Snape vstal a podíval se na ni přes svůj dlouhý nos. „Ne, což je vlastně letos jediné rozumné 
rozhodnutí ministerstva ohledně zkoušek.“ 

Zatímco se zavířením hábitu zmizel ve svém pokoji, Hermiona se zmateně rozhlédla. „Řekla 
jsem něco špatně?“ 

Draco si kriticky prohlížel své dokonale upravené nehty. „Myslíš ještě něco kromě toho, že jsi 
pochybovala o jeho morálním kreditu potřebném pro výuku Rtiky?“ 

„Nic takového jsem neřekla!“ 

Draco se zasmál. „Ne, to ne. Nicméně na okamžik jsi se tvářila, jako by Severus byl tou 
poslední osobou kvalifikovanou učit Etiku…“ 

„Jen jsem chtěla říct, že by mě nikdy nenapadlo, že by mohl kvůli tomu nechat Lektvarů.“ 
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„Na někoho tak chytrého by měla vědět, co je to popichování, ne?“ zeptal se Draco Harryho. 

Tomu se Hermiona zasmála taky a když se na ni Draco zakřenil, ušklíbla se na něj nazpátek. 

Harry si pomyslel jak je to fajn vidět ty dva spolu vycházet. Konečně se spolu bavili opravdu 
jako přátelé a ne jako dva lidé, kteří se rozhodli vyhnout soubojům, protože není taktické 
bojovat se svými spojenci. 

„Dobrá, půjdu se upravit. Za chvíli jsem zpátky.“ Draco se otočil na patě, až to zasvištělo a 
zmizel v ložnici. 

Hermiona počkala, dokud za ním nezaklaply dveře, pak se otočila a užasle se na Harryho 
podívala. „Wow. Myslím, že jsem ho ještě nikdy neviděla tak šťastného. Tedy možná jen, když 
vyhráli famfrpálový pohár, ale ani tehdy si nepamatuji, že by z něj úsměv udělal tak jiného 
člověka, jako dnes.“ 

„Chceš něco slyšet o tom, jak moc se změnil? Procvičuje si teď konverzaci s mudly, pokaždé 
když se mu naskytne příležitost. A co víc, většině z nich přijde naprosto okouzlující.“ 

Hermiona se znovu usmála a oči jí jen zářily. „Nemůžu se dočkat, až tu Rhiannon uvidím. Zdá 
se, že by mu mohla hodně, ale opravdu hodně prospět.“ 

„Taky mu asi prospělo, cos mu tehdy řekla, ať to bylo cokoli. A Rhiannon…“ Harry si povzdechl. 
Rozhodně jim nechtěl zkazit večer, tak jako to udělal Draco s Dudleym, ale už se mu po 
povídání si s Hermionou stýskalo. Vytáhl z kapsy Salsu. „Pojďme ji vzít na sluníčko.“ 

Když došli až na kraj pozemku, Hermiona protočila oči. Zjevně dokázala číst mezi řádky. „Ty 
nemáš Dracovu přítelkyni rád?“ 

„Tak jsem to přesně neřekl.“ 

„Harry, jak můžeš nesouhlasit s něčím, co tvému bratru tak prospívá? Copak se k tobě chová 
nějak špatně, nebo co v tom je?“ 

„Ne, ona je vážně milá. No, občas by mohla zkusit chodit do práce včas,“ dodal Harry. „Já jen, 
no vždyť víš, co se loni stalo. Nemyslíš, že je pro něj trochu brzy naskočit zpátky na koně?“ 

„Zajímavá analogie.“ 

„Ty si to nemyslíš?“ 

Hermiona si povzdechla. „Jak to mám vědět? Jediné co mohu říct, je, že pokud je pro něj ten 
vztah dobrý, tak by ti to mělo stačit.“ 

„Já ale vím, že to nedopadne dobře,“ trval Harry na svém. „Věděl jsem, že Pansy nikdy neměla 
dobré úmysly s těmi dopisy, co mu psala, prostě jsem to věděl a…“ 

„Chceš říct, že Rhiannon to taky nemyslí dobře?“ 

„Ne,“ řekl Harry a prudce vydechl. „Ale ona nemiluje Draca tak, jako on miluje ji, alespoň 
myslím.“ 

Hermiona mu věnovala soucitný úsměv. „Ach, Harry. Já vím, že nechceš, aby Dracovi ublížila, 
ale copak to nevidíš? Kdyby každý čekal, až bude bezpečné se zamilovat, tak se nikdy nikdo 
nezamiluje.“ 

Harry udělal obličej. „Jo, já vím, já vím.“ 

Hermiona si zamnula ruce, jako by chtěla za tímhle tématem udělat tečku. „Tak, kam vlastně 
dnes půjdeme? Draco to v dopise nezmiňoval. Jen doufám, že jsem dobře oblečená.“ 
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Harry se na ni podíval a pokrčil rameny. Její světle modré šaty mu přišly trochu moc slavnostní, 
ale ne tolik, aby si toho každý všimnul. „Rhiannon pro nás doma uvaří večeři. Její strýc by měl 
být pryč, kvůli nějakému jednání a tak jsme mysleli, že budeme moct mluvit volně, víš… lepší 
než v restauraci. Ale Draco chce, abychom si nejdřív došli půjčit nějaký film.“ 

„Film.“ Hermiona se zahihňala. „Draco.“ 

„Jo, tenhle týden poprvé viděl televizi a úplně se do toho zbláznil. A prosím tě, nezapomeň mu 
v nějakou vhodnou chvíli říct, že není nutné půjčovat si film na videu, protože v televizi je tolik 
kanálů, že to docela stačí.“ 

Hermiona povytáhla obočí. „A proč bych něco takového měla říkat?“ 

„Soukromý vtípek.“ 

Hermiona potřásla hlavou. „Vy dva jste opravdu bratři.“ 

„Jak jsi na to zrovna teď přišla?“ 

„Věř mi, takových vtípků jsem v Doupěti slyšela spoustu.“ 

Harry sundal Salsu z kamenné zídky, na kterou se hádek vydal a položil otázku, která mu v 
hlavě strašila celý týden: „Co ta kniha o zrcadlech, kterou ti poslal Viktor? Jak jde překlad z 
bulharštiny?“ 

„Pomalu,“ povzdechla si Hermiona. „Použití toho překladače je mnohem složitější, než jsem si 
myslela. Zvládne to jen jeden řádek najednou a problém je, pokud je nějaká věta delší. 
Slovosled pak je trochu podivný. Přesto postupuju. Pošlu ti sovu, jakmile najdu něco, co by ti 
mohlo pomoct to zrcadlo znovu zprovoznit.“ 

Harry se snažil, aby na něm zklamání, které cítil, nebylo poznat. Možná je Zrcadlo všech duší 
nenávratně rozbité. Možná? Sakra, určitě to tak bude! Vždyť i Brumbál to zkoušel a selhal. 
Harry vzdychl a sklesle se opřel o kámen ohraničující konec pozemku. Možná by se k možnosti 
znovu vidět svoje rodiče a moct s nimi mluvit neměl tak upínat. Věděl, že by mu na tom nemělo 
tak záležet. Má teď přece Snapea, Draca a dokonce i Dudleyho, má vše, po čem tak dlouho 
toužil. Má rodinu, které na něm opravdu záleží, rodinu tvořenou lidmi, kteří budou stát při něm, 
bez ohledu na okolnosti. A což bylo ještě důležitější, má rodinu tvořenou lidmi, které může mít 
rád. 

Co je proti tomu nějaký odraz v Zrcadle všech duší? 

Draco má přece pravdu, řekl si posmutněle. Neměl by už nikoho dalšího potřebovat. Jeho rodiče 
jsou mrtví, to si dobře uvědomoval. I když je uvidí v Zrcadle všech duší, nic se na tom nezmění, 
stejně jako když je viděl v Zrcadle z Erisedu. I kdyby přišel na to, jak zrcadlo opravit… což se 
mu nejspíš nepovede. 

Nejspíš by na to měl zapomenout a přestat chtít to, co nemůže mít. Vždyť by to pro něj mělo 
být snadné. Nebylo to nijak odlišné od toho, co už zvládl dřív, ne? 

Vzpomněl si, co řekl Snapeovi: nebudu prosit o to, co nemůžu dostat. 

Problém byl v tom, že něco z toho už získal. A navíc má teď někoho, komu může říct, když něco 
potřebuje. Pomoc, radu… hodiny plavání. Harry se trochu hořce pousmál. 

„Harry?“ 

Snažil se myšlenkami vrátit do přítomnosti a vzpomenout si, co vlastně chtěl Hermioně říct. 
Rhiannon… něco s Rhiannon… aha, už to má. „Draco říkal, že jeho přítelkyně by ráda mluvila s 
více kouzelníky, že ji magie opravdu fascinuje, ale stejně jsou tu věci, o kterých je lepší před ní 
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nemluvit…“ 

„Dobře, stejně jsem neměla v úmyslu začít jí vyjmenovávat členy Řádu.“ 

„Já vím, že před ní nebudeš mluvit o válce. Stejně, copak by to mohla pochopit? Problém je v 
tom, že nemůže vystát slovo mudla. Myslí, že je to nějaká nadávka.“ 

Hermionin pohled nabyl ostrosti. „To není moc překvapivé, když to slovo poprvé slyšela od 
Draca.“ Když viděla, že ji chce Harry přerušit, zvedla ruku. „Ale taky chápu, že už to Draco vidí 
jinak. Tak… co bude vlastně dělat váš otec, když bude večer doma sám?“ 

Harry pečlivě udržoval vážný výraz. „To fakt netuším, ale vsadím se deset ku jedné, že nám s 
Dracem řekne, ať jsme hodní, až budeme odcházet.“ 

Hermiona se zasmála. „Jo, to zní přesně jako on. Mimochodem, co to mělo znamenat s tím 
ministerstvem a OVCEmi? Snape zněl… vlastně dost naštvaně.“ 

Teď už Harry vážnou tvář neudržel a zakřenil se. „Dnes ráno mu oficiálně oznámili že, protože je 
jeho předmět tak náročný, tak počínaje letoškem budou od uchazečů o práci bystrozora 
požadovat jen NKÚ z Lektvarů. Je vzteky bez sebe.“ 

„To si dovedu představit.“ Hermiona se na něj podívala. „Proč se tak šklebíš?“ 

„No proč asi? Mohl bych nechat Lektvarů, což je něco, o čem jsem snil celé roky, až na to, že 
nemůžu, protože můj táta by s tím nikdy nesouhlasil.“ 

„Za chvíli ti bude sedmnáct, budeš o svém studiu moct rozhodovat sám…“ 

Harry se nevesele usmál. „Jo, ale jestli nechám Lektvarů, budu to mít denně na talíři. Dovedeš 
si to představit?“ Napodobil Snapeův hluboký hlas i způsob, jakým občas přivíral oči. „Tak ty 
věříš tomu, že ministerstvo by za celou dobu své ubohé existence dokázalo přijmout jedno 
jediné moudré rozhodnutí?“ 

Hermiona se rozesmála, což Harryho popíchlo, aby pokračoval. 

„Navíc, ty pitomé děcko, pevně věřím, že naučit se více, než jsou minimální požadavky, 
rozhodně není nerozumný nápad…“ 

„No, v tom má ale docela pravdu, ne?“ 

„Tak dík za morální podporu!“ Harry ji vzal za rameno. „Pojď, podíváme se, jestli už je Draco 
připravený.“ 
 
„Tak, teď k vašemu výletu,“ začal Snape, jakmile se Draco konečně vynořil z pokoje. „Moje 
zásoba přenášedel není neomezená, a proto…“ 

„Oh, já mám pořád ještě tu tkaničku, kterou mi Draco poslal,“ přerušila ho Hermiona a vytáhla 
dotyčný předmět z kapsy. „Tady, pane. Nakonec jsem ji ani nepotřebovala.“ 

„Ty si složila zkoušku z přemisťování!“ rozzářil se Harry. 

„Ano, zrovna předevčírem.“ 

„To značně zjednodušuje situaci,“ řekl Snape a pokýval hlavou na znamení gratulace. „To 
přenášedlo si, slečno Grangerová, ponechejte pro případ nouze, Harry a Draco budou mít také 
jedno…“ Při těch slovech podal každému z chlapců zmačkaný obal od bonbónu. „Pokud se nic 
nestane, nebudete je potřebovat. Přemístím se s vámi na obvyklé místo v Exeteru, a protože 
slečna Grangerová už složila zkoušku, dohlédne na vás při vašem návratu.“ 

Draco si trpitelsky povzdechl. „Severusi, my přece dohled nepotřebujeme. Víš, že jsme 
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dokonale kompetentní se přemisťovat sami.“ 

„Dokud nesložíte zkoušku, tak vám zákon zakazuje přemisťovat se na veřejnosti bez někoho, 
kdo ji už složil,“ Snapeův hlas dával jasně najevo, že námitky se nepřipouští. 

„Ale no tak, vždyť vám bude oběma za chvíli sedmnáct,“ připomněla Hermiona. „Vlastně už jen 
týden, co Harry? A Draco o pár dní později.“ 

Draco se zatvářil napjatě. „To by mě opravdu zajímalo, odkud můžeš znát datum mých 
narozenin.“ 

Hermiona se trochu začervenala. „No jsem prefekt… a tak…“ 

„Taky jsem byl prefekt! To s tím nijak nesouvisí.“ 

„No dobře, ale nebyl jsi prefektem na konci školního roku, kdy jsme začali vytvářet seznam dat 
narození, abychom příští rok mohli pro každého připravit na narozeniny něco pěkného. Na 
posílení kolejní sounáležitosti!“ 

Draco na Hermionu chvíli zíral, pak se zatvářil, jako že se vzdává. „Aha. Každopádně se pleteš. 
Mě už totiž sedmnáct bylo, děkuji pěkně, takže nebuď překvapená, když před Rhiannon 
předvedu nějaké kouzlo.“ 

Hermiona zamrkala. „Tobě už je sedmnáct? Ale já jsem si jistá, že profesor jednou řekl, že máš 
narozeniny až po Harrym a Harry přece ještě narozeniny neměl!“ 

„To je v pořádku, slečno Grangerová,“ ozval se Snape. „Mohl jsem se přeřeknout.“ 

„Vy, pane? Ale…“ 

„To je v pořádku.“ 

Tón, který nepřipouštěl další diskuzi. Hermiona to zjevně pochopila. „Ano, pane.“ 

Snape se na Hermionu znovu podíval. „Ach, ještě jedna věc, slečno Grangerová. Vaše hůlka. 
Byla byste tak laskavá a půjčila mi ji na okamžik.“ Snape nad hůlkou něco zakouzlil, pak 
přimhouřil oči a několikrát s ní mávnul. Z hůlky vyšlehlo tenké zlaté vlákno, které se ve vzduchu 
opět rozplynulo. 

„Pane?“ 

„Zanesl jsem vaši hůlku do systému ochran v Exeteru.“ 

„Ten kouzelný alarm, který nás informuje o všech kouzelnících a čarodějkách, co by se tam 
objevili,“ vysvětloval Harry, zatímco Snape Hermioně vrátil hůlku. „Dobrý nápad, tati.“ 

Snape mu věnoval neveselý úsměv. „Snažím se. Jste všichni připraveni? Asistovaně se 
přemístím se slečnou Grangerovou, která Exeter nezná. Harry, Draco, budete nás následovat.“ 

Za několik vteřin už všichni čtyři stáli v aleji v Exeteru, kde jako vždy nebyla ani noha díky 
šikovnému kouzlu, které tam Snape v létě zakouzlil. Draco si oprašoval oblečení, ačkoliv na 
něm, jako obvykle, neměl ani smítko. 

„Tak,“ promluvil k nim Snape a jeho temné oči vypadaly spokojené, ačkoli, v mizerném světle, 
které v aleji panovalo, si Harry nemohl být jistý. „Užijte si všichni večer. Harry, Draco, buďte 
hodní.“ 

Hermiona se zahihňala a po straně zachytila Harryho pohled. Harry věděl, co ji napadlo: že se 
Snape chová jako typický otec. 
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Byl to dobrý pocit, vědět, že si to konečně naplno uvědomila a pochopila. A že z toho měla 
radost. 

„K videopůjčovně je to kus cesty,“ oznámila jim Rhiannon několik minut poté, co došli k jejímu 
domu. Naservírovala jim čerstvou limonádu, kterou připravila 'Speciálně pro Draca', jak se 
vyjádřila a teď si chvíli povídali. Harry byl mile překvapený, že je hned nezasypala otázkami o 
kouzlech. Možná měla Draca opravdu ráda a nebylo to jen kvůli magii. 

Na druhou stranu se ovšem rozplývala nadšením, když Draco Hermionu představil jako 
kamarádku ze školy. Zjevně přesně věděla, co to znamená a tak Harry čekal, že dříve nebo 
později otázky přijdou. Ukázalo se, že nemusel čekat dlouho, i když to, co řekla jako první, 
nebyla vlastně otázka. 

„No, každopádně,“ začala Rhiannon, která seděla vedle Draca na pohovce a držela ho za ruku, 
„strýček Stanley říkal, že si dnes večer můžu půjčit auto, ale kdyby to nevadilo, tak bych se 
tam raději… víte co. Přem… ostila. Eh… umíte to všichni?“ 

„Přemístila,“ opravil ji Draco. „Umíme, ale je potřeba to trochu naplánovat. Nemůžeme riskovat, 
že se objevíme někde, kde by nás mohli nekouzelníci vidět.“ 

„No, dobře.“ Harry čekal, že Rhiannon začne žadonit, ale zdálo se, že jí odmítnutí nevadilo. 
„Takže pojedeme autem. Jdeme?“ 

Harry se významně podíval na Hermionu. Vypadala trochu otráveně, ale přesto se zeptala: 
„Proč vlastně chodit do videopůjčovny? Copak potřebujeme ještě víc, než dávají v televizi?“ 

„Opravdu vtipné, Harry,“ zavrčel Draco. 

Harry se rozchechtal. „Promiň. Nemohl jsem odolat.“ Pak se obrátil k zjevně zmatené Rhiannon. 
„Přesně to totiž Draco prohlásil, když před pár dny zjistil, co je to televize.“ 

Rhiannon se otočila k Dracovi. „Tys nevěděl, co je to televize? Ale… jak se ti povedlo chovat se 
tak… tak normálně, když jsi mluvil s mými rodiči?“ 

Draco pokrčil rameny. „Improvizoval jsem.“ 

„Ale ty víš, co je to televize,“ řekla Rhiannon Hermioně. 

„Ano. Nevěděla jsem, že jsem čarodějka, dokud mi nepřišel dopis z Bradavic. Vyrůstala jsem v 
mu... tedy v nekouzelnickém světě.“ 

Harry si všiml, jak se Dracova napjatá čelist uvolnila. 

„Takže Draca znáš pět nebo šest let, že jo?“ 

„No jistě,“ odpověděla Hermiona a potměšile se jí zablesklo v očích. „A myslím, že ho znám 
opravdu dobře. Co já bych ti jen o něm všechno mohla vyprávět! Co všechno ve škole 
navyváděl!“ 

Ups. Teď se Draco tvářil dokonale zděšeně. Hermiona se na něj široce usmála, její oči ale říkaly, 
že se nemusí bát. Harry ovšem pochyboval, že si to Draco vyloží správně. 

„To si vážně ráda poslechnu.“ Rhiannon vstala. „Co kdyby sis sedla vedle mě dopředu, 
Hermiono? Kluci si můžou vlézt dozadu.“ 

A když vycházeli z domu, povídali si dívky, jako by se spolu kamarádily odjakživa. 

Draco vstal a trochu nejistě zamířil za dívkami. „Uklidni se,“ řekl mu Harry a položil mu ruku na 
rameno. „Hermioně můžeš věřit. Jen si z tebe dělá legraci, jako ty prve z ní.“ 
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„Paráda.“ 

„Není to tak špatné. Takhle si Rhiannon aspoň nevšimne, jak se bojíš jet autem.“ 

„Já se nebojím,“ sykl Draco, zvedl bradu a s hlavou hrdě vztyčenou vyšel z domu na ulici. 

Ve chvíli, kdy Harry a Draco nastoupili do auta, Hermiona zrovna líčila, jak se Draco jednou 
převlékl za mozkomora, aby vyděsil Harryho. Pochopitelně některé detaily příběhu trochu 
upravila. Draco se nepřevlékl za mozkomora, ale za 'démona' a taky vynechala tu část, že 
kdyby Dracovi jeho trik vyšel, Harry by se při pádu nejspíš zabil. Jedno si ale neodpustila a s 
pohledem na Draca dodala: „Počítám, že ho to teď pěkně mrzí.“ 

„Co kdybys radši vyprávěla o tom, jak ses s pláčem schovávala na záchodcích, když se do 
hradu dostal troll,“ navrhl Draco a zkřížil ruce na hrudi. 

„Harry, to musíš Dracovi povídat o všem?“ 

„Kolejní drby,“ opravil ji Draco. 

„Oh, musím toho o Dracově minulosti slyšet víc,“ řekla Rhiannon a hlas jí přetékal nadšením. 
„Největší podvod, o který se přede mnou pokusil, bylo předstírání, že je iluzionista.“ 

Hermiona se zasmála a otočila se na sedačce. „Vážně?“ 

Rhiannon přikývla, dala znamení a zabočila za roh. 

„A jaké bylo jeho představení?“ 

„Zjevně až příliš dobré,“ odsekl Draco. „Už napoprvé poznala, že předstíraná magie by 
nestačila na moje…“ 

„Triky?“ Hermiona zněla jako by se každou vteřinou měla rozesmát. 

„Kouzla,“ opravil ji Draco. 

„A které kouzlo tě tedy prozradilo, ó Draco Veliký?“ 

„Povětrnostní kouzla…“ 

„Tys začal s povětrnostními kouzly a myslel sis, že nepozná, že něco není v pořádku?“ 

„Byl to jen takový větřík…“ 

„Už předtím jsem měla podezření,“ ozvala se Rhiannon. „To kvůli králíkovi, kterého nechal 
objevit se v klobouku, který jsem měla zrovna na hlavě.“ 

To už Hermiona nevydržela a vybuchla smíchy. „Draco, to sis nezkoušel o iluzionistech aspoň 
něco zjistit?“ 

„Knihy, které jsem měl k dispozici, nepojednávaly o něčem tak výstředním, jako je předstírání 
kouzel,“ odtušil Draco. 

„Což je jen dobře,“ řekla Rhiannon. „Jsem ráda, že vím, že magie je skutečná. Tak, co ještě 
Draco vyvedl ve škole? Když je se mnou, chová se jako dokonalý gentleman, ale jsem si jistá, 
že znáš ještě spoustu historek…“ 

Draco zavřel oči, když Hermiona začala vyprávět, jak jednou vylákal Harryho po večerce z 
kolejní ložnice tím, že si s ním domluvil souboj, na který nepřišel a jak za to Harry dostal školní 
trest. Pak ale dodala, že to víc než napravil, když Harrymu vrátil hůlku, poté, co mu ji ukradli. 
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„A pak jednou to s tím hipogryfem jménem Klofan…“ 

Draco se ušklíbl a raději se napjatě díval z okna, zatímco Hermiona pokračovala v příběhu a 
raději vynechala, že se Draco snažil ze všech sil, aby Klofana popravili. Zmínila jen to, že ho 
Klofan poranil. 

„Oh, ty můj chudáčku,“ vykřikla Rhiannon. 

„Jo, málem mi utrhl ruku. A to jen proto, že jsem se mu nepoklonil dost hluboko.“ 

Jak si to pamatoval Harry, tak nejen, že se Draco nepoklonil vůbec, ale ještě Klofana urážel. 
Harry ovšem raději mlčel. 

„Teda, myslím, že by škola neměla dopustit, aby kolem studentů pobíhala takhle nebezpečná 
stvoření!“ 

„Ha, a to si představ, že máme jeden předmět, celý zaměřený na to, jak s těmito bytostmi 
zacházet,“ oznámil jí Draco. 

„No, letos je už jen volitelný, Draco, a hádám, že ty si ho asi nezapíšeš,“ podotkl Harry. 

„Správně, neměl by sis ho zapisovat, Draco. Už tak stačí, že hraješ tu hru nebezpečnou na 
košťatech. Budu se o tebe celý rok bát!“ 

A to nezná ani polovinu pravdy, pomyslel si Harry a vyhlédl z okna. Cítil se trochu provinile, že ji 
ohledně války s Voldemortem a jejich úlohy v této válce nechávají v nevědomosti. Poznal, že 
Draco si myslí to samé, dokonce se ani nepokoušel uzavřít svou mysl, když Rhiannon ujišťoval, 
že se mu ve škole nemůže nic stát. 

Naštěstí si Hermiona vzpomněla na další příběh a tím je bavila až k videopůjčovně. Naštěstí to 
nebylo daleko, protože upravitelné příběhy o Dracovi už jí pomalu docházely. 

„Vidíš, není to tak špatné,“ zašeptal Harry Dracovi, když vystoupili z auta. 

Nezdálo se, že by Draco souhlasil, protože ze sedačky vyskočil, jako by měl pod zadkem hnízdo 
třaskavých skvorejšů a v obličeji byl ještě bledší než obvykle. Možná se mu z jízdy autem 
udělalo špatně. 

„Tak, na co máme dnes náladu?“ uvažovala Rhiannon nahlas, když procházela uličkami. 
„Drama, romantika, komedie… co myslíš, Draco?“ 

Věnoval jí sardonický pohled a vzal ji za ruku. „Jistě pochopíš, že můj názor je poněkud 
limitován.“ 

„Oh…“ Rhiannon zářily oči. „Pravda. Hm… tak co třeba… horor? Co tohle?“ vytáhla z police 
jednu kazetu a podala ji Dracovi. 

„Interview s upírem,“ četl Draco, jedno obočí zvednuté, jak si prohlížel obal. Netrvalo mu 
dlouho, než se rozesmál tomu, co bylo napsané na zadní straně. „Nemělo by to být zařazeno 
mezi komediemi? Zní to pěkně směšně.“ 

„Já Rice úplně miluju!“ 

Draco se zasmál. „Podívej, já mám rýži (Rice, zde jméno, ale také anglicky rýže, pozn. překl.) 
taky rád, ale tenhle příběh je pěkná pitomost. Já sice žádného upíra osobně nepotkal, ale vím, 
že nejsou takoví, jak se tady píše…“ 

Harry si hlasitě odkašlal. 

„Jo, jasně.“ Draco vrátil kazetu Rhiannon a pak vytáhl z police několik náhodně vybraných 
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filmů. Jak si tak pročítal obaly, tvářil se čím dál překvapeněji. „Na tohle se někdo může chtít 
dívat? Zdá se, že jsou všechny dost… temné.“ 

Rhiannon se naklonila, aby se podívala, co má v ruce. „Oh, tyhle jsou. Ale je to docela zábava, 
nechat se znovu a znovu vyděsit až k smrti, no ne?“ 

Draco zaťal prsty. „No, to tedy není.“ 

Rhiannon se na něj pozorně podívala a tak Draco raději celou věc otočil v legraci a donutil se 
zasmát. „Nemyslím, že bych měl náladu na horor.“ Harry by se vsadil, že v duchu dodal něco 
jako: těch už jsem měl dost v opravdovém životě. „Možná by bylo lepší něco lehčího a 
optimističtějšího.“ 

„Zamilovaný film.“ Rhiannon si stoupla na špičky a jemně Draca políbila na rty. „Báječný 
nápad.“ 

Harry se v tu chvíli cítil jako třetí kolo u vozu, tak se raději stáhl, aby jim poskytl trochu 
soukromí. Zamířil k Hermioně, která si prohlížela police v sekci s označením 'Klasika'. 

„Něco tě zaujalo?“ 

„Hm, napadlo mě, že třeba nějaký historický film, by mohlo být to pravé. To, co jsme se učili ve 
škole, nezahrnuje celé dějiny, jak jistě víš.“ 

Harry to věděl, ale bylo mu to celkem jedno. Kouzelnické dějiny byly dost nudné a tak nebyl 
zrovna nadšený z představy, že by se měl učit ještě mudlovské. A rozhodně nechtěl promarnit 
příležitost shlédnout nějaký film čímkoliv, co by mu připomínalo Binnsovo monotónní drmolení. 

„Možná Casablanca…“ 

Harry se zadíval na obal a přemýšlel, jak jí ten nápad rozmluvit. „Hm… myslím, že bude lepší 
barevný film, než černobílý…“ 

„Jo, nejspíš máš pravdu…“ Hermiona hledala dál, vytahovala jeden obal za druhým, a jak je 
prohlížela, natáčela si pramen vlasů na prst. 

Harry si prohlížel vystavené DVD, až mu najednou padl zrak přesně na ten film, co potřebovali. 
„Perfektní! Tohle si musíme půjčit,“ prohlásil a popadl Čaroděje ze země Oz. „Jednou jsem o 
něm Dracovi vyprávěl. On ani táta o něm nikdy ani neslyšeli, věřila bys tomu?“ 

„A navíc to Dracovi a Rhiannon poskytne pěknou záminku k probrání různých pohledů na… 
kouzelnické triky.“ 

No jistě, že to Hermionu muselo napadnout. „Tak se jich pojďme zeptat.“ 

Když Rhiannon viděla, co Harry vybral, zasmála se. „Výborně. Vezmeme tohle. Pamatuju si, že 
jako malá jsem ten film viděla každý rok. Vždycky jsem pak přemýšlela… ráda se na to podívám 
znovu.“ 

Draco se posměšně ušklíbl. „K čemu to může být dobré? Vždyť Oz ani není reálné místo!“ 

Nějaká žena středního věku v polovině uličky se po těch slovech na Draca otočila. 

„Pšt,“ napomenul Harry Draca, vzal ho za rameno a vedl ho k pultu. 

„Ach, jistě.“ 

„Ukaž, já to vyřídím, mám s sebou kartičku,“ řekla Rhiannon. Harry si byl jistý, že Draco její 
poznámce vůbec nerozuměl, ale nechal ji vzít kazetu k pultu a pak pozorně sledoval, jak 
zaplatila půjčovné. 
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Když vyjeli zpátky domů, Rhiannon trvala na tom, že bude Draco sedět vepředu s ní. Zatvářila 
se trochu překvapeně, když se ukázalo, že Draco nemá ani ponětí, k čemu je dobrý 
bezpečnostní pás. I když mu to vysvětlila, odmítl si ho Draco zapnout. Harry měl pocit, že 
nechce skončit uvězněný v hořícím autě nebo něco podobného. Rhiannon se k němu naklonila 
tak blízko, že se jejich rty téměř dotkly a zašeptala jediné slovo: „Prosím.“ 

Draco už se dál nehádal, ačkoliv si neodpustil několik poznámek na mechanismus pásů. 

Když dojeli k domu Stanleyho Tildena, zdržela se Hermiona venku a položila Harrymu ruku na 
rameno, jako žádost, aby chvilku počkal. Úplně přitom zářila. „Je moc milá, přesně jak jsi říkal. 
A zdá se, že spolu vycházejí výborně. Být tebou, Harry, nechala bych to být.“ 

Harry zamumlal něco nesouhlasného a zamířil do domu. 

Rhiannon se chystala připravit k večeři salát, ve kterém měla být asi stovka různých přísad, 
spousta z nich zjevně ze zahrádky za domem. Podala Harrymu a Dracovi proutěný košík a 
požádala je, aby 'šli sklízet'. 

Jakmile byli venku, začal si Draco stěžovat, že je Rhiannon s Hermionou sama a že se mu nelíbí, 
co by jí o něm mohla Hermiona navykládat. 

„Je z tvého vztahu úplně nadšená,“ uklidňoval ho Harry. „Myslím, že si nemusíš dělat starosti.“ 

Draco přikývl, ale přesto natrhal rajčata, několik druhů salátu a bylinek v rekordním čase. 

Rhiannon poprosila Harryho, aby všechnu zeleninu omyl a Draca, aby utřel česnek na dressing 
a pokračovala v konverzaci s Hermionou, která zrovna krájela okurku na tenké plátky. Jejich 
hovor se točil kolem Hermionina dětství, jaké pro ni tehdy bylo vyrůstat s magií, o které nikdo z 
jejího okolí nevěděl a nerozuměl jí. 

Rhiannon se zrovna chystala položit další otázku, když jí padl pohled na Hermionino a Dracovo 
prkýnko a zastavila se vprostřed slova. „No páni,“ vydechla a naklonila se blíž. „To je… pěkně 
precizní práce, oba dva. Neříkejte mi, že v Bradavicích nabízejí i kuchařské kurzy?“ 

Harry mu přišly jak okurky, tak česnek dokonale normální… jenže on už sledoval lidi připravovat 
přísady do lektvarů šest let. 

Draco zjevně taky hned pochopil, proč je tak překvapená. „Říkal jsem ti, co náš táta učí,“ řekl, 
pečlivě nabral česnek na nůž a přesunul ho do mísy na dressing. „A věř mi, že když Severus 
řekne utřít, tak třeš. Nekrájíš, nesekáš, nedrtíš ani nekrájíš na kostičky. Nemůžeš, protože jinak 
by ti lektvar vyšel třeba zelený, když má být fialový.“ 

Hermiona přikývla. „A když něco krájíš na plátky, pak by všechny měly být naprosto stejně 
silné. Takže je to pro nás už síla zvyku. Vždycky, když doma vařím, tak maminka jen kroutí 
hlavou.“ 

„No, je od tebe milé, že jí i přesto pomáháš s vařením, když to pro tebe musí být nuda oproti…“ 
Nedomluvila, protože jí padl zrak na rajčata, která začal krájet Harry. Polovina z nich byla na 
kaši. 

„Jo, mě totiž Lektvary vůbec nejdou,“ přiznal a pokrčil rameny. 

„Ale to není pravda!“ vyhrkli Draco s Hermionou prakticky současně. 

„Díky, ale já vím, že to fakt není můj nejlepší předmět. Táta to ví taky. Škoda, že si je nemůžu 
vyškrtnout, když už nejsou povinné.“ 

Rhiannon se konejšivě usmála. „Víš, moje máma je blázen do přírodních léčiv. Takže mi nevadí 
čaj z vrbové kůry nebo tablety Echinacei, ale z toho, co vyprávěl Draco, jaké přísady musíte 
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používat… Lektvary mi přijdou pěkně nechutné. Na tvém místě bych si je vyškrtla.“ 

Její slova podnítila diskuzi o rozdílech mezi kouzelnickou a mudlovskou medicínou, ačkoliv před 
Rhiannon pochopitelně nikdo nevyslovil slovo mudlovský. Diskuze nicméně brzy skončila, 
protože Rhiannon prohlásila, že si nechce před jídlem kazit chuť. 

Salát s česnekovým chlebem snědli u kuchyňského stolu. Důvod pro tak lehké jídlo Harrymu 
došel, jakmile dojedli a Rhiannon vytáhla sáček s popcornem do mikrovlnky a obrovský pytlík 
gumových medvídků. Jak se dalo předvídat, Draco fascinovaně sledoval, jak se popcorn v 
mikrovlnce otáčí a praská. 

Film Draca uchvátil podobným způsobem, což Harryho docela pobavilo. Draco sledoval 
obrazovku s rozšířenýma očima a ani jednou si neztěžoval, že příběh je nepravděpodobný nebo 
nesmyslný. Jediné, co prohlásil, bylo, že, udělat zlou čarodějnici zmijozelsky zelenou je 
neodpustitelná urážka jeho koleje. 

„Ve skutečnosti má zelená barva té čarodějnice i Smaragdového města symbolizovat americké 
papírové bankovky jako protiklad k zlatým cihlám…“ Harry Hermionu umlčel pomocí jedné rány 
polštářem z pohovky. Vrhla po něm znechucený pohled, ale už se zdržela podobných 
přednášek. 

Nejvtipnější okamžik večera přišel, když se Draco s vážným výrazem otočil k Hermioně a 
prohlásil: „Jedno pořád ještě nechápu. Možná bys mi to mohla vysvětlit Hermiono. Co přesně 
mají symbolizovat ty létající opice?“ 

Hermiona už otvírala pusu, že odpoví, když všichni ostatní vybuchli smíchy. Rhiannon ji hned 
uklidňovala: „Nic si z toho nedělej, Hermiono. Já třeba nikdy neměla mozek na to, abych 
odhalila nějakou symboliku a podobné věci.“ Pak s mrknutím dodala: „Mě ty létající opice 
vždycky přišly zlé, hlavně kvůli tomu házení hovínek z výšky.“ 

Po tomhle se Harry málem udusil popcornem. Tolik asi k Dracově představě distingované operní 
divy. Jenže Draco se smál taky, z čehož měl Harry radost. Draco se už potřeboval trochu uvolnit. 
Další důvod, proč by měl Harry jeho malý románek podporovat. 

Všichni čtyři si ještě chvíli povídali, ale pak se přiblížila stanovená hodina návratu. Když se 
zvedli k odchodu, obrátila se Hermiona s úsměvem k Rhiannon. „Nevím, jestli to Draco říkal, ale 
moji rodiče chtěli, abych se s tebou setkala, protože nechtěli přeposílat dopisy pro někoho 
úplně cizího. Bez ohledu na to, jsem moc ráda, že jsem tě poznala. A pochopitelně jim povím, 
že vám s Dracem moc ráda pomůžu, abyste si mohli psát.“ 

Draco se usmál. „Díky Hermiono.“ 

Vzal Rhiannon za ruku a propletl prsty s jejími. „Uvidíme se zítra na koupališti, až bude mít 
Harry hodinu. Budeš končit ve tři jako obvykle? Možná bychom mohli jít na pláž nebo… cokoli 
bys chtěla podniknout ty?“ 

Harry si pomyslel, že si je Draco hodně jistý. Co když už má Rhiannon jiné plány, nebo, co když 
se jí nechce strávit veškerý svůj volný čas s ním? Harry si dělal zbytečné starosti. 

„Oh, mám báječný nápad! Můžeme se jít podívat na ten dětský domov, který podporuješ?“ 

Hermionin hlas přetékal nedůvěrou. „Draco podporuje dětský domov?“ 

„Je pro děti kouzelníků, které se narodily bez magie,“ přikývla Rhiannon. „A já si přeju, abych 
tehdy tak neutekla. Chtěla jsem vidět, jak se těm dětem daří.“ 

„A proč nejsou u svých vlastních rodičů?“ zajímala se Hermiona pochmurně. 

Harry ji vzal za rameno. „Protože ti se jich zřekli, Hermiono. Jejich rodiny prostě nechtěli děti, 
které nemohou kouzlit. Víš přece, jací někteří kouzelníci jsou.“ 
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„No jistě?“ zamumlala Hermiona. Pak se podívala na Draca a pohled jí trochu zněžněl, jako by 
mu chtěla říct, že dělá velké pokroky. 

„Zítra je trochu brzy, myslím, že bude lepší dát jim vědět trochu víc předem. Co kdybych se to 
pokusil domluvit na sobotu?“ Draco se tvářil, jako by nevnímal ostatní stojící vedle něj. Měl oči 
jen a pouze pro Rhiannon. „Kdy myslíš, že vám bude končit zkouška?“ 

„Měla by v jednu, ale znáš přece Adriana.“ 

Hermiona si odkašlala. „Taky bych ten domov ráda viděla. A v sobotu by se mi to hodilo.“ 

Draco otočil hlavu a chvíli na ni zíral. Pak pokrčil rameny. „Fajn. Můžeš jít s námi. Harry? Pořád 
by ses tam rád podíval?“ 

„Myslíš, že nás tam pustí, po tom, co se stalo minule?“ 

„Ale no tak. Darswaithe bude radostí bez sebe z další hromady zlata.“ Draco se prudce nadechl 
otočil se k Rhiannon. „Eh… promiň.“ 

„Když tvoje peníze pomůžou opuštěným dětem, neuslyšíš ode mě ani slůvko stížnosti,“ 
pronesla jasným hlasem. 

„Tak v sobotu v jednu odpoledne. Počkám na tebe před divadlem.“ Draco se otočil a významně 
se na Harryho zadíval. Jeho stříbrné oči se třpytily. Tedy dokud je neprotočil, protože Harry ho 
zjevně nechápal. 

„Oh…“ Harrymu to konečně došlo, začervenal se a postrčil Hermionu ven ze dveří. „Myslím, že 
na tebe počkáme venku, Draco.“ 

Trochu ho otrávilo, že museli čekat plných patnáct minut. Procházeli se zatím po ulici sem a 
tam, aby Dracovi poskytli trochu soukromí. 

Zdálo se, že Hermioně dlouhé čekání nijak nevadí. Ve skutečnosti se opřela o strom a nadšeně 
vzdychla. „Draco je docela romantik, že ano? Nikdy bych to do něj neřekla.“ 

„Jen se nezapomeň zmínit Ronovi,“ navrhl jí Harry hořce. 

„Oh, tak jsem to nemyslela…“ Hermiona se zasmála. „Tak teď jsi mě dostal.“ 

„Hele, zaslechl jsem, co si o něm povídají holky v Nebelvíru. Myslí si, že je… jak to slovo bylo…“ 

„Sexy?“ navrhla Hermiona a zahihňala se. „Taky jsem je slyšela.“ 

„To nebylo to slovo…“ 

„Pohledný? Nádherný? Neobyčejný?“ 

To všechno Draco je, uvažoval Harry, ale stejně se mu nelíbilo, když to slyšel od Hermiony. „Co 
to má být? Nacvičuješ si jak přimět Rona žárlit?“ 

„Ne, jen přemýšlím dopředu. Všechny ty hlupačky ve společenské místnosti… říkávala jsem jim, 
že Draco nestojí ani za zlámanou grešli. Myslím, že příští rok, už to říkat nemohu. Ne po tom, co 
jsem ho viděla s Rhiannon.“ 

Harry si odfrkl. „No jistě. Řekni jim, že Draco je krásný zvenku i zevnitř. Jsem si jistý, že Ron z 
toho bude nadšením bez sebe.“ 

„Nech toho. On ví, že Draca takhle ráda nemám.“ Hermiona naklonila hlavu na stranu a 
pozorně se na Harryho zadívala. „Když už mluvíme o Ronovi, co si myslíš o té šachové partii? Je 
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možné, že by tvůj táta naschvál prohrával?“ 

„Víš, on je docela chytrý,“ protáhl Harry. „Nemyslíš, že by dokázal prohrát, kdyby to měl v 
plánu?“ 

„Oh, já myslela, že mu jeho hrdost nedovolí nechat se porazit studentem,“ přemítala Hermiona. 
„Navíc s někým z Nebelvíru.“ 

To je všechno pravda, ale… „Proč by Snapea mělo zajímat, jestli Ron ty peníze vyhraje nebo 
ne?“ 

„To nevím,“ připustila Hermiona. „Ptám se jen proto, že mě o to Ron požádal. Není si jistý, jestli 
se tvůj otec opravdu snažil. Osobně si myslím, že prostě jen nedokázal uvěřit tomu, že by 
opravdu mohl porazit Snapea.“ 

„Řekni mu, že je to možné,“ zakřenil se Harry. „A řekni mu, ať někdy navrhne odvetu, ale až 
bude víc času, jo?“ 

„Dobře.“ 

O minutku nebo dvě později, když Draco vyšel z domu, Hermiona se zvláštním výrazem v 
obličeji stiskla rty k sobě. Harry nechápal proč, dokud nepromluvila. „Máš na obličeji trochu 
rtěnky,“ řekla a ukázala kde. „Tady. A tady.“ 

„A tady,“ dodal Harry. 

„Ano, no jistě, přece se milujeme,“ odtušil Draco povýšeně, ale přesto se trochu začervenal. 
Pak dokázal, že už to s hůlkou opravdu umí, protože si otřel růžové šmouhy z obličeje do 
kapesníku, který se mu zčistajasna objevil v ruce. Nepromluvil, dokud neušli pěkný kus cesty od 
domu, přičemž se rozhlíželi po nějakém opuštěném a temném zákoutí, odkud by se mohli 
přemístit. „Hermiono? Děkuji, že jsi dnes šla s námi.“ 

„Ach, nemáš zač.“ 

„A děkuji za…“ 

„Kreativní úpravu historek?“ popíchl Harry. 

„Ano, přesně.“ 

„A mně nepoděkuješ?“ 

„Ne,“ řekl Draco a podíval se na Harryho. „U bratra je to přece normální, ne?“ 

„Pitomče.“ 

„Ne, to nejsem. A navíc, něco jsem pro tebe dneska udělal. Nechtěl jsem o tom mluvit, ale 
Marša říkala, že bych měl.“ 

Harry si zpětně prošel dnešní den, ale nic ho nenapadlo. 

„Poslal jsem dopis Arabelle Figgové, protože Severus mi poradil, že ho může předat tvému 
bratranci.“ V měsíčním světle si Harry všiml, jak se svaly na bratrově krku pohnuly, jako by 
polykal. „Omluva za mé poznámky tehdy odpoledne. A neomluvil jsem se proto, že bych změnil 
názor. Já jen, myslel jsem, že bys to ocenil.“ 

„A já si toho cením,“ řekl Harry a taky polkl. Bože, Hermiona měla pravdu. A Severus taky. 
Rhiannon měla na Draca přímo neuvěřitelně dobrý vliv. Dokonce, i kdyby to mělo mezi nimi 
špatně skončit, je dobře, že s ní Draco chodí. 
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Harry se v duchu rozhodl, že už si kvůli budoucnosti nebude dělat starosti. Nakonec, všechno, 
co má každý jisté, je přítomnost. Maximálně ještě tak zítřek. 

„Připraveni?“ zeptala se Hermiona potichu a přelétla pohledem z Harryho na Draca a zpět. 

„Jo,“ řekl Harry. Chtěl toho Dracovi říct mnohem víc, ale nedařilo se mu najít ta správná slova. 
Stejně, v Hermionině přítomnosti se to asi nehodilo. Přesto se na Draca usmál a věděl, že tomu 
jeho bratr porozumí.

Kapitola 21 DOPIS Z EXETERU

„To už bylo velmi dobré, Harry,“ řekl Roger se širokým úsměvem, když Harry doplaval ke kraji, 
zachytil se a elegantně se ve vodě otočil. „Myslím, že plavání naznak jsi už zvládl. Teď si dej 
čtyři bazény stylem prsa a pro dnešek to bude stačit. A pamatuj na to, že se musíš vždycky 
trochu potopit a zase vynořit.“ 

„Nesnáším prsa,“ ulevil si Harry už dost unavený ze všech těch bazénů, co uplaval. 

„Já vím,“ řekl Roger. „K mým oblíbeným stylům taky nepatří. Ale posiluje svaly, které v jiných 
stylech moc nepoužíváš a až někdy budeš muset plavat na velkou vzdálenost, bude se ti 
hodit.“ 

„Jo, jasně,“ prohodil Harry a odstrčil se od stěny bazénu. 

Když uplaval poslední čtyři kola a vylezl z bazénu, Rhiannon seděla na betonovém stupínku a 
bavila se se Snapem a Dracem. Překvapený Harry se honem ohlédl k dětskému bazénu. Hm, o 
dohled nad šplouchajícími dětmi se staral někdo jiný. Takže všechno je v pořádku. 

Vysušil si vlasy ručníkem a zamířil ke Snapeovi. 

„… a moji rodiče se už moc těší, až se s vámi seznámí,“ říkala zrovna Rhiannon. 

Harry se tázavě podíval na Draca a ten v odpověď jen lehce zakroutil hlavou. Harry si to vyložil 
jako: ne, Rhiannon se rodičům o kouzelnickém světě nezmínila. 

Snape očividně myslel na to samé. „Velmi rád se s nimi setkám, slečno Millerová, ale 
předpokládám, že je vám jasné, že s nimi nemohu mluvit o škole, kde učím?“ 

Rhiannon přikývla. „Ach, jistě. Draco mi to vysvětlil a já před nimi neřekla ani slovíčko, opravdu. 
Chtějí se s vámi setkat, protože se před nimi strýček Stanley zmínil, že jste Draca adoptoval. 
Rodiče mi vždycky chtěli adoptovat sestřičku, ale nikdy to nevyšlo. Takže jste pro ně něco jako 
příklad toho, co chtěli, ale neudělali.“ 

„Ano, chápu,“ zamumlal Snape a odhrnul si dlouhé vlasy z obličeje. Hm, měl je mnohem čistší 
než obvykle, přestože během Harryho lekce nešel do vody. 

„Takže myslíte, že byste někdy mohli zajít k mým rodičům do Porlocku na oběd?“ Rhiannonin 
hřejivý úsměv zahrnoval i Harryho. „Co třeba příští víkend?“ 

„Bude nám potěšením,“ řekl Snape. „Prosím zpravte nás o přesném datu, jakmile se domluvíte 
s rodiči.“ 

„Ano, ráda.“ Vzdálené zavolání ji přimělo vzhlédnout směrem ke kanceláři koupaliště, kde stál 
její strýc a mračil se. „No, musím zpátky do práce. Uvidíme se v jednu, Draco. A vážně se těším, 
až si zítra doopravdy prohlédnu ten sirotčinec. Zatím!“ 

Jakmile byla Rhiannon z doslechu, obrátil se Draco na Snapea. „Já vím, že jsem mluvil o 
návštěvě Porlocku, ale tohle nebyl můj nápad. Vážně! Pozvat nás napadlo buď jí, nebo její 
rodiče…“ 

Snape pokrčil rameny. „Jsem si jist, že nebude problém zařídit výlet do Porlocku. Nebude 
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potřeba nějak zvlášť to plánovat.“ 

„Tak proč se tváříš tak…“ Draco rozhodil rukama. „O něčem přemýšlíš. To vím jistě!“ 

„O něčem, co, jak věřím, můžeme prodiskutovat doma,“ Snape vstal a vydal se dolů po 
betonových schůdcích. 

Harry se podíval na bratra, ale Draco jen zakroutil hlavou. Taky zjevně netušil, jak si vyložit 
otcovu poslední poznámku. 

*** 

„Tak, v čem je problém?“ zajímal se Draco, jakmile vešel za Snapem do chaty v Devonu. Harry 
za nimi zavřel větrem ošlehané dubové dveře, ale napadlo ho, že by nebylo špatné vpustit 
dovnitř trochu čerstvého vzduchu a tak šel rovnou otevřít okno. 

„Nenazýval bych to přímo problém,“ řekl Snape, posadil se na pohovku a dal nohu přes nohu. 
„Nicméně shledávám zajímavým, že tvá mladá dáma si přeje, abych se setkal s jejími rodiči. To 
už to mezi vámi začíná být natolik vážné?“ 

Draco málem hvízdl. „Oh. Ano i ne.“ 

Snapeův hlas nabyl na vážnosti. „Můžeš mi to vysvětlit?“ 

Draco se posadil na židli a zašklebil se jako kočka, která právě dostala misku smetany. „Řekla 
mi, že mě miluje, to se stalo. Včera večer, když jsme se loučili.“ 

Harry se uvelebil na pohovce a snažil se neříct nic pesimistického. Rozhodl se totiž, že už nic 
takového říkat nebude, ačkoliv v duchu ho pořád ještě tížily obavy, jak tohle celé může 
dopadnout. 

„Jenže já mám před sebou ještě rok školy, takže to není tak, že už bych jí položil tu otázku, 
Severusi,“ dodal Draco. „To bude muset ještě počkat.“ 

„Dokud neuděláš OVCE?“ 

Draco vrhl na Harryho rychlý pohled, v jeho stříbrných očích se přitom objevil temný stín. „Ještě 
déle, alespoň myslím. Nehodlám svou ženu tajit před světem, což znamená, že než ji budu 
moct požádat o ruku, musí být po válce. Nechci Rhiannon vystavit nebezpečí.“ 

„Poměrně dobře promyšleno, Draco,“ ocenil ho Snape. 

„Kromě toho, nejdřív potřebuji pořádný dům,“ dodal Draco zaujatě. „Uvažoval jsem o tom, jak 
zrekonstruuji ten na Grimmauldově náměstí, až ho Řád přestane potřebovat, ale je tak temný a 
ponurý, že nejlepší by bylo zbořit ho a postavit nový. A pak taky… no, vím, že Rhiannon kouzla 
zbožňuje, ale zatím toho viděla jen málo. Nejsem si jistý, jak by se jí líbilo žít v nezakreslitelném 
domě. Každopádně máme ještě hodně o čem mluvit.“ 

„Ty bys bydlel v mudlovském domě?“ podivil se Harry. 

Draco zvedl bradu. „A proč ne? Já ji miluji.“ Pak se významně rozhlédl po maličké místnosti a 
Harry pochopil. Draco si už zjevně zvykl na život v chatě, v chatě, kterou kdysi nazval chatrčí. 
Zjevně byl přizpůsobivější, než by do něj Harry řekl. 

Tiché zašustění upoutalo Snapeovu pozornost. Většinou, když dorazila pošta, tak si toho ani 
nevšimli, ale některé zásilky šustily víc než jiné. Snape mávl hůlkou, psaní přeplachtilo pokoj k 
jeho ruce a on si tak mohl přečíst, pro koho je. 

Dokonce i zdálky si Harry všiml znaku velkého ptáka, pod jehož rozepjatými křídly se jakoby 
schovávalo několik menších ptáčků. „To je od Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin?“ 
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„Ne přímo. Je od Kouzelnického domova pro opuštěné a osiřelé nezletilé motáky. Pro Draca.“ 
Snape natáhl ruku se svitkem pergamenu k Dracovi. 

Ten vzal svitek do ruky, pokrčil rameny a začal ho rozbalovat. „Nejspíš píšou, že máme přijít o 
hodinu později, nebo…“ V okamžiku, kdy začal číst, zmlkl, ztuhl a nakonec vydechl. „Jak se jen 
opovažuje! Draco Snape Malfoy! Co si to dovoluje!“ 

Harrymu nepřišlo vhodné zmínit se, že Malfoy je pořád ještě součást Dracova jména. Draco z 
toho nebyl nijak nadšený, ale myslel si, že je to nejlepší řešení z hlediska strategie. Do háje! 
Jistě, že to bylo nejlepší řešení. I Harry to dokázal pochopit. 

Na Dracově čele se objevila malá zamračená vráska a jak četl dál, jeho výraz se stával 
mnohem výmluvnějším. Když Draco dočetl do konce, mrštil pergamenem na stůl, až to prásklo. 
„Nádhera. Ta děvka Emmeleia píše, že domov zítra navštívit nemůžeme.“ 

Harry si pomyslel, že děvka je vzhledem k okolnostem trochu přehnaný výraz. „A kdy tam 
můžeme jít? V pondělí večer? Oh, to má Rhiannon zkoušku, ne?“ 

„Ano, to má, ale podle tohohle,“ Draco štítivě ukázal na pergamen na stole, „už tam nikdy 
nejsem vítán. A Rhiannon taky ne.“ 

„To musí být nějaké nedorozumění,“ ozval se Snape a natáhl se pro dopis. „Mohu?“ 

„Překvapuje mě, že to není hulák,“ zamumlal Draco. „Tedy, ne že by moták mohl poslat huláka, 
ale vsadím se, že přesně to chtěla… Co? Oh, jistě, jen si to přečti.“ 

Harry se křivě pousmál. „Hm, takže jeho se zeptáš, jestli si můžeš přečíst jeho soukromý 
dopis.“ 

„Nelituješ toho, že jsem si tehdy přečetl tvůj,“ řekl Snape vyrovnaně a jeho oči se temně 
zaleskly. 

„Už ne,“ Harry se široce usmál, aby bylo poznat, že žertuje. „Teď jsem rád, že jsi to udělal.“ 

„Pokud byste si ty šťastné vzpomínky mohli nechat na jindy…“ ozval se Draco chladně s 
nádechem nepřátelství v hlase. 

Snape místo odpovědi rozbalil pergamen. Na čele mu naskočila vráska. „Zajímavá volba slov. 
Ona se domnívá, že tvůj zájem o jejich domov je zvrhlý? Že na vás oba mám neblahý vliv?“ 

„Na nás oba?“ 

„Ach ano. O tobě tu píše také. Možná by sis to měl přečíst.“ Draco si povzdechl. „Kurva. 
Rhiannon se tam opravdu těšila a s mým štěstím, si bude myslet, že ji tam nechtějí pustit, 
protože po té příhodě se zvonkem o ní vědí, že je mudla! Jistě si dokážete představit, jak by na 
to mohla reagovat.“ 

„No, můžeš jí přece prostě říct pravdu…“ 

„Jakou pravdu, Pottere? Nemám ani ponětí, co má Emmeleia Volentierová za problém!“ 

„V tom dopise to nepíše?“ 

Snape mu dopis podal. „Možná by sis to měl přečíst, jak ti bratr navrhl.“ 

A tak si to Harry přečetl. 

Pan Draco Snape Malfoy 
v péči profesora Severuse Snapea 
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Možná žijete v domnění, že za peníze si je možné koupit cokoliv, ale některé věci, jak možná 
zjistíte, opravdu nejsou na prodej. Je mi jedno, jestli domovu věnujete peníze třeba ještě 
stokrát, rozhodně tu nejsme zvědaví na někoho, jehož zájem je zvrhlý, tak jako ten Váš. Možná, 
že přesnější termín je zvrácenost. Nesnažte se to popírat; znám lidi, jako jste Vy. 
Proto Vás žádám, abyste nám prokázal tu laskavost a už nikdy svou přítomností neobtěžoval 
naše zařízení. 
Pokud je Vám libo, můžete klidně informovat svého otce, že se mi nelíbí jeho neblahý vliv na 
své dva adoptované syny, že se mi příčí, že je podporuje v tom, co se nazývá 'civilizované' 
zvyky čistokrevných. Možná, že ve Vašem případě je to nevyhnutelné, svého pokrevního otce 
připomínáte v mnoha směrech a ne pouze vzhledem. Nicméně ohledně Harryho Pottera, by Váš 
otec ovšem měl mít více rozumu. 
A co se té mladé dámy, kterou jste přivedl s sebou, týká, vskutku mě potěšilo, že opustila naše 
zařízení bez jediného slova. To ukazuje, že má svou hrdost, nebo že ji v sobě právě v tom 
okamžiku objevila. Když jsem zjistila, že by se k nám ráda vrátila, pochopila jsem, že to 
znamená jen jedno: že jste ji znovu přesvědčil, aby se podílela na této barbarské tradici. Celá 
ta záležitost mi přijde naprosto nechutná a mohu jen doufat, že zas přijdete k rozumu a 
začnete se k ní chovat s trochou úcty. 

Každopádně, už tu nikdo z Vás není vítán a nedomnívám se, že by se Vám podařilo přesvědčit 
Horace Darswaitha, aby ten zákaz zrušil. Pokud se o to přesto pokusíte, nebudu váhat a povím 
mu, co jsem se dozvěděla. Jistě se bude cítit povinen informovat Úřad pro záležitosti  
kouzelnických rodin. Nedovedu si představit, že právě to by bylo ve Vašem zájmu. 

Emmeleia Volentierová 
Zástupce ředitele Kouzelnického domova pro opuštěné a osiřelé nezletilé motáky 

„Aha, asi je fakt děvka,“ souhlasil Harry s Dracem jakmile dočetl. 

„Nechte toho, aby dva,“ napomenul je Snape a přejel je pohledem. „Je to velmi urážlivé slovo a 
navíc takové, jaké bych čekal od patnáctiletých pubescentů a ne od někoho dospělého, nebo 
skoro dospělého.“ 

„Ano, pane,“ řekl Harry zahanbeně. 

Draco, jak si Harry všiml, neodpověděl. Snape si toho nejspíš všiml také, ale nechal to být. 

„Tak. Je jasné, že zjevně popadla hůlku za špatný konec a...“ 

Tohle Draco bez odpovědi nenechal. „Ha. Jakou hůlku? Je přece moták a tohle je jen důkaz 
toho…“ 

„Čeho? Čeho přesně je to důkaz?“ přerušil ho Harry hlasitě. 

„Ničeho,“ odtušil Draco přes zatnuté zuby. „Chvíli to trvá, zbavit se starých způsobů myšlení, to 
snad chápeš, a pitomé dopisy, jako je tenhle, mi s tím moc nepomáhají. Severusi, nevíš 
náhodou, o čem to tam blábolí?“ 

„Ne.“ 

„Výborně.“ 

Severus pozvedl ruku. „Při naší první návštěvě jsem si povšiml, že se chovala… poněkud 
odměřeně. Obzvlášť k tobě, Draco.“ 

„Ó ano, dokud jsem se nezmínil o penězích, pak se málem rozplývala radostí.“ 

„Přesto v tom byla stopa sarkasmu,“ upozornil ho Snape. „Soudě podle tohoto dopisu si tě 
ihned zařadila jako syna Luciuse Malfoye. Zmínka o penězích, navíc za daných okolností, ji 
mohla utvrdit v přesvědčení, že jsi opravdu jako on.“ 
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Draco se zamračil. 

„Zjevně posoudila situaci špatně, nicméně…“ 

„Myslíš?“ 

„Chci říct,“ nenechal se Severus přerušit, „že špatně posoudila mě. Jejím cílem, pokud to mohu 
posoudit, bylo odradit nás od další návštěvy domova, ale místo toho se jí podařilo mě 
přesvědčit, že ji budu muset navštívit, ačkoli jsem to neměl v úmyslu.“ 

„Ale no tak,“ posmíval se Draco. „Myslíš, že se mi tam pořád chce chodit? Já teď musím je 
vymyslet, jak to oznámit Rhiannon. Rozhodně jí nemůžu říct, že tam nemůžeme kvůli mojí 
zvrácenosti.“ 

„Bez ohledu na to, jak tuto situaci hodláš řešit se svou petite amie, považuji zmínku o Úřadu pro 
záležitosti kouzelnických rodin za nepokrytou hrozbu pro naši rodinu. A nehodlám to nechat jen 
tak.“ 

Harry se usmál, přestože téma jejich hovoru nijak zvlášť zábavné nebylo. „Nepotřebujeme 
nějaký Úřad k tomu, abychom byli rodina.“ 

„Ne, to zcela jistě ne, přesto mi přijde rozumnější uhasit hrozbu raději hned, než ji nechat být, 
aby se stala opravdovým nebezpečím.“ 

Uhasit? Harry okamžitě potlačil první asociaci, protože byla pěkně hnusná. Zvláštní, i když jen 
na malý okamžik, přesto jeho mu jeho mozek jako první myšlenku nabídl slovo… vražda. 
Nakonec, Snape už přece ke smrtijedům nepatří. A taky nezabil Aarona Arana, který by si to byl 
i zasloužil, takže by přece nikoho nezabil ani kvůli tomuhle. 

Že ne? 

„No, tak nám pak dej vědět, co ti řekla,“ řekl Harry, který si musel odkašlat. 

„Dej nám vědět?“ Draco si málem odfrkl. „Mě nikdo nebude muset dát vědět. Mám v úmyslu 
stát vedle Severuse, až se té děv-ignorantky zeptá, na co si to hraje, když tvrdí, že zná lidi, jako 
jsem já. A raději by si měla připravit zatraceně dobré vysvětlení, protože jinak by se o lidech, 
jako jsem já, mohla dozvědět víc, než by jí bylo milé!“ 

„Půjdu navštívit Emmeleiu Volentierovou sám, Draco,“ řekl Snape klidně. 

Draco na židli ztuhl. „Tak to tedy ne. Já vím, že to bude znít, jako bych pořád ještě měl problém 
se sebeovládáním, ale…“ 

„To není proto,“ přerušil ho Snape, ačkoliv o vteřinu později se jeho koutky úst stočili nahoru. 
„No dobrá, možná je to částečný důvod. Hlavním důvodem ovšem je, že se domnívám, že v tvé 
nepřítomnosti bude mluvit upřímněji a já chci, aby cítila, že může mluvit zcela volně, Draco. 
Potřebuji napravit její mylný dojem, pod jehož vlivem doposud jednala.“ 

„Ach, tak to ano,“ souhlasil nakonec Draco a znovu se posadil uvolněně. „Hádám, že to bude, 
jak řekl Harry. Dej nám vědět, co ti poví.“ 

„Jistě,“ slíbil mu Snape s ponurým pohledem. „Jistě, že vám dám vědět.“ 

***
 

Jakmile Snape odešel, Harry se pokusil využít čas čekání doplněním svého lexikonu kouzel. Dalo 
mu ale hodně práce se na to soustředit, protože Draco si četl ten hrubý dopis znovu a znovu. 

„Podívej,“ nevydržel to Harry nakonec a odložil pergameny stranou, „Tenhle dopis není takový, 
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jako tehdy poslal Richard Steyne. Nemyslím, že tady něco vyčteš mezi řádky a přijdeš tak na 
to, co má ta ženská za problém.“ 

Draco dopis odhodil na stůl. „Její problém je pravděpodobně žárlivost. Nebylo by to nijak 
neobvyklé, jak jistě víš. Spousta motáků se tak cítí.“ 

Harry si okamžitě vzpomněl na Filche, jak se snažil naučit kouzlit v korespondenčním kurzu. 
Dokonce i než to viděl, myslel si, že ten muž je zahořklý a protivný, protože není spokojený se 
svým životem. Což nemá k žárlivosti daleko, že? „Jo, já vím.“ 

„A to jsem si myslel, že tě naštve, když to řeknu.“ 

Harry pokrčil rameny a vstal, aby připravil oběd. „Co mi vadí, je, když hážeš všechny do 
jednoho pytle. Všichni motáci nejsou žárliví, chápeš? Třeba Marša podle mě není.“ 

„Ne, ta není,“ souhlasil Draco a šel za Harrym do kuchyně. „Ach, toasty se sýrem? Není to 
trochu moc prosté jídlo? No dobře, ale raději udělej tři. Jeden pro Severuse, pro případ, že 
nepřijde moc pozdě.“ 

Harry se na bratra otráveně podíval. „Víš, taky bys mi s tím mohl pomoct.“ 

Draco se zakřenil. „Potřebuješ něco nakrájet? To bych snad ještě mohl…“ 

„Rhiannon od tebe nejspíš bude očekávat, že budeš vařit večeře sám,“ řekl Harry. „Víš, bude 
třeba celý den zkoušet a přijde pak domů úplně utahaná. A vsadím se, že bude jako Hermiona a 
nesnese pomyšlení na to, že by všechnu práci obstaral domácí skřítek.“ 

Draco se otřásl, ale bylo vidět, že jen předstíraně, pak si sedl a založil ruce na hrudi. „No tak já 
tu strž přeletím, až bude potřeba, proč ne? Možná budeme často jíst v restauracích a rychlých 
občerstveních. Už vím, že jí chutná ryba a hranolky. Ach a samosy.“ 

„Nejsi zas tak špatný kuchař, Draco,“ poukázal Harry a začal strouhat ementál. Sakra, to je ale 
pomalé. Možná by mohl najít nějaké šikovné kouzlo. Taky to ale možná bylo tím, že měl ještě 
unavené ruce z plavání. 

„To říká ten, kdo vyplivl můj pokus o gnocchi do ubrousku!“ 

„No, já ale přece neřekl, že jsi dobrý, no ne?“ Harry se zasmál a napadlo ho, že nebude Draca 
nutit, aby mu pomohl s obědem. Bude jednodušší trvat na tom, aby uvařil večeři, protože 
stejně bude na řadě. 

***
 

Jejich otec se vrátil přesně v okamžiku, kdy Harry dopékal poslední toast. 

S povzdechem si sedl a mávl hůlkou, načež na stůl připlachtily dvě láhve máslového ležáku. S 
cinknutím je postavil před talíře, připravené pro Harryho a Draca. 

Draco povytáhl obočí. „To je to tak špatné?“ 

„To si ani neumíš představit.“ 

„Dáš si Galliano?“ 

Ve Snapeových černých očích probleskal jiskřička, pak ale zavrtěl hlavou. „Možná až si 
promluvíme.“ 

„Tady máš, tati,“ řekl Harry a postavil před Snapea talíř s jídlem a vysokou sklenici s vodou. 

Draco se posadil proti Snapeovi, ale byl zticha, dokud se k nim u stolu nepřipojil i Harry. Pak se 
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předklonil a jeho ruce se sevřely kolem láhve ležáku. „Takže?“ 

Snape si promnul kořen nosu. „Problém slečny Volentierové s tvou možnou návštěvou Draco… 
je spíše osobního charakteru.“ 

Harry a Draco si vyměnili nechápavé pohledy, ale byl to Draco, kdo promluvil: „Co mají její 
osobní záležitosti společného se mnou?“ 

„Poměrně hodně, ačkoli jen jaksi v zastoupení.“ 

„V zastoupení?“ 

„Možná bych měl začít z jiného konce,“ řekl Snape a odkašlal si. „Oba dva jste obeznámeni s 
tím, jak to v životě chodí a...“ 

Harry si málem odfrkl. Pokud mu bylo známo, tak Draco byl s tím, jak to v životě chodí 
obeznámen mnohem víc, než on. 

„Už díky slovu zvrácenost mi došlo, že její problém bude asi nějak souviset s tím 'jak to v životě 
chodí', Severusi,“ poznamenal Draco. „Přesto mě nějak nenapadá, jak.“ 

Snape si přestal mnout nos a pořádně se napil vody. Když položil sklenici na stůl, tvářil se 
odhodlaně. „Tak já ti to povím. Když jsme se v Domově ukázali poprvé, tak slečna Volentierová 
pojala myšlenku, že jsem vás tam přivedl, abyste se setkali s některými mladými dívkami, které 
mají krátce před ukončením studia a… jednu si vybrali.“ 

„Proč bysme si jednu měli vybírat?“ nechápal Harry. 

Draco zjevně hned pochopil, o co se jedná. „Oh. Oh, milostivý Merline. Slyšel jsem o tom, ale to 
už se přece dlouho nedělá. To je úplně pitomá? Je to tak příšerně viktoriánské!“ 

„Co je viktoriánské?“ Harry těkal očima ze Draca na Snapea a zpět, ale byl to jeho otec, kdo mu 
nakonec odpověděl. 

„O čistokrevných kouzelnících bylo známo, že si vydržovali motácké dívky jako milenky, Harry. 
Draco má pravdu v tom, že je to poměrně zastaralý zvyk, ale ne úplně překonaný, ani v 
dnešních dnech ne.“ 

Harrymu chvilku trvalo, než si tu informaci spojil s Emmeleinou původní odtažitostí a s 
obviněním, že Severus má na své syny neblahý vliv. Pak se pořádně zděsil. „Cože, ona si myslí, 
že jsme si tam šli každý jednu vybrat? Vždyť je nám teprve šestnáct! Nebo nám má být,“ dodal 
s křivým pohledem Dracovým směrem. 

Draco pokrčil rameny, ale v obličeji se mu zračilo napětí. „Předpokládám, že to by vysvětlovalo 
ten dopis, ale jak pro všechny kotlíky světa přišla na tak pitomou myšlenku?“ 

„Za prvé, je tu skutečnost, že jsi velmi podobný mladému Luciusi Malfoyovi. Podepsal jsi se, 
jako Draco Snape, ale jak její dopis ukazuje, poznala v tobě hned jeho pokrevního syna.“ 

Draco vytřeštil oči. „O čem to mluvíš?“ 

Snape zavřel oči. Zjevně se dostával k té nejhorší části. „Krátce poté, co tvá matka otěhotněla, 
Draco, Lucius Malfoy se rozhodl, že by si měl pořídit milenku. Na svatbě nějakého vzdáleného 
bratrance se setkal s Emmeleiou Volentierovou a… ta se mu zalíbila, předpokládám. Zařídil jí 
vlastní byt a tam ji navštěvoval, řekněme, po několik měsíců.“ 

Draco odstrčil talíř tak prudce, že jeho toast málem skončil rozpláclý na zemi. „To je nesmysl, 
naprostý. Lucius by se spíš sám proklel, než by se třeba jen prstem dotkl motácké ženy!“ 

Ha, pomyslel si Harry, jeho paměť zakroužila a on si vybavil ten příšerný den, kdy ho Snape 
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skoro hodil do myslánky. Draco nemá ani ponětí, co všechno se děje na schůzkách smrtijedů, 
že? 

Skoro čekal, že jeho otec něco podobného řekne, ale ten měl zjevně úplně jiný pohled na věc. 
„Co se týká krevní čistoty, pak její krev je stejně tak čistá jako jeho,“ řekl a prudce otevřel oči. 
„Možná se na to Lucius díval tímto způsobem a nehleděl na její nedostatek magie.“ 

„Myslíš, že by riskoval mít dítě s motákem? To si nemyslím!“ 

„A to jsi mě ujišťoval a není tomu tak dávno, že jsi s problematikou antikoncepce obeznámen. 
Dokonce plně obeznámen.“ 

Draco zaskřípal zuby. „Ano, to jsem, Severusi. Jenže i ty nejlepší kouzla mohou selhat. Podle 
Hermiony nejsou stoprocentní ani… bariérové metody.“ 

Snape poněkud úsečně přikývl. „Jsem potěšen rozsahem tvé informovanosti. Nicméně existují 
metody, které jsou naprosto spolehlivé a ty právě použila.“ 

Harry si začal přát, aby se nebyl napil máslového ležáku, protože jeho žaludek se v tom 
okamžiku začal bouřit. A taky nebylo divu. „To jako že byla na operaci nebo tak něco, takže už 
nikdy nebude moct mít děti?“ 

„A to jsem si myslel, že vysát někomu kostní dřeň je nechutné,“ zamumlal Draco. 

„Proč by s něčím takovým souhlasila?“ otřásl se Harry. „Chci říct, jak mohla souhlasit, že bude 
pro někoho jen milenkou?“ 

„Ah, no vlastně nevím, jestli na té operaci trval Lucius, nebo zda to byla její volba, pro kterou 
měla své vlastní důvody. A co se toho ostatního týče…“ Severus si povzdychl. „Není neobvyklé, 
že motácké ženy z jisté společenské vrstvy řeší svou situaci tímto způsobem. Jaký jiný život asi 
tak mohou vést? Pracovních míst pro motáky mnoho není. Mnoho těchto žen si může vybrat 
buď se zařadit do mudlovského světa, nebo zůstat navždy v rodinném sídle.“ 

„Ale Filch…“ 

„Je, ujišťuji tě, příkladem Brumbálovy velkomyslnosti. Není mnoho kouzelnických institucí, které 
by měly pracovní místo pro motáka.“ 

Draco se zamračil. „V pořádku, chápu, že s její minulostí bylo logické, že si přítomnost 
Luciusova syna v Domově vyložila právě takto. Ale poprvé, když jsme tam přišli, tak se mnou i 
s Harrym krátce mluvila. Poté, co jsi odešel, Severusi. A neřekla o tom ani slovo.“ 

„Jistě, že ne. V tu chvíli si už uvědomila, že její původní domněnka byla mylná. Nicméně když tě 
viděla stát u recepce se slečnou Millerovou, když jsi přišel podruhé…“ Severus sebou trochu 
trhnul. „Tvá petite amie se velmi podobá Narcisse, to jistě víš. Slečně Volentierové se zdálo, že 
minulost se opakuje v nové formě. Myslela si, že jsi tam přivedl svou budoucí manželku, aby se 
od začátku podílela na… tvém výběru motácké milenky.“ 

„To je naprosto nechutné.“ 

„A taky to nedává smysl,“ dodal Harry. „Rhiannon zazvonila na ten zvonek. Nikdo si nemůže 
myslet, že je čarodějka, ne po tom.“ 

„Když se to stalo, slečna Volentierová v prostoru recepce nebyla. Ve skutečnosti pochybuji, že 
by ten tichý zvuk mohla zaslechnout v tom rámusu, který nastal, když jsi zazvonil ty. 
Každopádně si jistě vzpomeneš, že když se slečna Volentierová do recepce vrátila, viděla 
Rhiannon, jak právě opouští budovu. Myslím, že ji napadlo, že to znamená…“ 

„Že Rhiannon znovu objevila svou hrdost, ano,“ povzdechl se Draco. „A že to stačilo na to, aby 
už se nedokázala smířit s tím, že budu mít milenku.“ 
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„Ano a proto byla slečna Volentierová vysoce znepokojena, když se dozvěděla, že si slečna 
Millerová přeje vrátit se do jejich zařízení.“ 

„Aha, takže ona byla znepokojená,“ mumlal si Draco. Než znovu promluvil, obrátil do sebe 
polovinu máslového ležáku. „Zasraný problémy.“ 

„Jak to mluvíš?“ napomenul ho Snape, ale Harry si byl jistý, že to nebylo od srdce. 

„Hm…“ Harry se slabě pousmál. „Zdá se, že jsi si tím vším docela jistý. Můžu se zeptat, jak to 
vlastně všechno můžeš vědět?“ 

Draco protočil oči. „To jsi opravdu zapomněl, s kým se Severus často stýkal? Kolikrát jsem ti 
vyprávěl o smrtijedských drbech? Hádám, že se Lucius asi chvástal. Tedy, ne že bych já o 
tomhle někdy něco zaslechl, ale předpokládám, že mezi přáteli…“ 

„Jasně, to vysvětluje, proč tě táta nechal vzít Rhiannon do toho Domova a nikdy neřekl ani 
slovo o tom, jaké pitomé nápady by ta ženská mohla mít…“ 

„Intriky na druhou,“ odsekl Draco. Za vteřinu se zdálo, že tím, že se to slyšel vyslovit, ho 
napadla příšerná možnost. „Ty jsi nám chtěl způsobit ve vztahu problémy?“ 

„Draco, všechno, co dělám, nemusí být intrika,“ vysvětloval Snape podrážděně. „A proti 
Rhiannon Millerové nic nemám. Kromě její neschopnosti dorazit do práce včas, se zdá, že je to 
milá mladá dáma. Tak a co se týče Luciuse: ne, pochopitelně se mi nikdy nezmínil o svých 
mimomanželských vztazích. Není ten, kdo o svých milostných záležitostech všude vykládá, 
přesně jako ty.“ 

„Díky,“ řekl Draco hořce. „Zbožňuju být s ním pořád srovnávaný, opravdu ano.“ 

„Hele, táta to tak nemyslel.“ 

„Ne, ale ona ano.“ Draco se ušklíbl. „Jednou se na mě podívala a už si myslí, že o mě ví 
všechno, a to jen proto, jak vypadám.“ 

„Vítej v mém životě,“ okomentoval to Harry suše. 

Draco na něj chvilku zíral, pak se pousmál. „Touché.“ 

„A pomysli, ona je jen jeden člověk. Já to tak mám skoro s každým, koho potkám.“ 

„Víš,“ protáhl Draco, „už jsem to celkem pochopil. Nemusíš mi to vysvětlovat, jako bych byl 
právě tak natvrdlý jako Grabbe.“ 

„Jasně, promiň.“ Harry se otočil na Snapea. „Tak jak si se to vlastně dozvěděl?“ 

Snape pokrčil rameny, ale rozhodně ne omluvně. „Trochu nitrozpytu. Netrvalo mi dlouho, než 
jsem se ujistil, že její problém se týká té nemilé historie s Dracovým otcem.“ 

„S Luciusem,“ opravil ho Draco. 

„Řekl jsem to tak, jak si to ona myslela, ty pitomé děcko.“ 

„Aha,“ Draco se zatvářil trochu zahanbeně, ale rychle se vzpamatoval. „A proč to pro ni bylo 
tak strašné? Podle toho, co jsi říkal, dostala od Luciuse nóbl byteček a spoustu peněz.“ 

„Taky zjistila, co se mu líbí v posteli,“ řekl Snape potichu. „A nijak se jí to nelíbilo. Jeho… 
praktiky byly občas poněkud vyšinuté, takže si přála jejich vztah ukončit.“ 

Vyšinuté praktiky… jo, to znělo přesně jako Lucius Malfoy. Ten chlap byl prostě sadista. Jen se 
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podívejte, jaké hrozné tresty uplatňoval na Dracovi. Harry viděl na vlastní oči ďábelské 
potěšení, které měl z toho, jak ubližoval Dracovi v ten příšerný den ve Francii. Pak taky to, jak 
zíral na Harryho vysvlečené tělo. Jeho potěšení z myšlenky vysvléct Harryho do naha. 

Harry se zachvěl. 

„Ale no tak, co máš za problém?“ zeptal se Draco kousavě. „Ty nejsi ten, komu zrovna řekli, že 
je potomkem úchylnýho, ubohýho sráče. Tedy, ne že bych potřeboval, aby mi to někdo říkal, 
došlo mi to samo.“ 

„To jaký byl, neurčuje to, jaký jsi ty,“ řekl Severus jemně. „Letos jsi se vydal vlastní cestou a ta 
je mnohem lepší, než cokoli udělal on.“ 

Draco se tvářil, jako by nic podobného ještě nikdy neslyšel. „Ach, ach ne. Nemyslíš, že něco 
takového udělal i mojí matce? Já… myslím, že budu potřebovat Uklidňující doušek na můj 
žaludek. A jestli se někdo z vás místo toho zmíní o kbelíku, budete toho litovat.“ 

„Huš, Draco,“ uklidňoval ho Snape a naklonil se přes stůl, aby vzal Draca za chvějící se ruce. 
„Opravdu nemyslím, že by mu Narcissa cokoli podobného povolila.“ 

„Oh, protože o ní se ví, že mu opravdu umí vzdorovat?“ zasmál se Draco tak hořce, až se Harry 
zachvěl. „Přesně jako to udělala loni, Severusi? Vzdala se mě. Postavila se na jeho stranu, 
minimálně na veřejnosti, zatímco on dělal, co mohl, aby mě zabil.“ 

„Intriky na druhou,“ připomněl Dracovi Snape. „Kde ses té frázi naučil, Draco? Od matky? 
Zjevně dospěla k názoru, že ti lépe pomůže, pokud si Luciuse otevřeně neznepřátelí.“ 

„Ach jistě, ona přece také chodila do Zmijozelu,“ souhlasil Draco pevně. „Ale jmenuj mi jediný 
případ, jeden jediný případ, kdy dokázala Luciusovi říct ne a trvat na tom.“ 

Snape se pousmál. „Nutila ho, aby se zbavil své milenky.“ 

„Myslel jsem, že jsi říkal, že Emmeleia ho nechala,“ ozval se Harry. 

„Pokusila se,“ odpověděl Snape. „Ale Lucius byl rozhodnut podržet ji… v dosahu. Když ji za tím 
účelem začal vydírat, šla slečna Volentierová hledat pomoc u Narcissy.“ 

Harry si pomyslel, jak je dobře, že nic nejedl. Nejspíš by se teď pozvracel. „A Narcissa jí nějak 
pomohla? Proč ji prostě na místě nezabila?“ 

„Protože tím by Luciusovi neznepříjemnila život tak, jako když věděl, že mu Narcissa může 
zakázat milenku, která je stále na živu.“ Snapeovi se zablesklo v očích. „Celý ten incident byl 
poměrně složitý. Slečna Volentierová potřebovala prostředky na živobytí, protože její rodina 
trvala na tom, aby pokračovala ve vztahu s Luciusem. V té době Walpurgis Black stále ještě 
pokračoval ve svém podnikání se zaměňováním dětí, ale protože už byl v letech, potřeboval 
asistenta. Narcissa je dala dohromady.“ 

„Motácký asistent?“ podivil se Draco. „K čemu mu mohla být dobrá?“ 

„Asistentka, která se může volně pohybovat po mudlovském světě. Když byla mladší, 
navštěvovala slečna Volentierová mudlovskou školu v Kanadě.“ 

„Tak proč si prostě nenašla mudlovskou práci?“ zajímalo Harryho. 

„Mohla by, ale jistě by nedostala tak dobře zaplaceno, jako když kývla na Luciusovu nabídku. 
Kromě toho poznala život v obou světech a zjevně má raději ten náš. A později, když chtěla 
odejít od Luciuse, musela vzít v úvahu i možnost vydírání.“ 

Draco se na židli opřel. „Jak ale mohla Narcissa Luciuse takhle zastavit?“ 
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„Protože slečna Volentierová nezná detaily, nemohu je znát ani já,“ přiznal Snape. „Dovedu si 
jen představit, že mohla využít hrozbu rozvodem.“ 

„Ach, ano.“ Draco přikývl. „A jako poškozená strana by moje matka mohla požadovat, aby mě 
dostala do péče. Pravidla čistokrevných. Lucius by udělal cokoli, aby se vyhnul takovému 
skandálu. Hmm. Dovedu si představit, že ho pak matka přiměla složit neporušitelný slib, dokud 
měla ještě nad ním navrch.“ 

„Takže takhle dostala Emmeleia práci v tom domově pro motáky?“ ptal se Harry. „Díky 
Walpurgisi Blackovi?“ 

„Ano, když byl přesvědčen, aby upustil od své činnosti. Už před svou smrtí několikrát věnoval 
Domovu peníze. Zcela jistě to bylo dost na to, aby tam získal jistý vliv.“ 

„Když už mluvíme o tom Domově, asi bych se měl vrátit na koupaliště a říct Rhiannon, že naše 
návštěva tam byla zrušena.“ 

„Ale ona nebyla,“ řekl Snape jemně. „Slečna Volentierová byla poněkud zahanbená, jakmile 
jsem ji přesvědčil, že se mýlila.“ 

„Ach, už tedy pochopila, že nejsem Lucius?“ posmíval se Draco. 

„Neřekl jsi jí, že Rhiannon je mudla, že ne?“ zeptal se Harry. „Asi bude bezpečnější, když se o 
tom nebude moc vědět.“ 

„Sotva můžeme očekávat, že by Voldemort nebo jeho přisluhovači navštívili Domov pro motáky 
a hledali tam informace o někom z nás, ale protože Darswaitha už jednou zneužili…“ Snape 
pokrčil rameny. „Přesvědčil jsem slečnu Volentierovou, že Rhiannon je jen Dracova známá a 
nejedná se o žádný romantický vztah. Ve skutečnosti si teď myslí, že Rhiannon je moták a 
chtěla se podívat, jakého vzdělání by se jí mohlo dostat, kdyby se nezařadila mezi mudly.“ 

„Aha, chápu, promarněná šance a tak…“ 

Draco se naštval. „Doufám, že jsi jí taky přesvědčil, aby se o téhle historce nezmiňovala před 
Rhiannon! Nebo aby nepoužívala slovo moták. A už vůbec ne výraz mudla.“ 

„Obávám se, že budeš muset své petite amie říct, že poté, co minule tak náhle odešla, 
spočívala jediná možnost, jak jí zajistit prohlídku Domova, v tvrzení, že má opravdu dobrý 
důvod, proč tam chce jít. Navíc se tím vysvětlí i její magická nedostatečnost. To je termín, 
kterému dává slečna Volentierová přednost před výrazem moták.“ 

„A co slovo mudla?“ 

Snape protočil oči a pak upřel pohled na Draca. „Pokud máš opravdu v úmyslu pokračovat v 
tomto vztahu, bude si tvá mladá dáma dříve nebo později na to slovo zvyknout. Nemůžeš 
čekat, že se ti podaří přesvědčit každého, koho by mohla potkat, aby se ho nepoužíval.“ 

Draco se ušklíbl, ale přikývl. 

„Nyní bych si mohl dát to Galliano,“ řekl Snape a vstal. „A protože oběd během našeho 
rozhovoru vystydl, možná by nebylo od věci použít ohřívací kouzlo. Harry?“ 

„Hej, to já jsem vařil!“ 

„A to je jistě dostatečnou omluvou, proč nemůžeš to kouzlo zvládnout v hadím jazyce, že?“ 

Harry se ušklíbl a zavolal na Salsu, aby mu s tím pomohla. Draco si odfrkl. 

Ale hned toho nechal, protože... 
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„Ty můžeš uklidit nepořádek po vaření, zatímco Harry bude hledat kouzlo na ohřátí jídla,“ řekl 
Snape. 

Draco si povzdechl, přestože potřeboval jen několik mávnutí hůlkou, aby splnil, co mu bylo 
uloženo.

Kapitola 22 ŠOK A PŘEKVAPENÍ

Když dorazili Draco s Rhiannon, Harry, Snape a Hermiona už seděli v hale Kouzelnického 
domova pro osiřelé a opuštěné nezletilé motáky. Emmeleia Volentierová je přišla uvítat, ještě 
než došli k recepčnímu pultu s tím zatraceným zvonkem.
 
Harry si všiml, že její úsměv není zrovna hřejivý, jak si tak prohlížela návštěvní knihu, kam se 
Harry a Hermiona zapsali, ale to bylo pochopitelné. Nejspíš se pořád ještě styděla za ten ošklivý 
dopis, co poslala Dracovi. 
 
Harryho napadlo, že by alespoň mohla omluvit.
 
Ale ne, nezdálo se, že by omlouvání se byl její styl. Když je oslovila, byl její hlas ostrý. „Vítám 
vás zpět. Kdyby mě mladí mohli následovat do kanceláře, řeknu vám nějaké základní 
informace, než půjdeme dále.“ 
 
Podle Harryho od ní bylo dost nezdvořilé, takhle vynechat Snapea, ale možná to nebylo 
naschvál. Snape se ráno zmínil o tom, že se potřebuje stavit v Bradavicích. Ať už to bylo kvůli 
rozhovoru s Brumbálem, nebo nějaké práci s Remusem, Harry nevěděl. Neptal se na to.
 
Nemělo by to přece smysl. Dokud se Remus bude potloukat po světě s vizáží Luciuse Malfoye, 
tak mu Snape stejně nedovolí se s ním setkat, no ne?
 
Ale k čertu. Třeba si Severus jen potřebuje uvařit pár lektvarů nebo tak něco. Chata pro takové 
účely opravdu nebyla dobře zařízená, ačkoliv Snape už tam párkrát něco vařil. Vaření lektvarů 
totiž pro Snapea a Draca byla zábava a skvělý způsob, jak trávit volný letní večer. Harrymu to 
docela šlo na nervy, obzvlášť proto, že Snape trval na tom, že se Harry potřebuje v lektvarech 
zlepšit.
 
Harry už se jednou málem zeptal, proč vlastně, vždyť jeho výsledky v Lektvarech nebyly zas tak 
špatné. Rozhodně by se obešel bez toho, aby se Lektvary musel učit i v létě.
 
No, alespoň když si Harry naposledy stýskal, jak mu chybí televize, tak Draco rozuměl, o čem to 
vlastně mluví.
 
„Škoda, že si nemůžeme televizi pořídit,“ postěžoval si a udělal obličej. Zjevně chodil často k 
Rhiannon domů, když měla polední pauzu a díval se na televizi tam. Pořád ho fascinovalo, že se 
obrázky můžou hýbat, aniž by byla potřeba magie. 
 
„Uvidíme se doma,“ řekl jim Snape a přerušil tak Harryho myšlenky. „A ne, že budete cestovat 
bez slečny Grangerové.“ 
 
„Jistě, tati,“ odpověděl Draco a protočil oči.
 
Harry se zašklebil. „Stejně už brzy složíme zkoušku.“ 
 
„Zatím nashledanou,“ Snape zdvořile kývl na Hermionu a Rhiannon a zamířil k východu. 
Nedošel ovšem daleko. 

„Pane Snape,“ zavolala na něj potichu Rhiannon a popoběhla k němu. „Rodiče by vás rádi 
pozvali na příští sobotu na šestou odpoledne. Myslíte, že se vám to bude hodit?“ 
 
„Jistě, slečno Millerová.“ 
 
„Rhiannon. Prosím.“ 
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„Tedy Rhiannon.“ 
 
„Výborně. Takže se uvidíme v sobotu, pokud ne dříve.“ 
 
„Pokud ne dříve?“ zašeptala Hermiona tázavě Harrymu. „To myslela na koupališti?“ 
 
„Hádám, že ji uvidíme na volném plavání,“ pokrčil Harry rameny. „Ale můj kurz plavání už je 
hotový. Díky Bohu. Na poslední hodině mě Roger málem uplaval k smrti.“ 
 
„Žádné stížnosti,“ napomenul ho Draco zlehka, zatímco se k nim připojila Rhiannon. „Moc 
dobře víš, že jsi o ten kurz prakticky žadonil.“ 
 
„To není…“ 
 
„Mohli byste, prosím, jít za mnou?“ přerušila Emmeleia jejich popichování.
 
Jakmile se k nim otočila zády, Draco se nenápadně ušklíbl. Harry se málem zasmál, i když v 
duchu s tou ženou soucítil. Nemohlo pro ni být jednoduché dozvědět se, že udělala tak hroznou 
chybu. Snape na ni možná neječel, ale Harry moc dobře věděl, jaké to je, dostávat od Snapea 
kázání o nevhodném chování proložené kousavými poznámkami.
 
Kromě toho tu byla ještě ta historie s Luciusem. To bylo opravdu děsivé. Harry ji litoval, i když 
to od ní bylo pěkně hnusné, vytáhnout to takhle proti Dracovi.
 
Jakmile byli z dohledu od recepce, otočila se k nim Emmeleia se strnulým výrazem v obličeji. 
„Vaše hůlky, prosím.“ 
 
Hermionu to zaskočilo.
 
Možná to od něj bylo trochu podlé, ale přesto to Harrymu přišlo svým způsobem zábavné, když 
pomyslel na to, co bude následovat. Snape totiž na tohle, pochopitelně, pomyslel. Vzpomněl si, 
že návštěvníkům není dovoleno mít u sebe hůlku v přítomnosti dětí a že Draco, Harry i 
Hermiona budou požádáni, aby své hůlky po dobu návštěvy odevzdali.
 
A jako pravý Zmijozel hned vymyslel nouzový plán.
 
„Ale jistě,“ odpověděl Harry bezstarostně a vytáhl větvičku, kterou Snape přeměnil tak, aby 
vypadala jako pravá hůlka. Což pochopitelně nebyla. Žádné jádro, prostě jen kus dřeva. 
Emmeleia totiž neměla jak poznat, že to není skutečná hůlka.
 
Hermiona údivem pootevřela pusu, ale myslelo jí to dost rychle na to, aby byla zticha.
 
S širokým úsměvem odevzdal svou 'hůlku' i Draco.
 
„Slečno Grangerová?“ 
 
Hermiona vypadala nespokojeně, že je jediná, kdo se musí vzdát své pravé hůlky, ale udělala to 
bez odmlouvání. Co taky mohla říct? Nehodlala jim pokazit jejich plán.
 
Harry si trochu ironicky pomyslel, že hůlku vlastně ani nepotřebuje, ale raději si ji nechal. Co 
kdyby potřeboval zastřít kouzlo bez hůlky? I když nečekal, že by tady musel kouzlit.
 
Přesto, opatrnost se vyplácí.
 
„Tak, teď tudy,“ řekla Emmeleia, když někam uložila jejich hůlky. Harry se zamyslel, kam je asi 
schovala. To používají mudlovský sejf? To by bylo trochu hloupé, na jeho otevření by stačila i 
Alohomora. Na druhou stranu, k tomu by byla potřeba hůlka.
 
No, tedy u většiny kouzelníků. U Harryho ne.
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A Harry o sobě trochu zaskočeně začal uvažovat jako o kouzelníkovi, který není závislý na 
hůlce. Částečně tak o sobě už občas přemýšlel… ale jiná jeho část se pokaždé zachvěla. Zase 
je v něčem jiný, než jeho přátelé. Nebyl si jistý, jestli si na to chce zvykat. Někdy si přál být 
zase 'prostě jenom Harry'. Nechtěl temné síly, nechtěl kouzlit bez hůlky a mít věštecké sny a 
nechtěl tu děsnou věštbu, co mu visela nad hlavou jako Damoklův meč!
 
Nemělo ale žádný smysl věnovat podobným přáním moc času, tak je Harry potlačil.
 
Emmeleino věcné vystupování mu v tom pomohlo. Jak je prováděla sirotčincem, odsekávala 
slova, nešetřila výkladem. Po Hermionině dotazu se obsáhle rozhovořila na téma: práva a 
životní realita magicky znevýhodněných.
 
Harry si všiml, že Rhiannon se ta fráze nezamlouvala, ale co mohla čekat? Pořád to přece bylo 
lepší, než slovo moták.
 
„V Bradavicích tyto skutečnosti bezpochyby vůbec nezmiňují,“ pokračovala Emmeleia, zatímco 
kráčeli ke schodišti.
 
Harry měl chuť si odfrknout. Za prvé, taky jim toho dost zamlčela, když se s ní s Dracem setkali 
poprvé a za druhé, co tak asi čekala? Bradavice jsou škola čar a kouzel, děti se tam tedy učí 
čáry a kouzla a ne tisíc a jeden problém života motáků!
 
„Jaké skutečnosti máte na mysli?“ zajímala se Hermiona zdvořile.
 
Rhiannon, jak si Harry všiml, jen třeštila oči a zatím neřekla ani slovo.
 
„Tak za prvé tu nejsou žádní domácí skřítci. Kouzelničtí zaměstnanci mají povoleno nosit pro 
případ nouze hůlky, ale není doporučeno používat před dětmi jakákoli kouzla. Vlastně je tu 
všude, kromě přízemí, vyhlášena zóna bez magie a ne jen proto, že nahradit elektronická 
zařízení jinými by nám definitivně vyčerpalo rozpočet. Dalším důvodem je potřeba naučit děti 
soběstačnosti. Každý je zodpovědný za udržování pořádku ve svém pokoji a všichni starší 
třinácti let se také střídají při pomoci v kuchyni.“ 
 
Draco se ušklíbl. Předvídatelná reakce. „Dokážu pochopit, že kdybyste používali hodně kouzel, 
tak by vám tu nefungovala televize, počítače a další, ale to není žádný důvod, aby mo- tedy 
magicky znevýhodněné děti museli pracovat jako domácí skřítci!“ 
 
Emmeleia se po těch slovech usmála. A byl to opravdový, hřejivý úsměv, jako by přesně v tom 
okamžiku konečně uvěřila, že Draco není z toho samého těsta jako Lucius Malfoy. A jako by to 
chtěla zdůraznit, oslovila ho příjmením. Tentokrát tím správným. „Sotva je tu nějak 
přetěžujeme, pane Snape. Musíte také vzít v úvahu, čemu budou v budoucnu čelit. Vyslat je do 
světa, aniž by měli představu, jak se o sebe postarat by jistě bylo kruté. Snažíme se je naučit 
dovednostem, které budou potřebovat pro nekouzelnické povolání nebo pro přijetí na 
univerzitu, ale jejich život by byl poměrně složitý, kdyby netušili, jak používat toustovač, 
vyčistit záchod nebo najít správnou stanici metra.“ 
 
Draco se zatvářil nechápavě, ale spíš proto, že nevěděl, co je to metro, než že by nepochopil 
její argumenty. Tak či tak už k tomuto tématu nic neřekl.
 
Podle Harryho dávalo její vysvětlení smysl. Sice nesnášel všechny ty domácí práce, do kterých 
ho Dursleyovi nutili – a které dítě by na tom bylo jinak? – ale když o tom přemýšlel teď, tak byl 
jedině rád, že se o sebe umí postarat.
 
Dokonce, i kdyby nikdy nepřišel na to, že klíč k jeho magii je v hadím jazyku, sakra, dokonce i 
kdyby svou magii ztratil úplně, stejně by dokázal žít v mudlovském světě.
 
„Elektronická zařízení?“ zeptala se Hermiona s opravdovým zaujetím.
 
„Ach, ano. Máme tu plně vybavenou počítačovou učebnu s internetem. Ráda vám ji ukážu, 
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pokud se tam nebudete ničeho dotýkat.“ 
 
Harry si nedokázal představit, že by měl chuť sahat na počítač, protože i když s počítači na 
základce několikrát pracovali, jeho to nijak nezaujalo. Matně si pamatoval něco o kurzorech a 
programech a jak tehdy hledal jako šílený ty správné klávesy, aby mohl napsat slova, která mu 
vůbec nedávala smysl… 
 
Vymanil se ze vzpomínek a zaregistroval, že Emmeleia zrovna mluví o uspořádání Domova. 
Tyhle informace si pamatoval už z jejich první návštěvy: v přízemí byly kanceláře, sklady a 
podobně, v prvním patře kuchyň, knihovna a ošetřovna, ve druhém učebny, včetně té 
počítačové, a vědecká laboratoř, třetí patro bylo vyhrazeno pro volnočasové aktivity. V 
nejvyšším patře bydlely děti i personál. Emmeleia to popsala jako 'rozdělené do oddělených a 
soukromých obydlí'.
 
Harry měl zase chuť si odfrknout. Znělo mu to, jako by měla na mysli 'společenské místnosti a 
ložnice'. Zajímalo by ho, jestli tu mají něco jako kolejní systém, ale raději se neptal.
 
„To se vám opravdu daří natěsnat všechny děti do jednoho patra, aniž byste využili kouzelný 
prostor?“ zeptal se Draco. „Musí tam být namačkaní jak hůlky v Ollivanderově obchodě.“ 
 
Když se Emmeleia na Draca podívala nechápavě, Harry jí to vysvětlil. „Myslí jako sardinky v 
konzervě.“ 
 
Emmeleia stiskla rty. No, ta poznámka byla docela hrubá, když se nad tím Harry zamyslel.
 
„Možná je to ve čtvrtém patře trochu stísněné, ale ne tolik, jak byste čekali.“ Otočila se k 
Rhiannon a Hermioně a pokračovala ve vysvětlování. „Víte, málokdy tu máme víc než třicet dětí 
najednou. Momentálně jich tu žije dvacet dva.“ 
 
„Tak málo?“ Rhiannon se zjevně trochu ulevilo. Přehodila si vlasy přes rameno a pokračovala. 
„To je to tak neobvyklé, že se v kouzelnické rodině narodí dítě, které je… ehm, magicky 
nedostatečné?“ 
 
„Neřekla bych, že je to nějak extrémně výjimečné, to ne,“ řekla Emmeleia, její hlas byl tak milý, 
jak ji Harry ještě neslyšel. Uf… zdálo se mu, že ta žena má motáky mnohem raději než 
kouzelníky. S její minulostí to, ale nebylo nic divného. Přesto mu to trochu připomínalo Dracovu 
dlouholetou tendenci dávat přednost 'vlastnímu druhu' před kýmkoli jiným.
 
Emmeleia Volentierová už byla dost stará na to, aby se chovala lépe.
 
„Uvědomte si také, že ministestvo sem nikoho neumístí, dokud ten nedosáhne věku jedenácti 
let a není nade vši pochybnost potvrzeno, že je zcela bez magie. A protože je tu smíme nechat 
jen do sedmnácti let,“ pokračovala s povzdechem, „nemáme jich tu tolik. Pozitivní na tom je, že 
se jim můžeme intenzivně věnovat. Na příklad, každý má jednou týdně soukromé sezení s 
poradcem.“ 
 
Harry se snažil udržet neutrální výraz obličeje, ale dalo mu to zabrat. Terapie jednou týdně, a to 
jen proto, že jsou motáci? To mu přišlo totálně přehnané.
 
„Také vypracováváme kompletní zdravotní anamnézu každého dítěte…“ 
 
„Podle toho, co jste říkala při naší první návštěvě, mám pocit, že spousta těch dětí je opuštěna 
v okamžiku, kdy nedostanou dopis z Bradavic,“ protáhl Draco. „Jejich opovrženíhodní, 
zdegenerovaní rodiče jistě mohou být donuceni k tomu, aby dodali úplné záznamy o léčení.“ 
 
Emmeleie zajiskřilo v očích. „Ach, to jistě, ale ty záznamy jsou často jen začátkem pravdy.“ Pak 
ta žena zaváhala, ale jen na okamžik. „Rhiannon, jaké máte zkušenosti s léčiteli?“ 
 
Rhiannon se pochopitelně nechápavě obrátila k Dracovi, který úplně žhnul vzteky. „Jak se 
opovažujete se jí na něco takového zeptat?“ 

323 Kapitola 22 ŠOK A PŘEKVAPENÍ



 
Zástupkyně ředitele rozpřáhla ruce v uklidňujícím gestu. „Oh, prosím, omluvte mě,“ řekla a ani 
trochu to neznělo sarkasticky. „Nechtěla jsem vyzvídat. Většinou to vysvětluji na mém případu. 
Mohu pokračovat?“ 
 
Harry vydechl, ani si prve neuvědomil, že zadržuje dech. Občas se bratrova vztahovačnost 
hodila.
 
„Hodně dětí se dostane do péče ministerstva v jedenácti letech, když se prokáže, že nemají 
magii, ale většina rodin si je jejich nedostatku vědoma mnohem dříve. V mém případě je to 
poprvé napadlo, když u mě selhalo léčitelovo kouzlo na podporu dýchání, když jsem byla ještě 
miminko.“ 
 
„Jo… kouzelná léčba nefunguje u ehm… nekouzelníků,“ zamumlal Harry potichu. Vzpomněl si 
na to, jak nebyl schopný pomoct tetě Petunii jinak než mudlovskou cestou. A jak to potom 
dopadlo. Jím darovaná kostní dřeň ji víceméně zabila.
 
Ne, žádné víceméně. Zabila ji.
 
Jasně, nebyla to jeho chyba. Jeho úmysly byly dobré, a kdyby jí kostní dřeň nedarovat, umřela 
by jen o něco později, ale přesto… Harry se kvůli tomu pořád cítil trochu špatně.
 
„To je vcelku správně,“ pokračovala Emmeleia, „ale v detailu je to mnohem složitější. Přeci jen, 
většina kouzel se může použít i na nekouzelníky, protože kouzelná síla pochází od toho 
kouzelníka nebo čarodějky a je aplikována na vnější cíl. Nicméně léčebná magie je o něco 
složitější, jsem si jistá, že o tom víte.“ 
 
Jo, to teda víme, pomyslel si Harry a přál si, aby se o tom byl dozvěděl nějakým méně 
bolestivým způsobem.
 
„Já teď opravdu nechápu,“ ozvala se Rhiannon omluvně.
 
Emmeleia se znovu usmála. „Neočekávala jsem, že budete zběhlá v kouzelnické teorii. Abych 
to stručně vysvětlila: všechna kouzla spočívají v přenosu energie mezi tím, kdo je seslal a 
cílem. No a léčebná magie zahrnuje eliminaci negativní energie nemocného nebo zraněného, 
přičemž přirozeností světlé magie je zaručit, že léčitel nebude zraněn vlastním kouzlem, takže 
negativní energie se musí vyrovnat v magickém jádru pacienta.“ 
 
„Což je důvodem, proč jsou v lékouzelnictví používány častěji lektvary než kouzla,“ předvedla 
se opět Hermiona. Pokračovala nějakými řečmi o riziku oslabení pacienta, které je u lektvarů 
pro jejich spíše externí působení jakožto katalyzátorů pracujících i mimo magické jádro. Harryho 
by zajímalo, jestli je všem v místnosti jasné, že většinu toho, co teď bylo řečeno, naprosto 
nechápe. Jistě, nebyl tak zmatený jako Rhiannon – ta se teď tvářila jednoznačně bezradně – ale 
s ní se sotva mohl chtít srovnávat.
 
Ach jo.
 
„Pravda, pravda,“ souhlasila Emmeleia. „A ve zkratce to znamená asi toto: pokud pacientovo 
magické jádro není činné, pak ho nemohou léčebná kouzla využít pro potřebné posílení účinku. 
Proto selžou. Nicméně nejzajímavější na tom je, že jejich účinek se případ od případu značně 
liší. Vysvětlení pro tento jev je ve skutečnosti, že každý, ať už kouzelník, magicky 
znevýhodněný nebo nekouzelník, má magické jádro na určité úrovni funkčnosti. Tedy, jedná se 
spíše o záležitost různých stupňů, než o přítomnost nebo nepřítomnost magie.“ 
 
Harry už tuto teorii slyšel. Pochopitelně byla považována za příliš liberální a kontroverzní a 
čistokrevní studenti se nad ní jen ušklíbali, Draca nevyjímaje. Harry se zvědavě podíval na 
bratra, jak bude reagovat teď a všiml si, že Draco se zamyšleně dívá na Rhiannon.
 
Harry musel potlačit bezmocné zaúpění. Tolik doufal, že Draco už se definitivně vzdal myšlenky, 
že Rhiannon je přeci jenom na určité úrovni čarodějka!
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„… tak někteří z našich studentů na určitá léčebná kouzla reagují dobře, jiným pomáhají pouze 
lektvary, dalším kombinace kouzelnických a nekouzelnických metod a několik jich reaguje jen 
na nemagickou léčbu. Já osobně se nacházím tak někde uprostřed. Takže moje sterilizace 
proběhla naprosto nemagicky, ale užívám lektvary na podporu hormonální a emocionální 
rovnováhy.“ 
 
Hermiona vydala přiškrcený zvuk. Když se k ní Harry otočil, vypadala, že je jí víc než jen trochu 
špatně.
 
Když si všimla, že ji sleduje, napřímila se a zamumlala: „Moc se omlouvám. Nechtěla jsem být 
hrubá. Já jen… překvapilo mě, že žena tak prostá předsudků, jako vy, by dobrovolně 
podstoupila zrovna takovou operaci. Pokud by to tedy nebylo ze zdravotních důvodů.“ 
 
Emmeleia se smutně pousmála a spojila ruce za zády. Když promluvila, zněl její hlas chraptivě. 
„Byla jsem sterilizována výhradně proto, abych nemohla dát život magicky znevýhodněnému 
dítěti. Tehdy jsem tu operaci podstoupila dobrovolně, ale bylo mi jen třináct let a rodina a okolí 
mě k tomu dotlačili. Byla jsem tehdy přesvědčená, že ta volba je odpovědná a morální 
vzhledem ke kouzelnické společnosti.“ 
 
„Pochopitelně to teď, jako dospělá, vidím naprosto jinak. Nikdy bych nikoho nenutila vzdát se 
práva mít děti, bez ohledu na to, jaký stupeň magických schopností by se dal očekávat.“ 
Smutně zakroutila hlavou. „Současně nemohu odsuzovat ty z nás, kteří nechtějí riskovat, že 
jejich děti budou muset prožít nelehký, nešťastný život.“ 
 
Harrymu přišlo, že atmosféra v místnosti by už nemohla být ponuřejší, ani kdyby jim na okno 
zaklepal mozkomor. Začala ho z toho bolet hlava a všiml si, že Hermiona nenápadně 
popotahuje. Draco i Rhiannon se tvářili sklíčeně.
 
Na obličeji opálené ženy – motáka se objevil široký úsměv, smetla neviditelné smítko z bílého 
trička a vstala. „No, zase se mi povedlo uzemnit konverzaci, že?“ 
 
„Prosím?“ zeptal se Draco.
 
„Hmm, omlouvám se, to byl kanadský obrat. Chtěla jsem říct, že jsem se nechala poněkud 
unést. Pojďme teď do mé kanceláře, ano? Mám tam nějak sušenky a mini ledničku se 
sodovkou.“ 
 
Když ji následovali, Harry si nemohl pomoct, aby si v hlavě nepřehrával jejich předchozí hovor. 
Nikdy o motácích a kouzelnické genetice moc nepřemýšlel, vždycky si myslel, že zabývat se 
podobnými věcmi se hodí tak pro zmijozelské s jejich předsudky.
 
Přesně jak předvídal, Draco se ušklíbl a označil jeho postoj za typickou nebelvírskou pitomost. 
„Copak to nechápeš, Pottere?“ poučoval ho už před několika měsíci. „Na tom není absolutně nic 
snobského. Je to zájem o kvalitu života našich dětí. Pořád dokola opakuješ, že krev není 
důležitá, ale moc se ti to nelíbilo, když jsi ztratil svou magii, co? No a jak by se ti líbilo 
pomyšlení, že něco takového uděláš svým vlastním dětem?“ 
 
Harry se trochu zastyděl, když si teď uvědomil, že se nikdy nenamáhal zamyslet nad tím, jak 
těžký život vedou kouzelnické děti narozené bez magie. Od mala jsou vším tím obklopeny a 
zároveň jsou od toho odříznuté. Zjistil, že ho začínají svědit ruce, ale podařilo se mu odolat 
pokušení poškrábat se na veřejnosti. Možná kdyby se mu povedlo vyklouznout na záchod… Ne. 
Harry potřásl hlavou, jako by z ní mohl podobné myšlenky jednoduše vysypat.
 
Zbytečné myšlenky. Nemohl si dovolit zase do toho spadnout, bez ohledu na to, jak moc ho to 
občas lákalo. Prostě nemohl. Jeho otec by byl hrozně zklamaný. Věděl moc dobře, co by mu na 
to řekla Marša. Pamatoval si, co mu pověděla, kdykoli vyslovil podobnou myšlenku. Musíš to 
dělat pro sebe, ne pro ostatní, Harry, doporučila mu jemně a se spojenýma rukama položenýma 
na klíně se na židli předklonila. Nikdy se ti úplně nepodaří přestat se sebepoškozováním, pokud 
to nebudeš chtít přestat dělat kvůli sobě.
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Jo, Harry chápal, že má pravdu. No, skoro. Zároveň měl pocit, že nikdy pořádně nepochopila, 
jak moc má rád Severuse. Sice o tom nemluvil, ale zato jí vyprávěl, jaké to bylo vyrůstat bez 
otce a jak se strýc Vernon opravdu nedá jako otec počítat.
 
Znovu potřásl hlavou a uvědomil si, že několik minut vůbec nevnímal, co se kolem něj děje. 
Sotva si pamatoval, že vešel do Emmeleiny kanceláře a ani si nepamatoval, že by se posadil. 
Trochu se polekal, že takhle ztratil přehled. Harry se pokusil znovu soustředit a s povděkem 
zaznamenal, že Emmeleia konečně opustila téma kouzelnické genetiky.
 
„… Ano, Millwoodská škola,“ říkala právě. „Je to v provincii Quebec. Moje babička trvala na tom, 
aby mě tam poslali a bylo to tam naprosto skvělé. Kanada a Spojené státy mají mnohem 
propracovanější vzdělávací systém pro integraci kouzelníků a nekouzelníků. Snažím se tu 
zavést postupy z Milwoodu, jak to jen jde, vzhledem ke skutečnosti, že podléháme 
ministerstvu.“ 
 
Harry už všechno o Milwoodské škole slyšel, když tu byli poprvé. Jednu věc musel uznat: 
mudlovská internátní škola na kterou tajně přijímali i motáky mu přišla jako dobrý nápad. No, 
svým způsobem.
 
„Tak tedy…“ Emmeleia si natočila židli čelem ke zdi a začala se přehrabovat v maličké ledničce, 
o které prve mluvila. „Pomerančovou? Jahodovou? Grepovou? Obávám se, že tu nemám nic, 
kromě ochucených minerálek.“ 
 
„A něco dietního?“ zeptala se Hermiona upjatě.
 
„Neříkej mi, že ti doopravdy chutná dietní kola,“ podíval se na ni Draco zděšeně, jako by už ta 
představa byla něco příšerného.
 
Hermiona se ušklíbla. „Ne, ale měl bys slyšet, co moji rodiče povídají o slazeném pití a zubních 
kazech.“ 
 
„Hádám, že se bez toho obejdu, děkuji.“ 
 
Draco se při těch slovech křenil, jako by tím chtěl jen říct, že přednášek si doma užije i tak dost, 
ačkoli o zubech ani ne. Každopádně si nedělal legraci z jejích mudlovských rodičů a Harry si byl 
jistý, že to Hermiona pochopila správně. Hned se totiž usmála taky.
 
Harry skryl vlastní široký úsměv, protože nechtěl, aby si Draco myslel, že se směje jemu. To 
totiž nebyla ani trochu pravda. Jen bylo skvělé vidět, že spolu Draco a Hermiona konečně 
vycházejí.
 
Opravdu spolu vycházejí, místo toho, aby to jen předstírali kvůli Harrymu.
 
„Pro mě jahodovou,“ řekl Harry, který tuhle příchuť vody ještě nikdy neměl a tak se rozhodl ji 
vyzkoušet.
 
Emmeleia mu podala jasně růžovou plechovku. Ta barva mu připomněla Amaelii 
Thistlethornovou. Napadlo ho, jestli je ještě někdo z Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin 
přijde zkontrolovat. Teď už by to asi nemělo smysl. Za týden mu bude sedmnáct a to znamená 
dospělost.
 
Draco už je vlastně taky dospělý, ačkoli ÚZKR to nemusí vědět, pokud tedy pravidelně nesledují 
všechny dokumenty.
 
Ou. Emmeleina ruka se otřela o Harryho a tomu projelo prsty krátké ostré štípnutí elektrického 
proudu. Prsty ho potom pěkně svědily a mnout si je moc nepomáhalo. O něco lepší bylo, když 
je přitiskl na chladnou plechovku.
 
Harry si povzdechl a vzpomněl si, že když tu s Dracem byli poprvé, tak se stalo úplně to samé. 
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Vlastně hned dvakrát, pokaždé když kolem něj Emmeleia procházela a otřela se o něj. Statická 
elektřina… Harry toho o ní moc nevěděl, ale měl nějaké nejasné vzpomínky, jak si na základce 
během hodiny přírodních věd třeli balónkem o hlavu. Tak vznikla statická elektřina a ta 
způsobila, že mu vlasy stály ještě víc než obvykle. Vzpomněl si, že vlněné oblečené dělá to 
samé, jak se tehdy dozvěděli v druhé části hodiny… 
 
Harrymu se rozšířily nozdry. Jeden by si myslel, že tady v sirotčinci musí mít místo dřevěné 
podlahy vlněný koberec ode zdi ke zdi, podle toho jakou dostal šlupku! A navíc se to nestalo jen 
jemu. Draco sebou přece trochu trhnul, když mu Emmeleia při první návštěvě podala ruku. 
Tehdy si Harry myslel, že jeho bratr se prostě jen chová přezíravě k motákům, ale možná to 
bylo tím, že dostal jednu z těchto štiplavých ran, které zjevně vznikaly, když se kohokoli dotkla.
 
„Ach, to je ale pěkné! Není to támhle sárí?“ ozvala se Rhiannon a přerušila tak Harryho úvahy. 
Když se Harry otočil, viděl jak Dracova přítelkyně obdivuje dlouhý pruh karmínové látky 
vyšívaný zlatou nití.
 
Emmeleiny hnědé oči se rozšířily a zdálo se, že úlekem. Kvůli kusu látky? Taková hloupost.
 
Ale bylo to tak, protože v příštím okamžiku žena vyskočila na nohy a hbitě přeběhla místnost. 
Hermiona vydala tichý zvuk, skoro jako překvapený výkřik, když se kolem ní Emmeleia 
protáhla. Harry pochopil, že asi taky dostala elektřinou. Možná Emmeleia nosí vlnu, napadlo ho 
a podíval se na drobnou ženu pozorněji.
 
Ale ne, její šaty byly z nějaké lehké letní látky. Něco jeho pozornost přesto upoutalo. Zatímco 
Emmeleia popadla látku a spěšně ji skládala, měl Harry nerušený výhled na to, co látka prve 
zakrývala. Krabice? Ne, krabice ne… truhla, zjevně kouzelnická truhla. Přesně taková v jaké byl 
zavřený Pošuk Moody.
 
„Omlouvám se,“ řekla Rhiannon. „Nechtěla jsem být moc zvědavá…“ 
 
„Ale ne, ne, nic se nestalo.“ Harrymu přišlo, že Emmelein hlas je nějak nuceně klidný. Možná už 
je ale trochu moc paranoidní. Emmeleia nevypadá na člověka, který by měl co skrývat, už 
podle toho, jak jim jen tak řekla tolik detailů ze své zdravotní historie. Žádný smysl pro 
dekorum… Harry si snadno dokázal představit Snapea, jak to říká tím svým zvláštním 
pohrdavým tónem.
 
„To jen, že je to hodně staré,“ pokračovala Emmeleia. „Neměla jsem to tady takhle nechávat, 
ne teď v létě,“ prohlásila a mávla rukou k oknu. „Tak silné světlo by ta jemná vlákna mohlo 
poničit.“ 
 
„Je to opravdu pěkné,“ řekla Hermiona. „I když jsem to neviděla moc zblízka. Bylo to sárí?“ 
 
„Ach ne, je to 'pokrývka z oltáře bohyně Aurory'. Tedy alespoň tak mi to řekli, když jsem to 
koupila v Bizardním Bazaru. V Salemu v Massachussets,“ dodala s úsměvem, který naznačoval, 
že na to místo má hezké vzpomínky. „Škola tam několik z nás vzala na výlet, když mi bylo 
šestnáct.“ 
 
„Do Salemu?“ zeptal se Draco ostře. „Procesy s čarodějnicemi? Tenhle Salem?“ 
 
Jenom zas ne tohle. „Nikdy tam žádné opravdové čarodějky neupálili, Draco,“ řekl Harry.
 
„Nikdy tam nikoho neupálili,“ opravila ho Hermiona. „Lidi obviněné z čarodějnictví tam věšeli.“ 
 
„Možná ano, ale řeči o tom, že nikdo z nich nepatřil ke kouzelníkům, jsou jen pouhá 
propaganda,“ řekl Draco chladně.
 
K Harryho překvapení začala Emmeleia přikyvovat a na své židli za stolem si poposedla. „Tak to 
asi bude. Nikdy sice nevyšly na světlo přesvědčivé důkazy o existenci kouzelníků v Salemu, ale 
nebylo by to poprvé, kdy se vláda snaží utajit existenci paranormálních jevů.“ Mávla rukou k 
plakátu na zdi.
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Když Draco otočil hlavu, aby se podíval, objevil se mu na tváři podivně prázdný výraz. Nebylo 
divu. Plakát znázorňoval ohromný létající talíř vznášející se nad širými poli ozářenými 
záhadným, nadpřirozeným světlem. Na spodní straně bylo napsáno velkými písmeny: „Chci 
uvěřit.“ 
 
„Ach, ten pořad miluju,“ prohlásila Rhiannon. „Je úplně nejlepší.“ 
 
Emmeleia a Rhiannon si začali nadšeně připomínat oblíbené díly, jejich rozhovor přišel Harrymu 
pěkně hloupý. Konspirativní teorie o mudlovské vládě, která se snaží utajit existenci 
mimozemšťanů? Pitomé příběhy lidí, kteří byli uneseni malými zelenými mužíčky?
 
Harry měl co dělat, aby se nerozesmál a nejen proto, že to celé znělo tak neuvěřitelně hloupě. 
Přišlo mu neuvěřitelně zvláštní, že dívka, která studuje klasický operní zpěv, se tak zajímá o 
špatnou science fiction.
 
Přesto se nesmál. Přinejmenším byl tenhle rozhovor mnohem zábavnější než další nudné 
vyprávění o rozvrhu dětí nebo o financování a krom toho by to bylo necitlivé smát se, když jeho 
bratr vypadá tak vystrašeně.
 
Uf. Řekl by, že zmijozelští by měli být odolnější. Zjevně Draco slyšel o mimozemšťanech poprvé 
v životě. A ta teorie se mu pochopitelně nezamlouvala.
 
Harry si vyměnil pohled s Hermionou a navzdory svému předsevzetí se zase málem zasmál. 
Vypadala ohromeně ze skutečnosti, že někdo dokáže brát televizní seriály takhle vážně.
 
„Děkujeme za prohlídku,“ řekl Harry zdvořile a vstal.
 
Draco potřásl hlavou, jako by se probíral ze sna, ale pak vstal také. „Ano, děkujeme. Bylo od 
vás laskavé, že jste nám dovolila si toto zařízení prohlédnout.“ 
 
Emmeleia na něj pohlédla a její pohled byl trochu kritický. Harrymu to tak alespoň přišlo. 
„Doufám, že jste se ujistil, že vaše peníze jsou vynakládány dobře.“ 
 
Z výrazu, který se objevil na Dracově obličeji Harry poznal, že jeho bratr při odpovědi myslí na 
Rhiannon. „Ano, zdá se mi, že tomu tak je. Je dobré, když může člověk přispět na dobrou věc.“ 
 
Hermiona stiskla rty, jako by už zase potlačovala smích. Přesto se z jejího výrazu vytratilo 
okouzlení, když Harry vykročil ke dveřím. „Ehm. Myslím, že bude lepší, když dostaneme hůlky 
zpět, ještě než odejdeme.“ 
 
Ou. Pravda. Nebylo to ani tak divné, že na to Harry zapomněl, protože on svojí pravou hůlku 
vůbec neodevzdal. Trochu ho překvapilo, že si na to nevzpomněl ani Draco, ale možná byl příliš 
zaujatý představou mimozemšťanů.
 
„Jistě,“ zamumlala Emmeleia, otevřela zásuvku stolu a vytáhla Hermioninu hůlku a ty dvě 
falešné. To je ani nezamkla? 
 
Hermiona vytřeštila oči.
 
No, Harry ji celkem chápal. Taky by ho otrávilo, kdyby někdo s jeho hůlkou zacházel tak 
neopatrně a strčil ji jen tak do šuplíku, kde ji může kdokoli ukrást. Přinejmenším by se měla 
Emmeleia snažit udržet hůlky z dosahu dětí, které by na ně mohly být zvědavé.
 
Jediné, co Harryho napadlo, bylo, že motáci možná nedokážou pochopit, jak důležitá je hůlka 
pro kouzelníka. Jenže kdyby tomu rozuměla, nikdy by je nežádala, aby ty svoje odevzdali.
 
„Tady máte,“ řekla a podala Hermioně Harryho falešnou hůlku a naopak. Alespoň že Dracovi 
vrátila tu jeho. Když si Harry měnil hůlku s Hermionou, snažil se netvářit se otráveně.
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„No, děkuji za návštěvu,“ zakončila Emmeleia a myslela tím, že už by mohli odejít.
 
Harrymu to vyhovovalo. Stejně už se těšil, až odejdou.
 
V pondělí ráno si Draco začal stěžovat. Protože Harry už skončil s lekcemi plavání, nebude se 
on moci stýkat s Rhiannon tak často, jako dřív, pokud tedy nebudou chodit na volné plavání.
 
Harry proti tomu nic nenamítal. Na koupališti ho to bavilo, zvláště teď, když mohl plavat, jak se 
mu chtělo a nemusel poslouchat Rogera a plavat podle jeho instrukcí. Několikrát si dal s 
Dracem závod a pak závodili oba i se Severusem. Byla to pořádná sranda, hlavně když se jeden 
ze závodů proměnil ve vodní bitvu. 
 
Když skončili, byl Severus úplně zmáčený a vypadal jako utopená krysa. No, s mokrými vlasy 
mu to rozhodně moc neslušelo.
 
Draco oproti tomu dokázal vypadat dokonale a elegantně, i když z něj kapala voda. A zjevně si 
toho byl dobře vědom. Harry už ani nepočítal, kolikrát si urovnal vlasy, když se zdálo, že se 
Rhiannon dívá jejich směrem.
 
V jistém směru si Harry nemohl pomoci, aby mu Dracova péče o svůj zevnějšek nepřišla trochu 
smutná. Znovu a znovu se natíral svým opalovacím mlékem, ne jen proto, aby ochránil svou 
světlou pokožku, ale také aby si mohl být jistý, že kouzelné maskování jeho jizvy na hrudníku 
neselže.
 
Harry si myslel, že jestli ho Rhiannon opravdu miluje, tak jí nebude vadit, že má popáleninu. 
Jasně, je sice velká, ale není to nic hrozného. Harry už ji zahlédl bezpočtukrát a podle něj to 
vypadalo jen jako plocha svraštělé kůže.
 
Draco se ale za svou jizvu styděl a tak se rozhodl, že ji bude před svou dívkou skrývat.
 

***
 
Ve středu večer Harry sotva skrýval vzrušení. Konečně už byly jeho narozeniny blízko, tak 
blízko. A ne jen tak nějaké narozeniny, ale ty nejdůležitější v jeho životě.
 
Konečně mu bude sedmnáct. Harry měl co dělat, aby si nezavýskl. Konečně bude dospělý. Získá 
licenci k přemisťování. Bude moct hodit za hlavu obavy, že se někdo bude divit, proč jeho 
kouzla bez hůlky unikají pozornosti ministerstva, které je přece v detekování kouzel nezletilých 
neomylné.
 
Harry zakouzlil Tempus a zjistil, že už je po jedenácté.
 
„No, jsem pořádně ospalý,“ prohlásil Draco a zaklapl knihu. Znělo to trochu jako by Harryho 
kouzlo vzal jako nějakou narážku. Nebo možná ne, protože vstal a protáhl se. „Asi už půjdu do 
postele.“ 
 
„To tě odnaučí pokoušet se mě po večeři porážet v létání.“ 
 
„Jak pokoušet, Pottere? Porazil jsem tě,“ řekl Draco a zvedl bradu. „A co víc, ani trochu mě to 
neunavilo. Jsem utahaný, protože jsem konečně dočetl poslední z toho kvanta knih o etice, co 
Severus dokázal sehnat.“ 
 
„Ach, jsem si jist, že bych mohl opatřit další.“ 
 
„Moc vtipné…“ 
 
„Nechoď ještě spát,“ přerušil ho Harry. „Ani ty, tati. Bude hezké mít tentokrát při čekání na 
narozeniny společnost. Kromě toho bych rád viděl, jak to vypadá, když pocítíš, jak břemeno 
zmizí, tati.“ 
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„Ale ty nejsi břemeno.“ 
 
Harry se usmál. „To rád slyším. Přesto bych to chtěl viděl.“ 
 
„Pochybuji, že toho bude hodně k vidění,“ řekl Snape zvláštním tónem.
 
Harry se rozesmál. „No, nečekal jsem, že třeba najednou zfialovíš…“ 
 
„To vždycky zůstáváš vzhůru a čekáš na narozeniny?“ Draco povytáhl obočí. „Kdybych tě líp 
neznal, tak bych tě podezíral, že naznačuješ, že bys rád dostal dárky už teď večer, než abys na 
ně musel čekat do rána.“ 
 
„Tebe prostě jenom štve, že čekám s dárkem na skutečné datum tvých narozenin.“ 
 
„Stejně jako táta, předpokládám,“ řekl Draco a vrhl postranní pohled na Snapea.
 
Tak tohle bylo tak průhledné, až měl Harry chuť se otřepat. Snape ale jen zkroutil rty v úsměvu, 
který nějak dokázal působit zlomyslně i tajemně zároveň. 
 
„Budeš si prostě muset počkat a pak uvidíš, že? Ale nebudeš sám. Harry také nedostane dárek 
teď večer. Mám v plánu oslavit jeho narozeniny ve správný den.“ 
 
„Hej, ale po půlnoci už bude třicátého prvního. Ron a Hermiona mi většinou posílají dárky právě 
v tu dobu, abych je mohl otevřít ještě v noci.“ Harry se zadíval na očarovanou bednu na stole. 
„I když nevím, jak to bude letos. Pošta se asi trochu opozdí.“ 
 
„Bez pochyby,“ řekl Snape a jak přikývl, rozevlály se mu vlasy. „A přestože máš pravdu ohledně 
jednatřicátého, půlnoc není zrovna vhodná doba s ohledem na plány oslavy, které mám na 
mysli.“ 
 
Oh. Plány. Harry si nebyl jistý, proč ho to tak zasáhlo. Nakonec, Snape přece není ten typ otce, 
který by si zapomněl všimnout jeho narozenin. Přesto se teď Harry cítil podobně, jako by byl 
zabalený do měkké, hebké, teplé přikrývky.
 
Na druhou stranu se Draco tvářil poněkud rozmrzele. A Harry se mu ani nedivil. Sedmnáct už 
mu bylo také, ale Snape zatím neudělal nic na oslavu Dracova vstupu do světa dospělých. Ne, 
že by to byla jeho chyba, když se vezme v úvahu, že Draco změnil datum svých narozenin na 
den, který už uplynul. Přesto Harry nemohl Dracovi vyčítat, že se cítí poněkud opomenutý.
 
Jenže je možné, že Snape hodlá čekat až do dne, který původně byl dnem Dracových 
narozenin. To by celkem i dávalo smysl.
 
„Takže, plány,“ ozval se Draco najednou hlasem plným nuceného veselí. „Povídej, Severusi.“ 
 
Harry jeho snahu opravdu oceňoval. Tohle byl přece jasný důkaz bratrské lásky, že Draco 
potlačil svou žárlivost a zklamání, aby nezničil Harryho narozeniny.
 
„Myslel jsem, že bychom mohli někam zajít na večeři.“ 
 
„To zní dobře.“ Harry měl chuť si zavtipkovat, že by mohli jít znovu do té stylové rybí 
restaurace, ale když už byl Draco i tak vykolejený, raději to neudělal.
 
Dracovy myšlenky přesto zamířily tím samým směrem. „Jen se vyhněme všem restauracím, 
které by měly v názvu merveilleuse,“ řekl a věnoval Harrymu významný pohled.
 
„Co kdybychom nechali Draca, aby vybral restauraci?“ navrhl Harry a cítil se přitom opravdu 
špatně, že ještě nedal Dracovi dárek. No tak co, vždyť si myslel, že budou Dracovy narozeniny 
slavit v ten původní den. Asi to byl špatný nápad. Dracovi už bylo sedmnáct a ani jeho otec, ani 
jeho bratr neudělali nic, čím by to oslavili.
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Tahle myšlenka způsobila, že se Harryho žaludek prudce stáhl a pak udělal kotrmelec.
 
„Moje plány jsou už hotové,“ oznámil Snape a zastrčil si uvolněný pramen vlasů za ucho. „Ale 
bez obav. Předpokládám, že nebudete zklamáni.“ 
 
Harry se usmál a přikývl, ale pořád se cítil trochu špatně kvůli Dracovi, dokonce i když ten si za 
to vlastně mohl sám. „Co si zahrát Scrabble, aby nám lépe utekl čas?“ 
 
„Nevzali jsme…“ 
 
„Accio Kouzelnické Scrabble,“ řekl Snape a mávl hůlkou. „Přinesl jsem je, když jsem byl 
posledně v Bradavicích.“ 
 
„Opravdu jsem moc utahaný.“ 
 
„Tak bude každé tvoje E za pět bodů,“ lákal ho Harry. „Ale žádné slangové výrazy.“ 
 
„No, tak tedy…“ 
 
Dracův hlas zněl odevzdaně, jako by to pro něj bylo opravdové utrpení, ale jen to hrál. Harry to 
už dokázal poznat. Jakmile se zabrali do hry, brzy byl Draco soustředěný a soutěživý jako 
vždycky. Nebylo divu, tentokrát se Snape rozhodně nedržel zpátky. Ten chlap měl takovou 
slovní zásobu, že by jakýkoliv slovník přiměl vyblednout závistí.
 
Když Harrymu jemná vibrace v kapse ohlásila, že už je skoro půlnoc, vytáhl hůlku a zašeptal 
několik slov hadím jazykem. Pak se zakřenil. „Zakouzlil jsem hůlku, aby tak jako… zabzučela, až 
budou dvě minuty do půlnoci.“ 
 
Draco povytáhl obočí. „Působivé.“ 
 
Snape pak zakouzlil zvláštní časové kouzlo, po kterém se ve vzduchu objevil průsvitný ciferník. 
Nejprve to vypadalo, že se ručička ani nepohne, ale pak sebou škubla a ukrojila další minutu.
 
„Jedenáct padesát devět,“ řekl Harry, který napětím málem zadržoval dech. 
 
„No, tak já si půjdu lehnout…“ 
 
Harry praštil bratra do ramene, aby už přestal vtipkovat.
 
„Au, to bolelo! Tak po tomhle ti nedám žádný dárek.“ 
 
„Nikdy bys mi nic takového neřekl, kdybys věděl, kolikrát jsem k narozeninám vůbec nic 
nedostal,“ popichoval ho Harry. Pro jednou ho nebolelo, když si na to vzpomněl. Ty dny mu teď 
přišly tak vzdálené. Jako by už na nich nezáleželo.
 
No, vždyť už to je přece jedno, ne?
 
Harry obrátil pozornost zpět k hodinám a zadržel dech. Pak, konečně, se minutová ručička 
znovu pohnula a usadila se přesně nad hodinovou na dvanáctce.
 
V tom samém okamžiku se pokojem rozlehl hlasitý, gongu podobný, zvuk. Jednou… podruhé… 
potřetí… Harry s úsměvem počítal údery až do dvanáctého a přitom pozorně sledoval otce a 
hledal známky pocitu mizejícího břemene.
 
Snape mu pohled opětovat, nevzrušeně, ale hluboko v jeho temných očích probleskovalo 
pobavení.
 
Konečně gong utichl a Harry se zeptal: „Cítil jsi to?“ 
 
„Ano, před dvěma dny.“ 
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Harry zalapal po vzduchu. „Cože?“ Pak ho něco napadlo. „Draco? Neukáplo ti trochu tvého 
speciálního šamponu do toho, který obvykle používám já?“ 
 
„Ano. A taky jsem proklel Kulový blesk, aby tě shodil a schoval všechny tvoje ponožky do 
trpasličí nory!“ Draco si založil ruce na hrudi a zíral na něj.
 
„Dracův postaršovací lektvar není možno aplikovat zevně, Harry. Musel by ses ho napít, aby na 
tebe působil.“ 
 
„Harry, nenapil ses náhodou mého šampónu?“ zeptal se Draco medovým hlasem.
 
„No jo, ale co jsem si měl asi tak myslet?“ Harry se otočil k otci. „Myslíš to vážně? Tys cítil, jak 
břemeno zmizelo už před dvěma dny? To už mi bylo sedmnáct a já o tom nevěděl?“ 
 
„Zjevně,“ přisvědčil Snape. „Jediné, čím jsem si jist, je, že jsem cítil zmizet břemeno 
povinností.“ 
 
„A tos mi o tom neřekl?“ 
 
Pokrčení rameny, ačkoli nikoli nedbalé. Vypadalo to tak nějak… otcovsky. „Možná jsem chtěl, 
aby sis užil každý zbývající okamžik dětství.“ 
 
„Díky,“ řekl Harry dojatě. „Ale… jak teda?“ 
 
„Když ses před několika měsíci pokoušel prolomit Petrificus, tak jsi urychlil svůj čas. Říkal jsem 
ti tehdy, že ses pravděpodobně udělal o několik dní starší.“ 
 
„Aha, jasně…“ Harry zamyšleně nakrčil čelo. „Ale ne. Ta věštba… Myslíš, že se opravdu změnilo 
moje datum narození? Co když už nejsem ten, kdo se narodil, až sedmý měsíc bude umírat?“ 
 
Na okamžik měl pocit, jako by se před ním otevíral celý nový svět. Co když je to pravda? Co 
když se mu nějak povedlo osvobodit od… 
 
Co když už tu není nikdo, kdo by mohl porazit Voldemorta?
 
„Když jsem pocítil, jak se břemeno ztratilo, kontroloval jsem tvé adopční dokumenty,“ řekl 
Snape a zakroutil hlavou. „Tvé datum narození se nezměnilo, pravděpodobně proto, že to, jak si 
urychlil svůj čas, byla záležitost spíše instinktu než úmyslu.“ 
 
„Neformální magie,“ dodal Draco.
 
„Oh.“ Harry se zamračeně posadil, nejistý, jestli má cítit úlevu nebo zlost. „Na chvíli jsem si 
myslel… no, však víte. Byl bych tak nějak radši, kdyby se mě netýkala žádná věštba.“ 
 
„Pán zla by tě tak jako tak nenechal na pokoji,“ řekl Draco. „I tak by si s ním nakonec musel 
bojovat, Harry. Šel by po tobě, i kdyby se tvoje datum narozenin změnilo.“ 
 
„Jo.“ Harry si odkašlal. „Hádám, že jsem myslel, že by bylo skvělé, kdyby žádný Voldemort 
neexistoval.“ 
 
„Nepřemýšlíš o… ehm… tom, že bys rád použil jehlu, že ne?“ 
 
„Ne,“ řekl Harry, ačkoli to nebyla tak úplně pravda. Přinejmenším měl chuť se škrábat. To by ani 
nebyl Draco, aby se nezeptal. Ne, že by s tím začínal pořád, jako zpočátku, ale Harry by se bez 
podobných dotazů obešel úplně. Přesto nemělo smysl začít se kvůli tomu hádat a ničit si 
narozeniny, tak se Harry donutil myslet na něco jiného. „Takže je to tady. Konečně sedmnáct. 
Myslel jsem si, že se budu cítit… já nevím. Nějak jinak.“ 
 
„Taky jsem to čekal,“ řekl Draco. „Ale ne.“ 
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„Počkejte, až budete mít dospívajícího syna,“ řekl Snape s křivým úsměvem. „Nebo dva, s 
malým věkovým rozdílem. Pak budete mít nových pocitů, kolik si jen budete přát.“ 
 
Harry prudce vzhlédl. „Jaké to bylo? Ten pocit mizejícího břemene?“ 
 
Snape naklonil hlavu na stranu, jak zvažoval svou odpověď. „Velmi zvláštní pocit. Naprosté 
oproštění od legální odpovědnosti za tebe. Legální odpovědnosti. Nikoli oslabení našeho pouta, 
pokud by ti to dělalo starosti.“ 
 
Harry zavrtěl hlavou. „Ne, to už jsem pochopil. Nebyla to magie, nebo nějaký papír, co z tebe 
udělalo mého otce.“ 
 
„Přesně tak,“ pohled Snapeových očí na malý okamžik trochu zněžněl. Ta chvilka ale stačila. 
„Přesto tvrdím, že to pochopíš lépe, až se sám staneš otcem.“ 
 
„To si opravdu nedokážu představit,“ řekl Harry pomalu.
 
„Nikdo tvého věku by si nebyl schopen něco takového představit.“ 
 
To možná byla pravda, ale Harry měl na mysli trochu něco jiného. Někdy měl pocit, že jeho 
budoucnost je tak svázaná s tou příšernou věštbou, jako by ani jinou budoucnost neměl. Navíc 
si byl neustále vědom, že s temnými silami nebo bez nich, stejně se s Voldemortem nemůže 
měřit. Jak by mohl doufat, že to bude on, kdo zůstane naživu?
 
„Co takhle dort a dárky?“ zeptal se Draco zvesela, jako by poznal, že Harry se začíná ztrácet v 
neradostných myšlenkách. „Objednal jsem ti opravdu pěkný.“ 
 
„Dárek?“ 
 
„Dort. Je od jednoho z nejvyhlášenějších cukrářů kontinentu.“ 
 
Harry se zamračil. „Tos donutil nějakou sovu letět až do Francie?“ 
 
„Vlastně do Vídně,“ Draco pokrčil rameny. „To je v Rakousku.“ 
 
„Já vím, že je to v Rakousku! Hrozně dlouhá cesta pro sovu…“ 
 
Harry byl tak ztracený v myšlenkách, že si ani nevšiml, jak se k němu Snape naklonil, dokud 
mu nepoložil ruku na rameno. „Předpokládám, že postrádáš Hedviku.“ 
 
„Jo, tady by se jí líbilo. Všechny ty pole kolem, pěkně by se proletěla a nejspíš ulovila nějakou 
myš.“ 
 
„Ale chápeš, proč jsme ji museli nechat v Bradavicích?“ 
 
Harry se na otce pousmál. „Jo, jasně. Nemůžeme ji tady nechat lítat a přitahovat pozornost, 
hlavně proto, že díky tvým ochranným a zastíracím kouzlům, by náhodní kolemjdoucí viděli, jak 
mizí a zase se objevuje, kdykoli by minula hranici pozemku.“ 
 
„Škoda, že neexistuje způsob, jak ji udržet za hranicí, tak jako to zvládnete vy, když s Dracem 
létáte.“ 
 
„To je v pohodě.“ Harry si povzdechl. „Mám tu Salsu… ale, máš pravdu. Hedvika mi chybí. 
Dokonce, i když bych musel zas poslouchat, jak si na ni Salsa pořád stěžuje.“ 
 
Harry si ani nevšiml, jak pilný byl Draco, zatímco on mluvil s otcem. „Voilá,“ oznámil blonďatý 
chlapec a elegantním gestem ukázal k obývacímu pokoji.
 
Harry se tím směrem podíval a vytřeštil oči. Tři hranaté krabice zabalené v zářivě stříbrném 
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papíru obklopovaly ten nejúžasnější dort, jaký kdy viděl. Dort měl po stranách zlatou polevu a 
navrchu stála přesná kopie Bradavic. Hrad byl vytvořený do nejmenších detailů a jeho 
nejštíhlejší věž se tyčila dobrých třicet centimetrů nad hladinou jezera, které zabíralo zbytek 
vrchní strany dortu.
 
„Úžasné,“ zamumlal Harry a usmál se.
 
„Podívej se zblízka,“ doporučil mu Draco.
 
Harry se naklonil nad dort a tam to spatřil. V jezeru plavala maličká figurka. Dokonce se od ní 
šířily drobné vlnky a čeřily modrou polevu. Harry se naklonil ještě blíž a všiml si, že figurka 
plave stylem australský kraul. Jak ji tak sledoval, převrátila se a začala ukázkově plavat naznak.
 
Plavec měl na sobě karmínovo - zlaté plavky, zaregistroval Harry potěšeně. 
 
„Úplně perfektní,“ řekl Harry nakonec a narovnal se. „Je škoda to sníst.“ 
 
„Hrad má lékořicovou příchuť,“ řekl Draco. „chci vidět Severusův obličej, až to ochutná.“ 
 
Harry si pomyslel, že lékořicová poleva je pěkně divný nápad, ale taky začal být zvědavý, co na 
to jejich otec řekne. „Tak já dojdu pro nůž…“ 
 
Draco povytáhl obočí a vytáhl hůlku. „Neměli bychom nejdřív zapálit svíčky? A zazpívat ti? Bylo 
mi řečeno, že tak to mudlové dělají. A mám to z věrohodného zdroje.“ 
 
„Svíčky?“ 
 
Už v okamžiku, kdy se Harry zeptal, se začaly tenké svíce vynořovat z věží miniatury Bradavic. 
Další se objevily v jezeře, kde stály na malých ostrůvcích, které tam před okamžikem také ještě 
nebyly. Draco zašeptal jedno slovo a svíčky se zapálily.
 
„Rhiannon mě tu písničku naučila a já to naučil Severuse,“ vysvětloval Draco. „Připraven?“ 
 
Harry se usmál a zamnul si ruce, zatímco mu otec a bratr zazpívali 'Hodně štěstí, zdraví'. Když 
skončili, zhluboka se nadechl a pak naráz sfoukl všechny svíčky. Trochu ho překvapilo, že se 
znovu nezapálily. Přišlo mu to jako něco, co by mohl kouzelnický dort udělat. Jenže tenhle byl 
vlastně od známého cukráře, ne od Freda s Georgem… 
 
Draco naklonil hlavu na stranu a zvědavě se zeptal: „Opravdu sis něco přál?“ 
 
Harry přikývl. „Ale neřeknu ti co. Kdybych to řekl, tak se to nevyplní.“ 
 
„Takhle si něco přát mi přijde jako podivný zvyk od lidí, kteří nemají magii.“ 
 
„Možná ve světě, kde není možné kouzlit, potřebují lidé takováto přání tím spíše,“ řekl Snape a 
mávl hůlkou, aby připravil talíře a příbory.
 
Lékořicová poleva, jak Harry zjistil, nebyla vůbec špatná. Na druhou stranu jemu chutnaly i 
Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak s příchutí barvy.
 
„A teď dárky,“ řekl Draco a natáhl se z gauče, aby přistrčil balíčky k Harrymu, který seděl na 
židli u druhé strany stolu. 
 
„Nemusel jsi mi jich dávat tolik,“ zamumlal Harry, trochu zaskočeně. „Opravdu, ten dort by 
stačil sám o sobě. Byl nádherný.“ 
 
„Harry Jamesi Pottere,“ řekl Draco ostře, „tohle jsou tvé sedmnácté narozeniny. Kouzelníci tuto 
událost náležitě oslavují. V čistokrevných kruzích to znamená tři dárky od bratra nebo sestry.“ 
 
„Proto jsi mi dal tři, protože se to tak patří?“ 
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Draco protočil oči. „Ne, koupil jsem tři, protože jsem se učil počítat.“ 
 
„Draco,“ napomenul ho Snape.
 
„No dobře. Dávám ti tři dary, protože jsi byl můj bratr, jsi můj bratr a budeš můj bratr i v 
budoucnu. Pokud je brzy neotevřeš, začnu si myslet, že to cítíš jinak…“ 
 
„Pitomče.“ Ale Harry se při tom slově usmíval.
 
Začal s nejmenší krabicí. Našel v ní malý špendlík, takový, jaké se nosí na kravatě nebo v klopě. 
Obrázek na špendlíku se hodil ke speciálnímu erbu, který pro něj vytvořil Snape. Napůl 
Zmijozel, napůl Nebelvír… až na to, že tenhle nebyl vytvořený drobnými stehy, ale byl utvořen 
z malých třpytivých kamínků.
 
Nejspíš z drahokamů. Harry polkl a napadlo ho, co asi řekne Ron, až zahlédne Harryho nosit 
smaragdy a rubíny, třebaže malinké. Ne, že by ten špendlík byl nápadný nebo nevkusný. 
Harrymu se líbil. Ale přesto… 
 
„Díky, Draco.“ 
 
Draco odměřeně přikývl.
 
Harryho druhým dárkem byla krabice čokoládových zlatonek. „Plněné nejlepší Ogdenskou,“ 
oznámil mu polohlasně Draco. „V kombinaci s čokoládou je ještě silnější, tak bych ti 
nedoporučoval sníst naráz víc než dvě. Tedy pokud se nechceš probudit zmatený a otupělý, 
vedle někoho, jejíž jméno si nějak nedokážeš vybavit…“ 
 
Harry se podíval stranou a stiskl rty, ale ne proto, že by se při těch slovech styděl. No, možná 
trochu ano. Ale spíš proto, že si přál, aby mohl být jako ostatní a opít se do bezvědomí prostě 
jen tak z legrace. To je ale bez šance, alespoň dokud nebude Voldemort mrtvý. Harry musí být 
pořád ve střehu. Ve střehu a připravený.
 
„Tak, tak, to popichování už by stačilo, Draco,“ ozval se Snape a v jeho temných očích byla 
patrná starost. Harry zamaskoval chvíli nejistoty tím, že se zaměřil na největší krabici. Zvláštní 
bylo, že obsahovala nejmenší dárek ze všech. Tedy svým způsobem. Jinak to byl ten největší a 
nejlepší dárek, jaký by kdy Harry od Draca čekal.
 
V krabici nebylo nic až na malý svitek pergamenu. Když ho Harry narovnal a přečetl si zlaté 
písmo na něm, jeho obočí vyletělo tak vysoko, až málem zmizelo ve vlasech.
Tato listina opravňuje Harryho Jamese Pottera k užívání bezplatné luxusní péče o závodní 
koště. Na jeho žádost a zcela bezplatně budou kouzla na jeho koštěti znovu aplikována, 
posílena a vylepšena na úroveň Kulový Blesk XL. Doplňková služba podpisu je zahrnuta. 
… od roku1965 k Vašim službám, Famózní Famrpálová košťata a.s.
 
Úplně dole, psaná zeleným inkoustem, byla poznámka Dracovým rukopisem: Harrymu k 
příležitosti jeho plnoletosti s láskou a úctou, tvůj bratr, Draco Snape.
 
„Páni,“ řekl jen, protože byl tak překvapený, že ho nic jiného nenapadlo. Od kohokoliv jiného by 
takový dar byl velmi pozorný, ale od Draca? Neuvěřitelné! Pomoct Harrymu vylepšit Kulový 
blesk, to vlastně znamenalo, že bude Harry příští rok lepší chytač, což zmenší šance Zmijozelu!
 
„Ano, měl bys být ohromený,“ řekl Draco vzletně. „Ani nevíš, jak blízko jsem byl tomu, koupit ti 
místo toho nový plášť. Pochopitelně moc hezký.“ 
 
„Přesně, jsem ohromený.“ 
 
„Dobře, až s tebou v příštím školním roce při prvním zápase vymetu hřiště, nebudeš moct říct, 
že to je díky mému lepšímu koštěti. Pochopitelně nemusíš jejich služeb využít, pokud nebudeš 
chtít. Vlastně jsem si nebyl jistý, jestli se ti ten nápad bude líbit, abych byl upřímný.“ 

335 Kapitola 22 ŠOK A PŘEKVAPENÍ



 
„Ehm…“ Harry se znovu podíval na ten pergamen. Je to vlastně tak trochu jako kouzelnická 
verze dárkového certifikátu, že? „Co to vlastně je za firmu, Famózní Famfrpálová košťata a.s.? 
Nikdy jsem o nich neslyšel.“ 
 
„Vynálezci Kulového blesku a Kulového blesku XL. Výrobci. Můžeš jim věřit, že odvedou dobrou 
práci. Přesto, jak jsem říkal, nemusíš je nechat na těch kouzlech pracovat, pokud nebudeš 
chtít.“ 
 
Harry přikývl. Promyslí si to později. „Co je to doplňková služba podpisu?“ 
 
„Oh, můžeš si dát na násadu napsat svoje jméno, ačkoli bude viditelné pouze když koště 
nebude ve vzduchu. Jistě bys nechtěl, aby to ovlivnilo jeho výkon při letu.“ 
 
„To je fakt… takže nápis Harry Potter pro případ, že by mi koště někdo ukradl?“ Když se nad tím 
zamyslel, došlo mu, že když bude mít koště podepsané, tak tím spíš by mu ho mohli ukrást. No, 
asi ne, dokud bude v Bradavicích, ale co potom? Zdálo se, že každý by měl rád kousek Harryho 
Pottera.
 
„Pokud budeš chtít… ačkoli, myslel jsem, že to budeš chtít využít jako… jistou vzpomínku na 
Siriuse Blacka. To on ti to koště koupil, že?“ 
 
„Jo,“ řekl Harry trochu přidušeně. Snažil se na Siriuse nemyslet moc často, protože to vždycky 
vedlo k tomu samému. Co by si Sirius myslel o všem, co se přihodilo? Harry adoptovaný 
Snapem, Harry oslovující toho muže tati?
 
„Velmi pozorný dar, Draco,“ řekl Snape. Harryho napadlo, jestli otec vycítil jeho neradostné 
myšlenky a snaží se ho rozptýlit. Pak se zamyslel, jestli je opravdu tak sebestředný, jak mu otec 
jednou vyčetl, Všechno přece není jen o něm.
 
Draco se zatvářil potěšeně, přesto Snapea opravil. „Dárky. Množné číslo.“ 
 
„Ano. Udělal jsi to správně.“ 
 
Správně? Harry se podíval na otce. „Tobě to nevadí, to s tím koštětem? Já… bylo fajn, tedy 
svým způsobem, vidět loni Zmijozel vyhrát Famfrpálový pohár, ale až budu zas hrát, musím se 
snažit udělat pro Nebelvír všechno, co bude v mých silách…“ 
 
„Jistě, nebyl bys to ty, kdybys to cítil jinak,“ zamumlal Snape. „A to ostatní? Famfrpál je důležitá 
událost a jistě bych byl raději, kdyby vyhrál Zmijozel, ale rodina je pochopitelně na prvním 
místě, jak už jsem ti jednou říkal.“ 
 
To je pravda, to řekl. „Ještě jednou děkuju, Draco. Za dort i za dárky.“ 
 
„No, jaký bych to byl bratr, kdybych zapomněl na tvou oslavu plnoletosti, že?“ zeptal se Draco.
 
Harrymu neušla ironie těch slov. Snapeovi zjevně také ne. „Poměrně jsi ztížil oslavu tvé 
plnoletosti,“ řekl totiž hlasem s jemným náznakem výtky.
 
„Tak ses rozhodl, že žádná nebude.“ Draco pokrčil rameny, ale Harrymu se ten pohyb zdál 
poněkud toporný.
 
„Když nemáme žádný obraceč času, tak nemůžeme slavit ve správný den,“ řekl Harry. „Tak 
jsem si myslel, že to necháme na ten původní. Jsem si jistý, že tátu napadlo to samé.“ 
 
„Je to tak, Severusi?“ Dracovy oči se leskly. „Protože se jedná i o dárky, nepoužil jsem oslovení 
tati, jak sis jistě všiml.“ 
 
„Proč prostě nepočkáš, pak budeš mít jasno?“ odvětil Snape.
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„Jistě,“ zamumlal Draco. Harry to zaslechl, takže jejich otec určitě taky.
 
Snape zjevně v hovoru nechtěl pokračovat. „Tedy, je poměrně pozdě, půjdu najít svou postel. 
Doporučuji vám udělat to samé.“ 
 
Harry zívl, hlavně proto, aby zabránil Dracovi říct něco dalšího, než že by byl opravdu tak 
unavený. „Jo, už jsem fakt utahaný. Rozhodně čas jít do postele.“ 
 
Ulevilo se mu, když se Draco prostě otočil na patě a zamířil do ložnice.
 
Snapeův pohled se stočil k němu a v jeho temných očích jiskřil úsměv. „Zítra večer budeme 
slavit znovu, jak jsem říkal.“ 
 
„To zní dobře.“ Harry se podíval za něj k napůl dovřeným dveřím, ztlumil hlas až k šepotu a 
přistoupil blíž k otci. „Přemýšlel jsem o Dracovi a vážně mi přijde, že čekat dál by bylo kruté. 
Chci říct, předtím jsem o tom moc nepřemýšlel, ale ty možná ano.“ 
 
„Doporučuji ti přenechat tvého bratra a jeho narozeninové obavy mně,“ odvětil Snape potichu. 
„Dobrou noc, Harry.“ 
 
„Dobrou, tati.“ 
 
Draco zaútočil hned, jakmile se za Harrym zavřely dveře. „Čekat déle by bylo kruté, vážně? Co 
takhle na moje narozeniny zapomenout úplně?“ 
 
„Něco takového bych nikdy…“ 
 
„Táta ano. Ha. Ve skutečnosti to tak přesně udělal. Rozhodl se, že jako logický následek toho, že 
jsem se postaršil, bude, že přijdu o narozeniny, které jsem takto přeskočil.“ 
 
„Oh, tak to není. Prostě jen čeká na ten správný den, tím jsem si jistý.“ 
 
Draco přimhouřil oči. „Řekl ti něco takového?“ 
 
„Ne, ale…“ 
 
„No, mě je to jedno,“ oznámil Draco tónem, který naopak naznačoval, že mu to není jedno ani 
trochu. „Že jsem mohl Rhiannon předvést kouzla, to za to stálo, dokonce i kdybych měl přijít o 
ty nejdůležitější narozeniny v životě. Tedy, ne že byly tak důležité, když vezmu v úvahu, že 
jsem byl vyděděn.“ 
 
„Co to s tím má společného?“ 
 
„Sedmnáct let… měl jsem získat rodinné dědictví, ale to se teď nestane, no ne?“ 
 
„Ach.“ Harry se převlékl do pyžama a vklouzl pod přikrývku. Jaké by asi byly jeho narozeniny, 
kdyby jeho rodiče zůstali naživu? Dostal by dnes večer nebo zítra nějaké rodinné dědictví? Co 
by to asi bylo? Věci, které se dědily v rodině Potterů z generace na generaci?
 
No, nemá smysl o tom teď přemýšlet.
 
„Tak tedy, dobrou noc,“ řekl Draco upjatě s otráveným podtónem v hlase.
 
„Dobrou noc…“ Harry zívl a mávl prsty, přičemž zasyčel zaklínadlo na zhasnutí světla. „Draco, 
neměj obavy. Táta na tvoje narozeniny nezapomene, jsem si jistý.“ 
 
„Ach, on by mi nikdy neudělal nic špatného,“ řekl Draco a sarkasmus čišel z každého slova. 
„Jako třeba Venetimorica? Ten chlap mě donutil sníst jed a ty si myslíš, že by váhal využít moje 
narozeniny, aby mi dal za vyučenou?“ 
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„Ale on tě nedonutil, ne opravdu. Jen tě přesvědčil, že je to tak nejlepší.“ 
 
„Tak jako přesvědčil před několika dny tebe, abys zase schoval všechno, co jsi mi koupil,“ 
zamumlal Draco.
 
To v Harryho paměti vyvolalo něco, co nedávno říkala Marša. „Myslím, že se asi cítíš provinile, 
ne? Když jsi si vzal ten lektvar, tak jsi myslel jen na sebe, ale teď si uvědomuješ, že jsi tím 
tátovi ublížil a cítíš se kvůli tomu špatně.“ 
 
„Ale no tak. Já mu neublížil.“ 
 
„Ach, jako by Zmijozelové dávali najevo, když je něco raní… Neříkal jsi mi jednou něco 
podobného?“ 
 
„Harry…“ Draco si povzdechl. „Udělal bych to znovu. Rhiannon za to stojí. Chtěl jsem, aby 
věděla, že jsem čaroděj. Tehdy jsem věděl, že nedokážu čekat ani vteřinu navíc, ale teď… 
předpokládám, že jsem mohl počkat, až budu plnoletý.“ 
 
Harry přikývl a zazíval, ačkoli v pokoji byla tma a Draco jeho přikývnutí snad ani nemohl vidět.
 
„Ale necítím se provinile,“ dodal Draco rychle. „Ani trochu.“ 
 
Jistě, pomyslel si Harry, ale moc dobře věděl, že nemá smysl se o tom dál dohadovat. „Jo, 
jasně, ale… stejně by sis o tom mohl s tátou promluvit.“ 
 
„A co bych mu asi tak řekl?“ odsekl Draco. „Že mě to mrzí? Že vím, že mu to ublížilo?“ 
 
„Možná jen, že jsi mu nechtěl ublížit.“ 
 
Zašustilo povlečení, jak se Draco otáčel obličejem ke zdi a jeho hlas zněl trochu přidušeně, 
jakoby mluvil přes přikrývku. „Ale no tak, co kdybys už konečně dospěl?“ 
 
Ale já už jsem dospělý, pomyslel si Harry. Je mi sedmnáct. Dospělý… ale ne moc starý na to, 
abych přestal potřebovat otce.
 
Ani si nedovedl představit, že by ho někdy přestal potřebovat. Což mu přišlo zvláštní. Nebylo to 
tak dávno, co si nedovedl představit, jaké to je mít otce.
 
Nebo bratra. „Dobrou noc, Draco,“ zamumlal Harry do tmy. „A ještě jednou díky za ty dárky. 
Vybral jsi je skvěle. Zvlášť ten poslední.“ 
 
Dracovi trvalo, než odpověděl. „No, budeš to potřebovat, že ano? Klidně můžeš být napůl 
Nebelvír, ale pořád jsi můj bratr, takže tě asi nebudu chtít příliš pokořit, kdykoli se naše koleje 
střetnou.“ 
 
„To jsem rád, že to vidíš takhle,“ odpověděl Harry a zadržoval smích. Už se ale necítil tak 
skvěle, když si vzpomněl na čistokrevný zvyk vyžadující, aby bratr dával tři dárky. Trochu ho 
zamrzelo, když si uvědomil, že mu o tom otec měl říct. No, co se dá dělat, prostě bude muset 
vymyslet dva další dárky.
 
Harry to ještě netušil, ale už brzy budou dárky a oslavy to poslední, co by mu dělalo starosti.

Kapitola 23 31. ČERVENCE 1997

Když se Harry druhý den probudil, přišlo mu světlo proudící oknem do pokoje nějak zvláštní. 
Zamračil se a už málem mávl rukou, aby zakouzlil Tempus, ale na poslední si chvíli si uvědomil, 
že nechce propadnout špatnému návyku, a tak se natáhl a z nočního stolku popadl hůlku. 

Z konečků jeho prstů vyletěl průhledný ciferník a zůstal viset ve vzduchu. Harry na něj chvilku 
jen zíral. Pak zakroutil hlavou, vykulil se z postele a vydal se do sprchy. Celou dobu přemýšlel o 
jediném: 
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Jak je možné, že ho táta nechal povalovat se v posteli až do jedenácti? 

Bylo už dobrou chvíli po jedenácté, když vešel do obýváku a zjistil, že jeho otec a bratr zjevně 
posnídali bez něj, protože na stole ležel jen jeden talíř s toasty. Lehký opar vznášející se kolem 
něj signalizoval ohřívací kouzlo. 

„Co se děje?“ zajímal se Harry a zkřížil ruce. 

Draco vzhlédl od časopisu, do kterého byl začtený - Ekonom. Začal si od Marši půjčovat 
mudlovské časopisy, ale většinou si při jejich čtení stěžoval, že nedávají smysl. „Ale, ale. 
Podívejme, kdo se konečně probudil. Už jsem si začínal myslet, že hodláš prospat celý den.“ 

Harry přelétl pohledem z Draca k Severusovi. „Měli jste nějaký důvod, proč jste mě nevzbudili k 
snídani?“ 

Draco se chvíli tvářil překvapeně, pak se rozesmál. „No, jeden důvod by tu byl, oslavenče.“ 

„A co kdybys mi ho třeba řekl?“ 

Teď se Draco rozesmál ještě víc. „Máš přece narozeniny, ty ňoumo!“ 

Aha. No, jo, to je pravda. Harry cítil, jak se červená a aby to zamaskoval, otočil se k otci. „Nikdy 
bych nemyslel, že jsi ten typ otce, co mě nechá spát tak dlouho jen proto, že mám narozeniny.“ 

„Ach, jak dobře mě znáš,“ zamumlal Snape a povytáhl obočí. 

„Musel jsem ho přemlouvat,“ přiznal Draco, odložil časopis stranou a vstal. „Já mohl vždycky 
spát, jak dlouho jsem chtěl, když jsem měl narozeniny. Tak to čistokrevní kouzelníci dělají.“ 

„Opravdu?“ protáhl Snape ironicky. 

Harry to pochopil tak, že Snape na narozeniny nikdy nesměl spát, jak dlouho chtěl. 

„No dobře, tak to není žádná tradice čistokrevných rodin,“ přiznal Draco podrážděně. 
„Každopádně, jsem se domníval, že tomu tak je, protože jsem to na narozeniny měl dovoleno 
pokaždé a stejně tak i moji přátelé, alespoň dokud jsme nezačali chodit do Bradavic, kde nám 
jistá hlava koleje řekla ne tónem, který nepřipouštěl diskuzi, ačkoli ani on nemohl nic dělat s 
těmi z nás, jimž osud dopřál narozeniny o letních prázdninách, že?“ 

Harry měl pocit, že jeho bratr musel otce hodně přesvědčovat. „Hej, žádné hádky,“ řekl a 
zasmál se. „Ne na moje narozeniny.“ 

„Zvláštní, ještě před chvílí sis na ně ani nevzpomněl.“ 

„Ne, zas tak moc zvláštní to není,“ namítl Snape a postavil se vedle Harryho. Jemně mu 
poklepal na rameno a Harry se k němu otočil. „Narozeniny pro tebe vždy byly osamělá, pozdně 
noční záležitost, že? Druhý den ráno ti to datum nikdo nepřipomínal, je to tak?“ 

Hm, tak možná proto se tak zamračil. 

„Jo,“ řekl Harry slabě. Mohl by toho říct víc, ale nemělo by to smysl. Po všechny ty roky, kdy 
jeho narozeniny všichni kolem ignorovali… opravdu by na to měl přestat myslet. Teď má rodinu. 

„Nemysleli jsme to nijak špatně, když jsme se nasnídali bez tebe,“ dodal Draco a v jeho hlase 
bylo poznat, že si až teď uvědomil, že na tom, jak Harry zapomněl, že má narozeniny, není nic 
vtipného. „Myslel jsem, že by sis rád přispal, to je celé.“ 

„Dobře, taky se cítím opravdu odpočatý,“ odpověděl Harry a pochybovačně se podíval na talíř 
se snídaní, co na něj čekal na stole. „Přesto nemám zrovna chuť na snídani. Je na ní trochu 
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pozdě.“ 

„Pak je asi na místě brzký oběd,“ zamumlal Snape a mávnutím hůlky poslal talíř pryč. 

„Mám takový pocit, že jsem na řadě s nádobím.“ 

„Dnešek je pro tebe výjimečný, Harry,“ řekl Draco a zakroutil hlavou. „Měl by sis ho užít.“ 

„Tak dobře, užiju si ho.“ Harry se posadil ke stolu, zakřenil se a rozhodl se, že si tedy dnešek 
opravdu užije. 

To přesvědčení mu však nevydrželo dlouho. Zhruba v polovině oběda začalo Snapeovo 
Znamení žhnout. 

***

S pomocí přenášedla se přemístili do Snapeova bytu v Bradavicích. Jakmile se ocitli na místě, 
Snape zavrávoral a cestou do laboratoře málem upadl. 

„Je to horší než jindy, Severusi?“ zeptal se Draco a podepřel otce. 

„Musí…“ Snape zalapal po dechu a pevně se chytil za ruku těsně nad místem, kde, jak Harry 
věděl, bylo Znamení. „Musí svolávat velké množství smrtijedů najednou. Možná… všechny.“ 

„Kurva,“ zaklel Draco. A pak autoritativním tónem: „Harry, pokus se Severuse pohodlně usadit. 
Já začnu s Uchovávacím lektvarem.“ 

Harry Snapea dovedl k židli v rohu laboratoře, přivolal si Lotion Potion a pokusil se otci pomoct 
s jeho aplikací. Snape na to měl ale jiný názor. Odstrčil jeho ruku a vydal přitom zvuk velmi 
podobný zavrčení. 

„Jasně, jasně,“ uklidňoval ho Harry a trochu ustoupil, aby otci ponechal prostor. Dobře si 
pamatoval, jaké to bylo, když se kolem něj starostlivě motala Pomfreyová. Zatraceně otravné, a 
když měl bolesti, bylo to ještě horší. „Nemůžu ti ještě nějak pomoct?“ zeptal se, když Snape 
odložil nádobu s mastí stranou. „Co takhle led, nebo silné chladící kouzlo nebo…“ 

„Copak jsi tu nebyl posledně, kdy jsme tohle dělali?“ vyštěkl Snape a ani nečekal na odpověď. 
„Měl by sis pamatovat, že už je sotva něco, co by mohlo pomoci!“ 

„Jistě?“ řekl Harry a jeho vlastní frustrace vyplula na povrch. Jeho otec by tímhle přece neměl 
procházet, sakra! „Normální otupující kouzla ti asi moc nepomůžou, ale jsem si poměrně jistý, 
že by stačilo jedno s hůlkou, pokud mi tedy věříš dost na to, abys mě to nechal zkusit…“ 

„Nech těch blbostí, Pottere,“ umlčel ho Draco, který spěšně chystal potřebné přísady a právě si 
je rovnal do správného pořadí. „Nebudeš na tátovi zkoušet netestovaná kouzla. Když už si tak 
nutně musíš hrát na hrdinu, tak si rozřeš pár krys a vyzkoušej si to na nich nebo…“ 

„Draco, věnuj se své práci,“ přerušil ho Snape a pak stočil svůj temný pohled zpět k Harrymu. 
„A co se tebe týče, to není otázka důvěry. To bys měl vědět. Trval jsem přece na tom, abys ty i 
tvůj bratr byli přijati do Řádu. Tak se teď laskavě zachovej jako dospělý člověk a člen Řádu a 
kontaktuj Albuse, abych mu mohl podat hlášení!“ 

Harry se okamžitě zastyděl. „Správně,“ přikývl. „Mám poslat Patrona do jeho kanceláře? Co 
když tam ale není? Bude Patron vědět, jak ho najít… nebo jsou Patroni jako poštovní sovy a 
najdou lidi kdekoli?“ 

„Patroni,“ zamumlal Draco a poklepal hůlkou na stůl, aby zapálil oheň pod masivním cínovým 
kotlíkem. 

„Použij letax, krbem do ředitelovy kanceláře,“ dostal ze sebe Snape vyčerpaně. „Pokud tam 
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nebude, napiš zprávu a předej ji Fawkesovi. Pak počkej. Albus se brzy objeví.“ 

„Co když bude Draco potřebovat pomoct s lektvarem…“ 

Snape vypadal ještě otráveněji, než když Harry navrhoval vyzkoušet kouzlo s hůlkou. „Nejsem 
invalidní, Harry. Jen trpím poměrně velkými bolestmi.“ 

„Běž, Harry,“ přidal se Draco a jednou rukou na něj gestikuloval, ať si pospíší, zatímco druhou 
sypal do kotlíku starček. „Tady je to pod kontrolou. A ty máš svůj úkol.“ 

Jako člen Řádu, správně. A jako dospělý kouzelník. Je na čase, chovat se opravdu dospěle. 

Harry se otočil na patě a bez jediného slova odešel.

***

Neuplynulo ani pět minut a byl zpět i s Brumbálem. Za tu chvilku se Snape stihl zpotit i přes 
chlad, který ve sklepení panoval. Aniž by cokoli říkal, přinesl mu Harry studené pití, které Snape 
se zamračeným výrazem přijal. 

Usrkl a podal řediteli hlášení. Ten ho bez poznámek vyslechl a pak potřásl hlavou. 

„Takové to bylo klidné léto, už jsem začínal doufat, že…“ 

„Co?“ přerušil ho Snape ostře. „Že se Voldemort napravil?“ 

„Že jeho zahrávání si s mudlovskou medicínou ho učinilo neschopným škodit,“ dokončil 
Brumbál klidně. 

Voda ze Snapeovy sklenice vystříkla, když prudce pohnul rukou. Z toho pohybu čišelo 
podráždění. „Lupinova občasná hlášení tvou naději nijak nepodporují. Víš právě tak dobře jako 
já, že Voldemort po té zkušenosti není o nic slabší, ačkoli ani silnější.“ 

„Přesto se starý člověk může nechat unést představami, Severusi…“ 

Snapeův výraz jasně říkal, co si o takových představách myslí. Pak všechny emoce z jeho tváře 
zmizely a nahradil je obvyklý kamenný výraz. „Jsem si jist, že se s Řádem brzy spojí Lupin s 
informacemi o dnešním setkání.“ 

„Není to trochu divné, že je svolává ve dne?“ zajímal se Harry. 

„Zvláštní, ale ne neslýchané.“ 

Harry se kousl do rtu. „Často takhle svolával smrtijedy v den mých narozenin?“ 

„Tohle s tebou nemá nic společného,“ řekl Severus tak vážně, že plně přitáhl Harryho 
pozornost. „Cokoli se stane, ty na tom neneseš vinu.“ 

„Zdá se, že tvoji synové tu všechno zvládají,“ řekl Albus a poklepal Severuse po rameni. Snape 
zíral na ředitelovu ruku, jako na urážku, na kterou ovšem nehodlá reagovat. „Děkuji ti za 
hlášení, Severusi. Vrátím se, jakmile budu vědět něco nového.“ 

Snape krátce přikývl. Albus se v odpověď usmál a odešel. 

***

Bylo už skoro pět hodin, když se ředitel znovu ukázal. 

„Dobré načasování,“ řekl Harry. „Právě jsme skončili.“ 
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„Jak ti je, Severusi?“ zajímal se Albus a trochu se předklonil. 

Snape mu věnoval zlověstný pohled, až ředitel znejistěl. „Jsem unavený.“ 

Draco zastrčil hůlku do kapsy, protože už byl hotový s úklidem laboratoře, která se zase skvěla 
čistotou a byla tak připravená na další vaření. Ukázal na stůl, kde stála dóza plná Znamení zla. 
Harry se snažil se tím směrem moc nedívat. Už jen z toho pohledu jej vždycky hrozně začala 
svědit ruka, ale pod otcovým pozorným pohledem, ať už je ten muž unavený, nebo ne, se 
netroufal poškrábat. 

No, alespoň byla Znamení teď v klidu, když už konečně dokončili celý ten složitý proces 
ukládání. 

„Tahle várka je připravená pro uložení,“ řekl Draco. „I když předpokládám, že to může počkat, 
dokud se nebudeš cítit líp, Severusi.“ 

„Raději to udělám hned.“ Snape vytáhl hůlku a vyslovil komplikované zaklínadlo, s jehož 
pomocí odeslal dózu do kouzlem vytvořené komory u laboratoře. Potom klesl do židle, ale jen 
na okamžik. Jako by na chvíli zapomněl, že nejsou sami. „Máš pro nás nějaké nové zprávy, 
Albusi?“ 

„Ach, ano. Hlášení od Remuse Lupina. Voldemort vskutku svolal všechny své následovníky, 
přesně jak Harry říkal, že ses domníval, Severusi.“ 

Harry si přál, aby v laboratoři byla ještě jedna židle, protože se mu najednou udělalo špatně od 
žaludku. „Tak to bude zlé, ať už chystají cokoli. Opravdu děsné. Nějaký hrozný útok, něco 
opravdu velkého, když na to potřebuje všechny smrtijedy.“ 

Harry zachytil Snapeův pohled a nemohl si nevšimnout, co mu ty temné oči sdělovaly. Ty za to 
nemůžeš. 

„Vlastně ne,“ řekl Brumbál a pohladil si vousy, tvářil se přitom jako šachista promýšlející další 
tah. „Remus mě informoval, že Voldemort poslal smrtijedy na vzdálená místa na kontinentu. 
Minulý rok si zahrával s myšlenkou šířit své názory a vliv na pevnině, jak jistě víte, a teď se zdá, 
že se konečně odhodlal k činu. Remus byl poslán do Francie a měl se tam vydat okamžitě, 
stejně jako ostatní.“ 

Harry překvapeně zamrkal. „Chcete říct, že všichni smrtijedi opustili Británii?“ 

„Tak mi to hlásil Remus, ano.“ 

„No, to je tedy divné,“ ozval se Draco. Když se na něj Harry podíval, druhý chlapec zamyšleně 
nakrčil čelo. „Vyslechl jsem hodně drbů, ale nikdy v nich nic nenaznačovalo tuhle možnost.“ 

Albus ho gestem přerušil. „Nicméně momentálně jsou všichni smrtijedi rozmístěni na 
kontinentu. Remus to potvrdil. Nejvíce jich bylo posláno, zdá se, na východ Evropy.“ 

„A Voldemort sám zůstal v Británii?“ zajímal se Severus. 

„Ano, podle všeho v Malém Visánku.“ 

„A neprovedli žádný útok?“ 

„Ne, můj chlapče,“ řekl Brumbál a jeho oči soucitně sledovaly Harryho. „Žádný útok.“ 

Harryho dech se zrychlil, protože jej právě napadlo něco nového. „Možná to je naše šance.“ 
Jakmile se ta myšlenka objevila, zdálo se, že se sama rozvíjí. „Ano, je to dokonalé. Pamatujete, 
jak jsme slyšeli, že Voldemortovi moc neprospělo, když mu vycucli kostí dřeň? No, ta operace 
mu musela poškodit i mozek! Proč jinak by posílal všechny svoje smrtijedy ze země a sám tu 
zůstal zranitelný a nechráněný? Udělal ze sebe snadný terč, takže bychom měli okamžitě 
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zaútočit a…“ 

„Jen proto, že je Voldemort sám, to neznamená, že je zranitelný,“ přerušil ho Snape. 

„No, nemá moje temné síly a…“ 

„Ale může mít, ty pitomé děcko! Ty vážně věříš, že Lupin, zrovna Lupin, je Voldemortovi natolik 
blízko, aby znal všechna jeho tajemství?“ 

„Uklidni se, Severusi,“ řekl Brumbál jemně. 

Místo toho, Snape prakticky vybuchl. „Mám se uklidnit? Uklidnit se! Tak to sakra ne, Albusi. Víš 
přece, do jakých problémů je ten kluk schopný se dostat? Jak Harry neváhá vrhnout se do 
nebezpečí, i při tom nejmenším náznaku provokace, jak se po hlavě vrhá do akce a kašle na 
následky…“ 

„Promiň,“ skočil mu Harry do řeči a zvedl hlas. „Už nejsem dítě, jasný? Ode dneška jsem 
dospělý. Jsem dospělý a ty o mě mluvíš, jako bych od posledně, kdy jsem kašlal na následky a 
zavinil, že Sirius propadl tím pitomým obloukem, ani trochu nevyrostl! No tak co kdybys šel do 
prdele?“ 

Na Brumbálových tvářích naskočily světle růžové skvrny. „Harry, no tak.“ 

Snape ignoroval poslední část Harryho výbuchu. „Ano, jsi starší. Já vím, že jsi. Ale některých 
návyků se zbavuje jen těžko a já prostě nemohu unést pomyšlení na to, že bys sám…“ 

„Proboha! Nejsem tak pitomý, abych do Malého Visánku šel sám!“ 

„A padl tak přímo do pasti.“ 

To Harryho zarazilo. „Do pasti?“ 

Harry si toho do teď nevšiml, ale Draco přešel k němu a stál mu po boku. Teď položil ruku 
Harrymu na rameno, byť jen na okamžik. „Mohla by to být past, Harry. Vypadá to tak. Proč by 
jinak Pán zla dělal něco tak neobvyklého a vzdal se doprovodu smrtijedů, když je zvyklý mít jich 
několik vždy po ruce? Zdá se mi, že se pokouší vylákat Řád k útoku.“ 

„Ale co když během té operace zešílel…“ 

„To se nestalo,“ oponoval Snape potichu. „Spíš se snaží zjistit, jestli jsme se nezbláznili my a při 
nadšení nad takovou zprávou nezapomněli, že by to mohl být plán, jak nás nalákat tam, kde 
nás chce mít.“ 

Harry zatnul zuby. „Kdyby mě chtěl někam nalákat, tak začne mučit někoho, na kom mi záleží a 
bude mě tím vydírat. Posledně to fungovalo.“ 

Brumbál si začal zamyšleně hladit vousy. „Domníval jsem se, že tvoje nitrobrana už je dost 
silná, aby se to neopakovalo, Harry. Pokročili jste nějak?“ přelétl pohledem od Snapea k 
Harrymu a zpět, jako by je podezíral, že mu neříkají všechno. 

Harry tiše zuřil. Tak proto ředitel tak váhal a nechtěl jim dovolit, aby se stali rodinou. Bál se, že 
ztratí kontrolu nad informacemi. 

Nebo nad Harrym. 

„Ne, Voldemort se do mé mysli nedostane,“ řekl nakonec poněkud ostře. „Ale jsem si jistý, že 
kdyby chtěl, může mi poslat zprávu jinak.“ 

„Ano a taky předpokládá, že budeš k takové zprávě přistupovat s nedůvěrou, poté co se ta 
poslední ukázala být podvodem,“ řekl Snape a pokynul Harrymu rukou. Když Harry přistoupil 
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blíž, Snape pokračoval. „Což je důvod, proč bychom měli očekávat, že chystá-li nějakou past, 
pak bude ta past mít novou formu.“ 

Draco pokýval hlavou. „Koneckonců, je přece ze Zmijozelu.“ 

Harry zklamaně svěsil ramena. „Takže na něj nezaútočíme.“ 

„Ne, protože právě to od nás může očekávat. Zcela jistě ne,“ potvrdil Albus. „Může si okamžitě 
přivolat smrtijedy zpět. Všechny naráz. Nemáme důvod předpokládat, že by je nevybavil 
přenášedly, aby se k němu mohli vrátit, pokud jsou příliš daleko na přemístění.“ 

„Ale copak by o tom Remus nevěděl, kdyby jim dal…“ najednou měl Harry pocit, jako by spolkl 
kámen. „Oh, ne, ne. Jestli je tohle past na Řád a Remus to neví, tak to znamená, že ho odhalil 
a...“ 

„Voldemort ho možná zkouší, nebo i někoho jiného,“ řekl Snape. „Pokud by Řád zaútočil, 
potvrdilo by se, že v jeho řadách je zrádce.“ 

„No, tak to určitě zaútočit nemůžeme, když by mohl Remuse zabít.“ Harry si povzdechl. „Teď si 
o něj budu dělat ještě větší starosti.“ 

„Jako ty, i on je dospělý a schopný činit vlastní rozhodnutí,“ řekl Snape jemně a připomněl tak 
Harrymu jejich předchozí diskuzi. 

Nebylo na tom nic zábavného, přesto se Harry pousmál. „Ach, takže já můžu dělat vlastní 
rozhodnutí, opravdu?“ 

Snape naklonil hlavu na stranu. „Ano, můžeš, ale protože jsi dospělý, pak musíš taky nést 
následky svých rozhodnutí.“ 

Jako by to Harry neznal, jaké to je, nést následky svých špatných rozhodnutí. Zapudil myšlenky 
na Petera Pettigrewa, Cedrica a Siriuse. Musel. 

Některá jeho rozhodnutí… ty následky byly příliš bolestivé, než aby na ně myslel dlouho. 
Potřebovat se od toho odpoutat. Třeba změnou tématu. 

„Co když budu chtít nechat Lektvarů, protože už nejsou požadovány pro bystrozorským 
výcvik?“ 

Snapeův výraz potemněl. „Jsi šílený? Ty chceš nechat Lektvarů, ty…“ 

Harry nemohl odolat. Nestávalo se tak často, aby jeho otec mluvil tak zmateně. „Tak si to 
vezmi, ještě loni touhle dobou jsi doufal, že budu nucen Lektvarů nechat. Teď tu myšlenku 
nemůžeš vystát. Vidíš, jak daleko jsme se dostali, tati?“ 

„To není moc směšné, Harry,“ řekl Draco. 

Snape se k němu okamžitě otočil, oči stále lesklé vztekem. „Tak ty myslíš, že žertuje?“ 

„Ale jistě, že žertuje,“ řekl Draco bezstarostně. „Už jsme o tom spolu mluvili. Harry by Lektvarů 
rád nechal, to ano, ale neudělá to. Ví, že to vlastně udělat nemůže, bez ohledu na to, jestli jsou 
Lektvary požadovány, nebo ne. Ví, že bys to nedovolil.“ 

„A ne že bych tu nestál a nebyl schopný mluvit sám za sebe,“ zamumlal Harry. „Hele, řekl jsem 
co když. Jen jsem si dělal srandu, promiň.“ 

Snape se ušklíbl. „Doufal jsem, že jsi si vědom, že nemůžeš nechat Lektvarů ani ne tak kvůli mé 
možné reakci, ale proto, že víš, že se ti vědomosti ze sedmého ročníku Lektvarů budou hodit.“ 

„Já tomu rozumím.“ Harry se usmál. „Tys prostě předpokládal, že budu pokračovat a já si 
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myslel, že bys mohl, však víš, probrat to se mnou.“ 

Snape vypadal, jako by vynakládal obrovské úsilí na to, aby neprotočil oči. „Probrat to s tebou.“ 

„Jo, protože mám tak dobré instinkty. Pamatuješ?“ Harry se zamračil. „Což nás přivádí zpátky k 
Voldemortovi. Hádám, že to je past. Prve mě to nenapadlo, což není nic nového. Přál bych si, 
aby mi to minule bylo došlo.“ 

Snape natáhl ruku a poplácal ho po rameni. „Snaž se tím netrápit. Obzvlášť dnes, na tvoje 
narozeniny. Black by nechtěl, aby ses tím takhle mučil.“ 

Harry polkl, protože se nechtěl rozplakat. „Ne, to by nechtěl.“ 

Brumbál se usmál. „Přesně tak, nechtěl. Tak, teď k veselejším věcem. Co kdyby sis šel trochu 
popovídat s Hagridem? Myslím, že by tě rád viděl.“ 

Harry se nejistě podíval bratrovým směrem. „Ehm…“ 

„Já jsem naprosto v pořádku,“ řekl Snape pevně a vstal, jako by to chtěl dokázat. 

„Jen jsem myslel, že by Draco měl jít se mnou,“ řekl Harry a ušklíbl se. „Kvůli té historce, jak 
jsem slabý, však víš. Co kdyby mě někdo zahlédl, jak si tu chodím sám?“ 

„Jistě, protože ti smrtijedi v Evropě sem do Bradavic perfektně vidí,“ protáhl Draco. „To přece ví 
každý.“ 

„No, někdo by to mohl vidět a někomu říct a co potom?“ trval Harry na svém. „Mě se to nelíbí o 
nic víc než tobě, ale nesmím po hradě chodit sám a ty to moc dobře víš!“ 

„Běžte spolu,“ rozhodl Snape a najednou se opřel rukou o zeď. „Já si půjdu na chvíli lehnout a 
bez vašich hádek se mi bude spát lépe.“ 

Draco vytáhl hůlku. „Co takhle nějaký slabý Lektvar na spaní?“ 

„Ne,“ odmítl Snape. „Později půjdeme ven, oslavit Harryho narozeniny.“ 

„Tedy, Severusi,“ zamumlal Brumbál. „Pokud by bylo potřeba to odložit na jindy, tak to všichni 
pochopí.“ 

„Není potřeba.“ Snape zaměřil pohled na své syny. „Vy jste ještě tady? Mám za to, že jsem řekl, 
abyste šli, abych si mohl odpočinout.“ 

„No tak pojď, Draco,“ řekl Harry a zatahal bratra za rukáv. „Neboj se. Nejhorší, co se ti může 
stát je, že si zlomíš zub na Hagridově griliášové hrudce.“ 

„Ha. Spíš se vsadím, že si na mě omylem sedne,“ brblal Draco, ale přesto Harryho následoval 
ven z hradu. 

Hagrid si pochopitelně na Draca ani omylem, ani naschvál nesedl. „Harry!“ zajásal hned, 
jakmile otevřel dveře. „Rád tě vidím! Fakt rád!“ 

„Ahoj Hagride,“ řekl Harry a zatahal Draca za rukáv, aby ho dostal do Hagridovy chajdy. „Taky 
tě rád vidím. Jak si užíváš léto?“ 

„Ále, dělám tohle a pak zas tamto…“ a pokrčil rameny. Harrymu se ten pohyb zdál dokonale 
uvolněný, ale Draco to zřejmě vnímal jinak, protože skoro nadskočil. 

„Jen se posaď, Harry.“ Hagrid se trochu zamračil, jak přemýšlel, co by řekl dalšího. Harry brzy 
přišel na to, proč. „Eh a ty taky, Draco. Todle léto Harryho doprovázíš, co?“ 
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„Ano,“ odpověděl Draco rychle a posadil se na nejbližší židli. Začal vykládat svým 
nejzdvořilejším hlasem, který používal, když byl nervózní a snažil se to zamaskovat. „Zatím si 
léto skvěle užíváme, opravdu. Harry navštěvoval lekce plavání a já měl příležitost, vychutnat si 
trochu opery. Byl jste někdy v opeře?“ 

„Ne, zatraceně, určitě jsem nikdá nebyl v opeře,“ zavrčel Hagrid a zíral na Draca, jako by neměl 
všech pět pohromadě. 

„Tos o moc nepřišel,“ řekl Harry. „Ale Dracovi se to líbí.“ 

Zdálo se, že Hagrid poznámku o Dracovi úplně přeslechl. „A jak se ti líbily ty lekce plavání? 
Dobrý?“ 

„Jo,“ usmál se Harry. „A taky jsem se naučil přemisťovat. Draco mi s tím pomohl.“ 

„A dneska je ti už sedumnáct, co?“ pokračoval Hagrid. „Počítám, že chceš skládat zkoušku co 
nejdřív.“ 

„Jakmile budou mít volný termín, jo. Budeme ji s Dracem skládat spolu.“ 

„Jo, jsem opravdu rád, že ses tu stavil, Harry,“ řekl Hagrid s širokým úsměvem. Vypadalo to, že 
Dracovu přítomnost se rozhodl úplně ignorovat. Možná to tak bylo nejlepší. Draco měl už tak 
dost napjaté nervy a povídání si s Hagridem mu asi zrovna na náladě nepřidávalo. „Doufal sem, 
že ti budu moct popřát šecko nejlepčí k narozeninám.“ 

Harry se usmál. „Díky, Hagride. Vždycky, když mám narozeniny, vzpomenu si na tebe. Na to, 
jak jsi vyrazil ty dveře, když ses snažil dostat do toho domku na skále.“ 

Draco se otřásl. 

„Trochu mě mrzí, že tam pak nebudu moct bejt,“ pokračovat Hagrid. „Mám tu pár hrabáků, co 
jsou vošklivě nemocný a musím je každou hodinu krmit a…“ 

„Hagride?“ zarazil ho Harry. „Ehm… kam bys mohl později jít, kdybys tu neměl ty nemocné 
hrabáky?“ 

„Ale nikde, Harry…“ Hagrid si mocně odkašlal. „Já jen, abys rozuměl… Teda ty to pochopíš, že 
jo? Když se mě ptali, tak jsem vo těch hrabácích ještě nevěděl…“ 

„Když se tě ptal kdo?“ 

„Ale nikdo…“ 

„Co se děje?“ trval na svém Harry. 

„Harry, nemůžeš se na mě zlobit, že ti nechci zkazit překvapení z voslavy…“ Hagrid se zarazil s 
otevřenou pusou. „To sem neměl řikat.“ 

„Ach, oslava,“ protáhl Draco a naklonil hlavu, až mu sjela ofina přes oči. „Takové překvapení, že 
Harry? Oni ti připravili oslavu. Dokonce ti ji přichystali jako překvapení, protože alespoň tvoje 
narozeniny jsou událostí, která se slaví po celé kouzelnické Británii…“ 

„Hele, jsem si jistý, že bys měl taky oslavu, kdybys nešvindlovat s tím lektvarem…“ 

„Ale já švindloval, protože ten hodný syn jsi tu ty,“ odsekl Draco a se založenýma rukama 
prudce vstal. „Až na to, že od tebe není moc pěkné, že vykládáš o tom mém švindlování 
každému na potkání, že? Ale ovšem, ty se přece snažíš udělat dojem jen na Severuse.“ 

„Neříkej tátovi, že sem ti to řek,“ požádal Hagrid a kousl se do rtu. 
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„Neřeknu,“ slíbil Harry. Právě se rozhodl, že nejlepší způsob, jak se vypořádat s Dracovou zlostí 
bude ignorovat ji. 

„Mělo to bejt překvapení…“ 

„Ano, to jsme pochopili,“ řekl Draco a zvedl nos tak nahoru, že si Harry v duchu pomyslel, že by 
si mohl taky ublížit. Měl navíc sto chutí říct Dracovi, že už by toho mohl nechat. „No, Harry, 
mám takový pocit, že by nevypadalo dobře, kdyby čestný host přišel pozdě na svou vlastní 
oslavu, nemyslíš? Tak pojďme. Nesmíme tvé přátele nechat čekat…“ 

Hagrid začal mrkat. Jako by se snažil uklidnit. „To je pravda. Měl bys dohlídnout, aby tam Harry 
přišel včas, Draco.“ 

Harry Hagrida rychle objal a ani ho nepřekvapilo, že se Draco neobtěžoval rozloučit, když 
odcházeli z chaty. Tolik k jeho perfektním způsobům… Harry se nicméně rozhodl, že o tom 
nebude mluvit, bylo by to stejně jen plýtvání dechem. 

To druhé, co hodlal říct… to říct musel. 

„Draco,“ ozval se, zatímco stoupali kopcem k hradu. „Táta měl dneska dost náročný den. 
Neříkej mu, že to Hagrid prozradil, prosím.“ 

„To by mě ani nenapadlo,“ odsekl Draco vztekle. 

„Myslím to vážně…“ 

„Jasně, já taky.“ Draco vypadal, že by mohl za chvíli začít skřípat zuby. „Možná už ti došlo, že 
jsem poměrně inteligentní. Dnes je přeci tvůj velký den a Severus se mohl přetrhnout, aby pro 
tebe všechno připravil a ať si o mě myslíš cokoli, nejsem tak blbý, abych to všechno pokazil. 
Škoda, že to ten tvůj přerostlý kamarád taky nepochopil, ale u něj to není nic překvapujícího. 
Občas dokonce přemýšlím, jestli má dost mozku na to, aby…“ 

„Sklapni! Chováš se jako žárlivej blbec! Jsem si jistý, že na tvoje narozeniny táta taky něco 
skvělého plánuje!“ 

„Tuhle konverzaci jsme už jednou měli,“ odpálkoval ho Draco a nakrčil nos, jako by cítil něco 
odporného. „Jen bych rád dodal, že asi Severuse ani trochu neznáš, když si myslíš, že pro mě 
taky něco nachystá. Potřebuju se přece učit ze zkušeností! A nikdo se nepoučí, pokud mu 
nevymácháš držku v každé jeho chybě. Doslova a víš dobře, o čem teď mluvím! Ale já trvám na 
tom, že tohle nebyla chyba, protože Rhiannon mi za to stojí.“ 

Na někoho, kdo se nechtěl opakovat, se Draco opakoval docela dost, napadlo Harryho a málem 
zakroutil hlavou. Ale raději to neudělal. Nechtěl Draca ještě víc naštvat. 

„Pojďme se prostě podívat, jak je tátovi,“ navrhl klidným hlasem. „Možná se necítí na to, jít ven, 
ať už plánoval oslavu, nebo ne.“ 

Draco mu věnoval znechucený pohled, ale už nic neřekl. Celou cestu do sklepení mlčel.

Sotva prošli dveřmi, uvítal je Snape slovy: „Převlékněte se oba do formálního oblečení.“ 

„Ach, takže to asi půjdeme do nějaké lepší restaurace, že Severusi?“ zajímal se Draco. „Něco 
poněkud exkluzivnějšího než Merveilleuse předpokládám? Možná salónek jen pro nás tři? 
Musíme přece Harryho dospělost oslavit stylově.“ 

Harry vrhl na bratra prosebný pohled. Draco mu pohled opětoval s nosem nahoru. 

Zvláštní bylo, že Snape o Dracově mizerné náladě neřekl ani slovo. Harryho to na chvíli 
zarazilo, ale pak si vzpomněl, že otec se asi ještě pořád vzpamatovává z bolestivého procesu 
se Znamením zla. Kdyby mu Hagrid omylem neprozradil chystanou oslavu narozenin, asi by 
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navrhl, že by mohli prostě jít do chaty v Devonu a užít si klidný večer. Ale takhle? Nemělo smysl 
navrhovat něco, s čím jeho otec určitě nebude souhlasit. 

Teď, když už o oslavě věděl, rozuměl lépe i předchozím ředitelovým slovům. Brumbál o oslavě 
věděl a snažil se Snapea přesvědčit, aby ji odvolal a raději si odpočinul. A Snape to odmítl. 
Kategoricky. 

A když si Snape nenechal poradit od ředitele, byla tu nějaká šance, že by tu samou radu přijal 
od Harryho? Ne… Harry by dosáhl jen toho, že by se jeho otec naštval. Snape by nejspíš začal z 
jednou ze svých výchovných řečí na téma: ty tu nejsi rodič. Harry už na svoje narozeniny 
žádnou další hádku nechtěl. Obzvlášť, když se zrovna chystají jít na oslavu. 

„Tedy slavnostní hábity?“ zeptal se. 

„Nebo jejich mudlovský ekvivalent,“ odpověděl Snape a vydal se do svého pokoje. „Za deset 
minut odcházíme.“ 

„Ach, budu potřebovat minimálně hodinu, abych…“ 

„Deset minut, Draco,“ opakoval Snape a ani se neohlédl. 

Draco se ušklíbl, ale když viděl, že Harry na jeho poslední projev nenálady nijak nereaguje, 
otočil se na patě a prudce otevřel dveře jejich pokoje. Mumlal si přitom něco jako, že si vůbec 
není jistý, jestli tady dole má nějaký slavnostní hábit. 

***

„S tímhle starým, zašlým domem budu muset vážně něco udělat,“ prohlásil Draco a pohledem 
přitom klouzal po přijímacím salónu domu číslo dvanáct na Grimmauldově náměstí. „Závěsy 
vypadají prožrané běhnicemi a ani si netroufám odhadovat, jak je to dávno, co někdo pořádně 
vyprášil koberce. Opravdu, dnes je tak těžké sehnat pořádnou pomoc v domácnosti.“ 

Harry už měl bratrovy špatné nálady právě tak dost. „Jo, obzvlášť když nedokážeš vystát 
přítomnost domácích skřítků. Hádám, že tu budeš muset uklidit sám. Ach a taky znovu zařídit, 
nezapomínej…“ 

„Jsou i jiné druhy sluhů a to si můžeš být jist, že to tu zařídím jinak…“ 

„Až bude válka u konce, můžeš si to tu zařídit, jak jen ti bude libo,“ skočil mu Snape do řeči. 
„Do té doby to není možné. Řád takové rušení při práci nemůže potřebovat.“ 

„Ach, to přímo zbožňuji, když mi někdo říká, co smím a nesmím ve svém vlastním domě!“ 

„Můžeme jít?“ zeptal se Snape a z očí mu čišelo, jak moc je otrávený. „Obávám se, že už máme 
poněkud zpoždění.“ 

Draco zvedl nos. „Jakýkoliv podnik hodný označení restaurace na nás s rezervovaným stolem 
počká. Zejména pokud se jedná pouze o stůl pro tři. Nebo s námi povečeří ještě někdo další?“ 

„Draco,“ napomenul ho Harry. 

„Co?“ Draco se zase vztekal. „Ani trochu by mě nepřekvapilo, kdyby Severus pozval alespoň 
tvé přátele, aby se k nám dnes připojili. Nebo i tvého bratrance, jen aby se ujistil, že ti při 
příležitosti tvých veledůležitých sedmnáctin dokáže, jak důležitý pro něj jsi.“ 

„Pitomé děcko,“ zamumlal Severus. Tentokrát to ale neznělo jako něžnost. „Nuže? Chyťte se mě 
oba za ruku, přemístím nás.“ 

Harry místo toho o krok ustoupil. „Ale ne, to ne. Asistované přemístění jednoho člověka je dost 
těžké. Co teprve dvou? A navíc po takovém dni…“ 
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Snape si promnul kořen nosu a zhluboka si povzdechl. „Překvapivě musím uznat, že máš 
pravdu.“ 

Najednou Dracův hlas ztratil sarkastický podtón. „Přemísti se s jedním z nás a pak se vrať, 
Severusi,“ navrhl a jeho obličej vyjadřoval jen upřímnou obavu. Harry se nemohl ubránit 
myšlence, že už bylo opravdu načase, aby se jeho bratr přestal chovat jako idiot. „Harry jako 
první, jsou to jeho narozeniny.“ 

Snape zakroutil hlavou, ještě než Draco domluvil. „Ne, domnívám se, že bude lepší, když 
dorazíme společně. Harry, ty už jsi na tom místě byl, takže možná bys mohl asistovaně 
přemístit bratra. Obávám se, že bude nejlepší, když já se přemístím sám. Souhlasíte?“ 

„Copak my jdeme někam, kde není krb?“ zajímal se Harry. 

„Krbem bychom nemohli projít všichni tři současně.“ 

„A navíc ten příšerný popel,“ dodal Draco, znechuceně se ušklíbl a ukázal na svůj hábit. Když 
před okamžikem vyšli z krbu, Draco na sebe okamžitě zakouzlil celou řadu čistících kouzel. 
Posedlost, jinak se to nazvat nedalo. Harry jednoduše nechápal, jak může Draco tak moc dbát o 
svůj vzhled. 

„Tak tedy asistované přemístění.“ Harry přistoupil k Dracovi a pevně ho vzal za paži. Draco se 
prostě bude muset smířit s tím, pokud se mu při přemístění trochu pomačká hábit. „Kam 
vlastně jdeme?“ 

To je dobrá otázka, napadlo Harryho, jakmile ji vyslovil. Nakonec v té francouzské restauraci byl 
i Draco. Na druhou stranu přece nejdou na večeři, ale na oslavu. Takže… kde Harry byl, zatímco 
Draco ne a dala by se tam uspořádat oslava? 

„Dům Weasleyových,“ řekl Snape stručně. „Snažte se tvářit překvapeně.“ 

Po těch slovech se na Severusově obličeji objevil soustředěný výraz a v příštím okamžiku se 
muž přemístil. 

Harry se ho chystal okamžitě následovat, ale Draco se mu vyškubl se sevření. „Weasleyovic 
dům? Weasleyovic dům! Ha!“ 

„Co jsi čekal?“ zeptal se Harry popuzeně. „Je to můj nejlepší kamarád a…“ 

„Ach, nejlepší kamarád,“ opakoval Draco a nějak zvládl zároveň si odfrknout i zvednout hlas. 

„A ty jsi můj bratr,“ dokončil Harry a potřásl hlavou. Jak dlouho ještě Dracovi potrvá, než zjistí,  
že nemusí s Ronem soupeřit? 

„Tak na to nezapomeň. Kde byl Weasley, když jsi byl ve Francii v pasti, no? Kde byl, když se tě 
ten kouzelník z Úřadu pokoušel unést, nebo…“ 

Harry si uvědomil, že bude lepší se nezmiňovat, že to byl Lucius Malfoy, kdo byl v obou 
případech zodpovědný za… za všechno. Raději se usmál. „Já na to nezapomenu, Draco. 
Přátelství může skončit, ne že bych to od Rona čekal, ale bratrství? Jsme bratři a to se nikdy 
nezmění. A teď bych si přál, aby se mnou můj bratr šel oslavit narozeniny. Draco.“ Natáhl k 
němu ruku. „No tak, pojď se mnou do Doupěte.“ 

„To jsem měl tušit, že žijí v doupěti,“ zamumlal Draco. „No dobře. Budu se chovat slušně.“ Chytl 
se Harryho ruky. „No, alespoň, že tam nebude ten přitroublý obr.“ 

„Hagrid je v pohodě,“ trval na svém Harry. „Někdy by ses mu měl omluvit za to s Klofanem.“ 

Draco si odfrkl a vrtěl hlavou, i když už je Harry začal přemisťovat. „Tak on je v pohodě? To si 
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nemyslím. Opravdu, vždyť ti zkazil překvapení.“ 

Jak se brzy ukázalo, překvapení čekalo spíš na Draca. 

***

Harrymu se zdálo, že se Weasleyovic dvorek třpytí, ale jakmile dokončil přemístění, pochopil 
proč. 

Nad hlavou jim zářil ohňostroj, rakety vybuchovaly a vrhaly barevné odlesky na trávu pod 
sebou. Některé ze světlic začaly okamžitě formovat zářící slova, která na obloze vypadala jako 
napsaná hořící hůlkou. 

Hodně štěstí, Harry!!! Hlásal jeden nápis, vyvedený v jasných odstínech rudé a zlaté. 

Druhý nápis, hned vedle prvního, zářil pro změnu zeleně a stříbrně. 

Hodně štěstí, Draco!!! 

Draco překvapením klopýtl. Možná taky něco řekl, ale Harry ho neslyšel kvůli křiku, který se 
začal ze všech stran ozývat možná ještě dřív, než dorazili. 

„Překvapení! Překvapení! Překvapení!“ 

Harry se usmál, sotva to stíhal všechno vnímat. Jistě, už nějakou chvíli věděl, že je v plánu 
oslava a když se dozvěděl, že se koná v Doupěti, domyslel si, že tam bude otec a všichni 
Weasleyovi. Kromě Percyho, opravil se v duchu, když se rozhlédl kolem. Jenže tady byla ještě 
spousta dalších lidí! Tonksová a Pastorek, Pošuk Moody, Dean a Seamus, Padma s Parvati a… 

„Dudley?“ vydechl Harry. 

„Všechno nejlepší, Harry,“ popřál mu Dudley, když přišel blíž. Rozhlédl se a pak jeho úsměv 
poněkud povadl. „Eh… tobě taky všechno nejlepší, Draco.“ 

„Děkuji,“ zamumlal Draco poněkud zmateně. „Ale… já vlastně dneska narozeniny nemám.“ 

„Jo, slyšel jsem,“ řekl Dudley a uvolnil se. Nejspíš se prve bál, že se Draco bude znovu chovat 
hrubě, ale teď se mu ulevilo, protože Draco se stále ještě vzpamatovával z překvapení a 
šokovaně zíral na prskavku píšící do vzduchu jeho jméno. 

Dudleyho poznámka ale přitáhla jeho pozornost. „Co jsi slyšel?“ 

„Spoustu matoucích věcí.“ Dudley pokrčil rameny. „Jsi teď starší nebo mladší než Harry? 
Protože já jsem slyšel oboje.“ 

„Už je to pár dní, co mi bylo sedmnáct…“ 

Dudley přikývl, ale stále se tvářil poněkud zmateně. „Ředitel to říkal. Jenže když mi přišla 
pozvánka sem, od nějaké Ginny, tak tam zas bylo, že narozeniny teprve mít budeš.“ 

„Nešťastná náhoda s lektvarem,“ vysvětlil pohotově Snape, který se zničehonic objevil vedle 
Harryho. „Dracovi se povedlo stát se o několik týdnů starší a to tak, že se změnilo i jeho datum 
narození.“ 

Dudley vykoktal. „To… kouzla umí taky?“ 

„Díky za oslavu, tati,“ řekl Harry a lehce svého otce objal. 

„Jo, děkuji,“ přidal se Draco, jehož hlas zněl trochu dutě. „Já… nenapadlo by mě… chci říct, že… 
ehm…“ 
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„Myslel sis, že ti chci dát za vyučenou, ano. Vím to.“ Snape poplácal Draca po rameni. „Nic se 
nestalo, ty pitomé děcko. Nicméně musím uznat, že bylo těžké, držet se mého záměru, když 
ses začal tak vytrvale utápět v sebelítosti.“ 

„Já se neutápěl…“ Draco si povzdechl, sklopil oči a pak se znovu podíval na Snapea. „Máš 
pravdu. Utápěl.“ 

Snape promluvil velmi potichu. „Alespoň jsi mohl počkat, dokud nepřijde tvůj původní den 
narozenin, než ses začal domnívat, že hodlám tvé narozeniny zcela opomenout.“ 

Draco krátce přikývl, ale Harry věděl, že jeho bratr není tak klidný, jak se snaží tvářit. Bylo to 
poznat podle toho, jak nervózně schoval ruce do kapes hábitu. 

Snape se k Dracovi naklonil a řekl mu ještě něco, co Harry nezaslechl, pak se narovnal, otočil a 
zmizel někde v davu gratulantů. 

„Co to bylo?“ 

Draco si odkašlal. „Eh… že bych měl vědět, že mě má rád stejně jako tebe, ale zjevně se to 
musím naučit ze zkušeností.“ 

Harry se usmál. „No, takže je všechno v pořádku. Tak si pojďme užít oslavu.“ 

Draco se trochu ušklíbl. „Myslel jsem, že mi řekneš něco jako: já ti to říkal.“ 

„Copak bych zrovna já něco takového mohl říct?“ 

„Vlastně ano.“ 

V ten okamžik k nim přistoupil Brumbál, modré či se mu pobaveně třpytily a rukou lakonicky 
ukázal na postávající hosty. „Hádáte se, chlapci? Ach, vždyť vy už jste vlastně oba dospělí, že?“ 

Zíral tam na ně přes obroučky svých půlměsícových brýlí a jeho pronikavý pohled byl současně 
kritický i milující. Harry netušil, jak je na tom Draco, ale on sám se okamžitě zastyděl. 
„Děkujeme, že jste přišel, profesore Brumbále.“ 

„A díky, že jste se pro mě zastavil v Surrey,“ přidal se Dudley. 

„To nestojí za řeč. Přeji vám oběma vše nejlepší k narozeninám,“ řekl Brumbál, usmál se a 
pokýval hlavou, pak se otočil, až jeho blankytně modrý hábit zavlál, a zmizel v davu. 

Dudley počkal, dokud nebyl ředitel z doslechu a pak si teprve postěžoval. „To je ale věc, to 
přenášení, nebo přemístění nebo jak se to jmenuje. Nejsem si jistý, jestli bych to chtěl ještě 
někdy zažít. Bylo mi z toho pořádně špatně.“ 

K Harryho překvapení, to byl Draco, kdo odpověděl. A dokonce ani neřekl nic hrubého. „Ale už 
vypadáš v pořádku.“ 

„No, taky už tu jsem skoro hodinu.“ Dudley se nadšeně pustil do vyprávění. „Paní Weasleyová 
dokáže udělat sýrovou omáčku jen tak ze vzduchu, Harry. Věděl jsi to? A svetry se pletou samy 
a dokonce tu mají takové podivné stvoření, co žije v záchodě a udržuje… no ty… aby tam moc 
nesmrděly a…“ 

Harry si pomyslel, že o tomhle žádné detaily slyšet nepotřebuje. „Rád tě zase vidím, Dudley. A 
jsem moc rád, že už se nebojíš kouzel.“ 

„Já bych se na jeho místě bál toho záchodu,“ řekl Draco potichu. Přesto bylo poznat, že to myslí 
jako vtip. „Jakkoli bych rád pokračoval v rozjímání nad nástrahami místního záchodu, nemohu, 
povinnost volá.“ 
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Na okamžik si Harry myslel, že tím Draco myslí, že si musí odskočit, právě na ten zajímavý 
záchod. Pak mu došlo, že to asi nebude ono. „Ehm?“ 

„Pokus se vyjadřovat srozumitelněji, až budou na řadě proslovy, ano?“ doporučil mu Draco 
suše. „Teď bychom to tu měli obejít, poděkovat lidem za to, že přišli, aby s námi oslavili naši 
dospělost. Opravdu to není slušné, když čestní hosté stojí stranou a baví se jen spolu.“ 

„Aha.“ 

„Takže já to tu obejdu a tobě radím udělat to samé.“ Draco se rozhlédl. „Hm. Asi začnu s 
Kingsley Pastorkem a nenápadně mu připomenu, aby počítal s mým zařazením do 
bystrozorského výcviku, jakmile dokončím školu.“ 

Draco už skoro odcházel, ale Harry ho zadržel. „Všechny pozdravit, jasně, to je dobrý nápad. Ale 
s tím proslovem sis dělal jen legraci, ne?“ 

Draco blýskl zuby v samolibém úsměvu. „To jsou ta úskalí nečekaných večírků, Harry. Nemáš 
čas si připravit proslov předem. Ale přesto se to od nás čeká. Je to tradice.“ 

„Táta mě měl varovat,“ zamumlal Harry, když ho Draco opustil. Harry si všiml, že nezamířil 
přímo k Pastorkovi, ale zastavil se cestou s několika lidmi, s každým prohodil několik slov. 
Nakonec sice k bystrozorovi došel, ale vypadalo to přirozeně, jako by na něj jen náhodou 
narazil. 

Ukázka Zmijozelské verze přímé cesty. 

„Asi má pravdu.“ řekl Harry s úsměvem bratranci. „Měl bych všem poděkovat, že přišli. A pak 
asi vymyslet nějaký proslov.“ 

„Jsem rád, že nejsem kouzelník.“ Dudley se začal červenat. „Ach, teda já nechtěl, nemyslel 
jsem to špatně. Jenom nesnáším, když mám stát před lidmi a něco říkat a jen čekat, až se z 
nervozity přeřeknu nebo se kousnu do jazyka nebo tak něco.“ 

„Tímhle mi teda fakt zvedneš náladu.“ 

Místo odpovědi začal Dudley spěšně couvat. „Když už mluvím o svém jazyku, nejsou to támhle 
ty dva, jak… uvidíme se pak, Harry!“ 

Dudley se bleskově ztratil v davu. 

Harry obrátil pohled na Freda a George a zatvářil se výhružně. „Dneska na něm nic testovat 
nebudete.“ 

„Harry!“ 

„Jako bychom my někdy…“ 

„Myslím to vážně.“ Harry se usmál. „Teď už má kouzla dokonce rád. A vy dva ho nebudete ničím 
děsit.“ 

Fred s Georgem unisono přikývli, na tváři nesmírně upřímné výrazy. Což vlastně nic 
neznamenalo, ale Harry se s tím spokojil. 

„Pojď s námi,“ pobídl ho Fred. „Je tu Charlie a přímo umírá touhou si popovídat o prvním úkolu, 
však víš - draci.“ 

Harrymu se o tom moc mluvit nechtělo, ale nemohl přece odmítnout. Bylo to přesně téma, 
které by zajímalo někoho, kdo se stará o draky a pak taky už Charlieho docela dost dlouho 
neviděl. 
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Harry se s povzdechem nechal zatáhnout do davu. 

***

„Nazdárek, Tonková,“ řekl Harry o něco později. Obcházení hostů, jak mezitím zjistil, byla dost 
únavná činnost, přestože Dracovi to, zdá se, nijak nevadilo. Pro něj to ovšem byla druhá 
přirozenost, po všech těch večeřích s ministrem, co absolvoval. Harry zjistil, že mezi hosty, je i 
spousta lidí, které ani moc nezná. Spousta jeho přátel, tu s někým byla a tyhle lidi Harry neznal 
vůbec. 

Harry byl jen rád, že si může dát na chvíli pauzu, i když se divil, co tu Tonksová dělá, takhle 
stranou od ostatních, úplně na konci Weasleyovic zahrady. 

„Hlídkuju,“ vysvětlila mu a pokrčila rameny. „Kingsley támhle naproti dělá to samé.“ 

„Hlídkujete? Ale proč?“ 

Další pokrčení rameny, ale tohle se Harrymu zdálo trochu nucené. Okamžitě zbystřil pozornost. 
„Tonksová, mě to můžeš říct. Pamatuješ? Jsem taky v Řádu.“ 

„V Řádu to chodí tak, že víš jen to, co potřebuješ vědět, a já si nejsem jistá, jestli tohle je něco, 
co potřebuješ vědět,“ odpověděla a vyfoukla žvýkačkovou bublinu. 

„Aha.“ Harry ztlumil hlas. „Já ale vím, co se dneska stalo, s tím jak je všechny svolal. Vím 
všechno, co jsme zatím zjistili. Ale jestli poslal všechny pryč ze země, tak proč tu teď 
hlídkujete?“ 

Tonksová na něj chvilku zírala a její oči přitom měnily barvu z hnědé na červenou, pak na 
zelenou a nakonec na oranžovou. Opřela se o plot a ještě jednou pokrčila rameny. „Hádám, že 
bych neměla zapomínat, s kým žiješ, co? No, máš pravdu, nejlepší informace zní, že je všechny 
poslal za moře. Ale Albus si přesto myslí, že neuškodí, když tu bude pár bystrozorů hlídat. Prve 
jsme museli sklonit ochrany tohohle domu, aby se sem všichni dostali, tak teď dáváme pozor, 
aby zůstali neporušené.“ 

Harry se posadil na plot a protáhl si nohy. „Díky. Škoda, že takhle si tu oslavu neužiješ.“ 

„No, aspoň nemusím trčet v práci a patlat se měsíčním hlášením.“ Tonksová opsala hůlkou ve 
vzduchu oblouk a pak spokojeně pokývala hlavou. „To jsou ty zápory. Všichni tam musíme 
zůstat, dokud každé použité kouzlo není zaznamenáno a výdaje nesedí do posledního svrčku… 
víš, Harry, povolání bystrozora není jen o práci v terénu. Naneštěstí.“ 

Harrymu to taky přišlo dost hloupé. „Bystrozoři přece mají na práci mnohem důležitější věci.“ 

„To je fakt.“ Tonksová vyfoukla další bublinu. „Ale dneska v práci netrčí jenom bystrozoři, Harry. 
Ministr požaduje detailní měsíční hlášení od každého oddělení.“ 

„Aha, tak to… Popletal je blbec.“ 

„Bez pochyby.“ Tonksová po něm vrhla rychlý pohled. „Ale možná by sis měl dát pozor, před 
kým to říkáš.“ 

„Dobře,“ slíbil Harry a seskočil z plotu. „Rád jsem si s tebou popovídal, Tonksová. A díky, že jsi 
přišla. Ehm, nechceš donést trochu punče nebo něco jiného?“ 

„Támhle toho punče?“ Tonksová se rozesmála. „Raději ne, protože má pořádný grády, když už 
jste s Dracem oba dospělí a vůbec. A já ve službě alkohol nesmím.“ 

Uf. Řekla to, jako by netušila, že Dracovi ještě sedmnáct být nemá. No, taky nebyl důvod, aby o 
něčem věděla, no ne? Možná je Dracova sestřenice, ale jejich rodiny si určitě narozeninová 
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přání nevyměňovali. 

„Zatím nashle, Tonksová.“ 

Vesele mu zamávala. „Užij si oslavu.“ 

Což měl Harry v plánu. Za chvíli narazil na Draca, který okamžitě protočil oči. „Ale no tak. Co jsi 
dělal, našel sis stoh a zahrabal se do něj?“ 

Harry neměl ponětí, o čem to mluví, dokud Draco nezakouzlil na jeho hábit čistící a vyhlazovací 
kouzlo. Aha, to měl asi z toho sezení na plotě. 

„Pojď se mnou, všude jsem tě hledal.“ 

Harry couvl. „Snad už není čas na proslov?“ 

„Ne, ještě ne a až bude, tak jediné, co se od tebe čeká, je, že poděkuješ lidem, že ti těch 
sedmnáct let pomáhali,“ uklidnil ho Draco. „Teď ale potřebuji, abys mi pomohl promluvit si s 
Hermionou.“ 

„Proč?“ 

Draco zatnul zuby, odtáhl Harryho stranou a navrch kolem nich zakouzlil sadu tišících kouzel, 
než vůbec odpověděl. „Rhiannon mě pozvala do opery. Dnes večer. Ta opera jak ji nacvičovali, 
má premiéru. Já věděl, že nebudu moct přijít, protože jsem myslel, že půjdeme tvoje narozeniny 
oslavit do restaurace, ale slíbil jsem jí, že se v divadle zastavím v jedenáct, až představení 
skončí a vezmu ji někam ven na malou soukromou oslavu. A jako hlupák jsem se o tom zmínil 
před Hermionou.“ 

Harry ho nechápal. „No a?“ 

„A když pak začala mnohomluvně vyjadřovat lítost nad tím, že Rhiannon nemohla přijít na mou 
oslavu narozenin, řekl jsem jí, že by sem stejně přijít nemohla, i kdyby nebylo té premiéry, 
protože hodlám svůj vztah s ní utajit a…“ Draco se nadechl. „Nevzala to moc dobře. Obvinila 
mě z toho, že se za Rhiannon stydím.“ 

„Tobě záleží na tom, co si o tobě Hermiona myslí?“ 

„Ne.“ Draco se napřímil. „Ale podle toho, jak se chovala, tak by mě nijak nepřekvapilo, kdyby 
hodlala po celých Bradavicích rozhlásit, že jsem se zamiloval do mudly. Jen aby mě přiměla čelit 
pravdě, jak to nazvala,“ dokončil a pohrdavě si odfrkl. 

Harry už málem řekl, že něco takového by Hermiona přece neudělala, ale pak si vzpomněl na 
ten její dopis Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin. A na to, jak nahlásila McGonagallové, že 
Harry dostal Kulový blesk, když si myslela, že by na něm mohla být nějaká kletba. 

Ano, když si Hermiona myslela, že má pravdu, neváhala udělat, co bylo podle ní nejlepší. 
„Jasně.“ Harry se rozhlédl, ale nikde ji neviděl. „Kde vlastně je?“ 

„Našli jsme místo, kde si můžeme promluvit o samotě.“ Draco pokrčil rameny. „Měl jsem na ni v 
souvislosti s Rhiannon pár otázek a nechtěl jsem, aby nás někdo zaslechl. Možná právě to ji tak 
rozčílilo. Pojď za mnou.“ 

Draco vedl Harryho za dům a skrz zahradu až dozadu ke staré kůlně. Tam stála Hermiona a 
netrpělivě podupávala nohou. Jakmile je zahlédla, začala něco říkat, ale k nim se nedoneslo ani 
slovo. Její hlas se ozval až v okamžiku, kdy Harry překročil ochrany, které tu Draco umístil. 

„… a jestli si myslíš, že tě Harry bude v tomhle podporovat, tak to se…“ 

„Ale já budu,“ přerušil ji Harry. „Hermiono, Draco se za Rhiannon nestydí. Táta mu ale poradil, 
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aby o ní nikomu neříkal a z dobrého důvodu. Draco je můj bratr. Máme společný pokoj, ví o mně 
spoustu věcí. Nemyslíš, že se ho Voldemort pokusí nějak dostat? Copak je lepší způsob, než 
přes dívku, kterou miluje?“ 

„Ach, Bože!“ Hermionina si zakryla ústa rukou. A hned se otočila k Dracovi. „Proč jsi mi prostě 
neřekl, že máš strach o její bezpečí?“ 

„Snažil jsem se,“ odpověděl Draco. „Tys neposlouchala.“ 

„Promiň,“ zamumlala Hermiona. „Myslela jsem, že… se zase probouzí tvé staré já.“ 

„Děkuji mnohokrát za takovou důvěru.“ 

Hermiona trochu zvedla nos a připomněla mu tak Draca, když se snaží zamaskovat, že má 
vztek. „Nebyl bys první mladík, co nevydrží zůstat dlouho věrný jediné dívce.“ 

„Když se já zamiluji, Grangerová, pak je to navždy.“ 

Harry polkl, protože to, co právě slyšel, se mu moc nelíbilo. Takže kdyby Pansy neumřela, 
Draco by byl pořád s ní? I přes to, že ho podvedla? I když ho chtěla zabít? 

Jistě, při tom, jak fungovalo Dracovo myšlení, to možná řekl naschvál právě takhle před 
Harrym, aby mu něco sdělil. Možná mu tím chtěl říct, že jeho a Snapea taky miluje už navždy? 

Harry si opravdu nebyl jistý, jestli to je právě to, co Draco chtěl naznačit, ale docela by ho to 
mrzelo, kdyby ano, protože to by znamenalo, že si Draco myslí, že Harry potřebuje další 
ujišťování. 

„No jo, tak dobře,“ řekla Hermiona trochu ostře. „Klidně můžeš všem říkat, že je čarodějka a já 
budu mlčet.“ 

„Já o ní nehodlám nikomu nic říkat.“ Draco se naklonil a podíval se Hermioně přímo do očí. „Tak 
to pro ni bude bezpečnější. Když Pán zla nebude vědět, že existuje, nepošle svoje poskoky, aby 
ji našli.“ 

„Pravda,“ odsekla Hermiona otráveně. Harry si pomyslel, že nejvíc ji asi štve to, že Draca 
napadlo něco, co ji ne. „A co s těmi sovami? To nakonec nebudeš moje rodiče potřebovat?“ 

„To už jsem vymyslel.“ Draco jí vysvětlil svůj plán, tedy že Rhiannoniny dopisy budou 
maskovány jako obchodní dopisy z kouzelnických obchodů a jeho dopisy pro Rhiannon uniknou 
slídivým očím schovány do Hermioniných dopisů rodičům. „Zatím jsem neměl čas s tvými rodiči 
domluvit detaily, ale škola začíná až za měsíc.“ Draco pokrčil rameny. 

Hermiona položila ruku na Dracovu a když promluvila, zněl její hlas přátelštěji než prve. 
„Opravdu to máš celé promyšlené. Je vidět, že ji vážně miluješ.“ 

Draco se podíval na Hermioninu ruku, která se na černé látce jeho hábitu zdála úplně bílá. 
„Ano. Myslel jsem, že už to víš.“ 

Hermiona polkla, zřejmě ji právě něco napadlo. „Je moc dobře, že jsi mi to řekl. Opravdu moc 
dobře. Mohla jsem říct něco… nevhodného, až budeš otvírat dárek, co jsem ti koupila.“ 

Dracovo obočí vylétlo tak vysoko, až zmizelo pod ofinou. „Tys mi koupila dárek?“ 

„Jistě.“ Hermiona zněla rozhořčeně. „Slavíš přece dnes narozeniny, ne?“ 

„Tohle je vlastně Harryho oslava. Já… jsem takový dodatečný nápad.“ 

Na ta slova Hermiona takřka vyprskla vzteky. „Jak se opovažuješ? Tohle jsem plánovala celé 
týdny, to bys měl vědět a vždycky, vždycky, už od začátku, to měla být párty pro vás oba. 
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Dokonce jsem se pokoušela pozvat i Rhiannon, ale když jsem jí zavolala, říkala, že má dnes 
večer představení. A taky bych byla pozvala Grega, ale nebylo by dobré, aby jeho rodiče věděli, 
kde přesně tento večer bude Harry. Není to moje chyba, že nemáš moc přátel, kterým se dá 
důvěřovat.“ 

„Mám pocit, že jsi chtěla říct žádné,“ protáhl Draco. „Nechtěl jsem tě urazit. Netušil jsem, že jsi 
tu oslavu plánovala ty.“ 

„No, plánovala. S Ronem,“ odpověděla. „Kdyby ji plánovat Snape, sotva by to v té malé chatě 
dokázal udržet v tajnosti.“ 

Draco se po straně podíval na Harryho. „Zjevně zapomíná na skutečnost, že je ředitelem 
Zmijozelu.“ 

„Oh, sklapni,“ řekla Hermiona ostře. „Já o jeho schopnostech nepochybuju, ale taky 
nezapomínám na to, kam ten klobouk zařadil tebe. Vždyť vykřikl Zmijozel! ještě než sis ho 
pořádně dal na hlavu.“ 

„To jsem netušil, že jsi to sledovala tak pozorně,“ okomentoval to Draco s povytaženým obočím. 

„A proč bych to nesledovala? Byla jsem v úplně novém prostředí, jak jsi mi v minulých letech 
neustále připomínal. Snažila jsem se toho naučit co nejvíc.“ Hermiona zuřila. „A co se dnešní 
oslavy týče, tak mě opravdu mrzí, že je později, než teď byly tvoje narozeniny, ale to se stane, 
když si zahráváš…“ 

„Děkuji ti,“ přerušil ji Draco. 

To Hermionu dokonale zchladilo. „Co jsi to právě řekl?“ 

„Děkuji ti,“ zopakoval Draco s úsměvem a bez jakéhokoli sarkastického podtónu. „Děkuji, že jsi 
připravila tuhle oslavu.“ 

„No… nemáš zač.“ 

Harry už chvíli mlčel, protože mu přišlo lepší, když si to ti dva vyříkají sami, ale teď se nemohl 
udržet, aby se nezeptal: „Hermiono, ty se červenáš?“ 

„To je z toho punče,“ podívala se na něj. „Bůh ví, co tam Ronovi bratři všechno dali. Pojďte, měli 
bychom jít zpátky.“ 

„Za chvilku,“ řekl Draco „Cítíš se pořád ještě jako v novém prostředí? Pamatuji si, jak jsi mi 
jednou řekla, že srdcem jsi pořád mudla.“ 

„Ach…“ Hermiona pokrčila rameny. „No, to je pravda, ale neznamená to, že se v Bradavicích 
cítím jako v jiném světě. To byla pravda jen na začátku prváku. Rychle jsem pochopila, že jsem 
obojí.“ 

Draco nad tím chvilku přemýšlel a pak přikývl. „Jako i Harry je obojí.“ 

„Já se vlastně moc jako mudla necítím,“ oponoval mu Harry a uvažoval, co asi Draca k té 
domněnce vedlo, když přece ví, jak to bylo s Dursleyovými. 

Ale Draco to, jak se ukázalo, myslel trochu jinak. „Měl jsem na mysli Nebelvír a Zmijozel. Harry 
je teď opravdu obojí. Není to jen kvůli nějakému ustanovení školního řádu.“ 

Harry přikývl a usmál se. Hermioně to už zjevně nevadilo a z toho měl Harry radost. Tedy, 
dokud nepromluvila. „Hm, to by vysvětlovalo jeho zálibu v slídění a tajnůstkaření…“ 

„Hej!“ 
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„Nemyslíte, že už je načase se vrátit?“ navrhl Draco a mávl rukou směrem, odkud prve přišli. 

Byli na půl cesty k domu, když je našel Snape. „Hledal jsem vás. Je čas rozbalit dárky,“ oznámil 
a zamračil se. „Nemyslel jsem, že bude potřeba ti připomínat, Draco, že tato oslava je 
příležitostí lépe se seznámit s lidmi, které bys rád viděl, jako své spojence.“ 

„Ach, žádný strach. Už jsem je obešel. Pěkně jsem si popovídal s Kingleym a pak jsem měl o 
něco méně příjemný rozhovor s mou drahou sestřenicí Nymphadorou.“ 

Snape přikývl, jeho temné oči se zaleskly v měsíčním světle. Harry měl pocit, že by se jich moc 
rád zeptal, co tu dělají takhle stranou. Ale Snape se nezeptal. Možná si uvědomil, že jeho 
synové jsou už oba dospělí. 

„Tak tedy dárky,“ ozval se Draco a znovu vykročil. „Už se nemůžu dočkat, co si Hermiona myslí, 
že potřebuju. Zjevně něco mudlovského, ne?“ 

„Řekla jsem snad něco takového?“ rozesmála se Hermiona. 

Harry se ale nesmál. „Já pro Draca ale ještě dárek nemám,“ řekl, co si právě naštvaně 
uvědomil. „To je nevýhoda toho, že ta oslava byla překvapení! Jak jsem měl vědět, že mám 
koupit dárek tak brzo? Čekal jsem, až na den jeho původních narozenin…“ 

„Pokud si myslíš, že od tebe potřebuju dostat dárek, pak se hluboce mýlíš,“ oznámil mu Draco a 
srovnal krok s Harrym, aby mu šel po boku. „Jistě, že bych ho neodmítl, nebo třeba tři, kdyby 
náhodou, ale Harry… U Merlina, já nevím jak to říct. Copak nevidíš, kolik už jsi mi toho dal?“ 

Harry věděl, že Draco teď nemluví o domě na Grimmauldově náměstí nebo o trezoru. „No, 
stejně ti koupím tři dárky. Minulost, přítomnost a budoucnost, přesně jak jsi říkal. Ale budeš 
muset chvíli počkat.“ 

Draco se zazubil. „Mám rád diamanty a smaragdy. A závodní košťata.“ 

Harry už málem protočil oči, ale pak mu došlo, že vlastně všechny tyhle tři věci od Draca 
dostal. Tedy svým způsobem. Ten dárkový poukaz se nedá počítat jako opravdové koště, ale i 
tak. A na ozdobném špendlíku jsou nějaké drahokamy určitě, Harry jen netušil, jaké druhy. 

„Pamatuju si,“ odpověděl Harry krátce. Kdyby chtěl říct víc, už by stejně neměl čas. Právě došli 
doprostřed Weasleyovic dvorku a okamžitě je pohltil dav. Harry ztratil Draca z dohledu a někdo 
ho postrčil přímo ke stolu zavalenému dárky v pestrých balicích papírech. 

„Proslov! Proslov!“ ozývalo se z davu. 

„Klid, klid, nechte chlapce, ať si nejprve rozbalí dárky,“ volala Molly Weasleyová. „A pak večeře 
a tanec a proslovy až potom, až budeme krájet dort. Tak se to v naší rodině vždycky dělalo.“ 

Draco se protlačil ke stolu vedle Harryho. Na tváři mu hrál lehce pohrdavý výraz, jako by si 
myslel, že takový postup není zrovna nejvhodnější, ale podařilo se mu to nijak nekomentovat. 
Mávl rukou k Harrymu. „Co kdybys vybral dárek, kterým začneme?“ 

Harry vytáhl z hromady jeden dárek a nahlas přečetl věnování: „Pro Draca Snapea od Rona 
Weasleyho.“ 

„No, to bude stát za to,“ zamumlal Draco. 

„Dělej.“ 

Draco zatáhl za stříbrnou mašli a rychle se vypořádal s balicím papírem. Obličejem mu přelétl 
výraz čistého děsu. Okamžitě ovšem zmizel, málokdo by si ho dokázal vůbec všimnout, ale 
Harry jej dobře viděl. Možná ho zaznamenal i Snape. 
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„Ále, podívejme, vtipný dárek,“ oznámil Draco, ale Harry netušil, v čem je ten vtip. Chvilku 
čekal, co bude dál a všiml si, že Draco se zjevně snaží něco sdělit pohledem očí. Někdo ho 
určitě pochopil, protože za moment Draco zvedl dárek nad hlavu. „Sada kouzelnických triků. 
Předpokládám, že mi tím chtěl Ron naznačit, abych se ten poslední rok ve škole pořádně 
snažil.“ 

„Ne, chtěl jsem..“ Ron najednou umlkl a otočil se na Hermionu, která stála přímo za ním. „Hej! 
To bolelo!“ 

Dobře, zastavila Rona právě včas, aby se nezmínil o Rhiannon. Zřejmě mu řekla o kouzelnickém 
představení, o kterém jí Draco vyprávěl. Harry nepochyboval o tom, že Hermiona teď Rona 
přesvědčí, že musí Rhiannon udržet v tajnosti. 

„Dobře jsi to zamluvil,“ zašeptal Harry Dracovi do ucha. 

Draco na to nereagoval a místo toho Harrymu přistrčil balíček v modrém papíru. „Pro Harryho 
Pottera od Hermiony Grangerové!“ 

Harry se usmál a dárek rozbalil. Když viděl, co to vlastně dostal, dokonale ho to uzemnilo. Byla 
tam kniha, jejíž nadpis neměl šanci ani přečíst a tři poznámkové bloky popsané Hermioniným 
precizním rukopisem. Podíval se na první stránku a tam ho upoutal ozdobně vyvedený nadpis. 

Překlad: Středověká bulharština – angličtina 

Harry vzhlédl a našel pohledem Hermionu. „Tys pro mě přeložila tu knihu o zrcadlech? Celou?“ 

„S pomocí překladače.“ Přistoupila blíž. „Ten ti dávám taky. A zrcadlo.“ 

„Zrcadlo?“ 

„Budeš ho potřebovat. A Viktor říkal, že ti mám připomenout, že tu knihu potřebuje zpátky, až s 
ní budeš hotový. Och, tady máš ten zbytek.“ Vytáhla z hromady další modrý balíček a podala ho 
Harrymu. „Kdybys třeba potřeboval překontrolovat můj překlad.“ 

Harry se naklonil a vlepil jí pusu na tvář. „Ani nevím, jak ti poděkovat. Jsi nejlepší.“ 

„Promluvíme si o tom ještě později. Očarovaná zrcadla mohou být trochu nebezpečná, ale našla 
jsem něco, s čím můžeš začít.“ 

„Musím to říct jinak.“ Harry jí dal pusu i na druhou tvář. „Jsi nejlepší z nejlepších. Ale teď 
bychom asi měli pokračovat… ne, neodcházej, tady to je… pro Draca Snapea od Hermiony 
Grangerové!“ 

Páni, ta krabice byla mnohem těžší, než Harry čekal. Málem ji upustil, když ji posunul ze stolu a 
spočinula mu v rukou plnou vahou. 

„O tvém výběru dárků už něco vím,“ řekl Draco Hermioně, když si krabici od Harryho vzal a 
položil ji před sebe na stůl, aby ji mohl rozbalit. Jeho poznámka mohla být kousavá, ale pronesl 
ji spíše zvědavým hlasem. „Dáváš lidem to, co si myslíš, že potřebují, ne to, co víš, že chtějí.“ 

„Myslím, že v tvém případě to, co potřebuješ, je i to, co chceš,“ odpověděla Hermiona. 

„Vážně? No, to by mohlo být zajímavé.“ Draco otevřel krabici a podíval se dovnitř. Pak 
překvapeně zamrkal. 

„Učebnice pro všechny ročníky Studia mudlů, které jsi zameškal. Protože jsi mi říkal, že se letos 
hodláš zapsat. Asi by ses na to měl připravit.“ 

„Děkuji ti,“ řekl Draco potichu, ale vřele. „Taky bych ti dal pusu na tvář, ale myslím, že tvůj 
přítel by to příliš neocenil. Nemůžeme přece pokazit náladu večírku, který jsi tak pečlivě 
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připravila pro H… tedy, pro nás, chtěl jsem říct.“ 

Hermiona se jen usmála a ustoupila mezi ostatní. 

„Učebnice na Studia mudlů!“ oznámil Draco hlasitě, vytáhl dvě knihy z krabice a zdvihl je nad 
hlavu. 

„Ty přece nechodíš na Studia mudlů!“ zakřičel někdo. Harry ten hlas bezpečně poznal. Seamus. 

„Začínám letos a hodlám získat OVCE, to se můžeš vsadit!“ zavolal Draco nazpět. „Pomůže mi 
to lépe se připravit na bystrozorský výcvik. Koneckonců, ne všichni kouzelníci byli vychováni v 
kouzelnickém světě!“ 

Harry doufal, že to Kingsley slyšel, ať už stál kdekoli. Ale i kdyby ne, řeči o tom, jak se Draco 
změnil, se k němu určitě dostanou. 

Pokračovali v rozbalování dárků, střídali se a hromada zabalených dárků se pomalu 
zmenšovala, zatímco hromada pomačkaného papíru vedle nich rostla. Arthur a Molly jim 
každému věnovali kapesní hodinky. Ginny dala Harrymu sadu manžetových knoflíků, které asi 
stály víc, než si mohla při svém kapesném dovolit, hlavně když se ukázalo, že je koupila i pro 
Draca. Harry byl ještě překvapenější, když viděl, že Hagrid jim taky koupil dárek oběma. Harry 
dostal novou klec pro Hedviku. 

Draco dostal fretku. 

Harry vybuchl smíchy a spolu s ním i několik jeho spolužáků z Nebelvíru. 

Snape se zachmuřil. Jemu ten dávný incident zjevně zábavný nepřipadal. 

Draco vypadal, jako by byl rozčilený a rozhodl se to nedat najevo. Pokrčil rameny. „Zdá se dost 
krotká,“ řekl jen a položil klec s fretkou na stůl. 

„Hodláš si ji nechat? Nikdy jsi neměl domácího mazlíčka a…“ 

„Promyslím si to.“ Draco rychle změnil téma, když popadl nejbližší nerozbalený dárek. „Ach. Pro 
Harryho Pottera od jeho nejlepšího přítele Rona Weasleyho.“ 

Harry byl překvapený, že tak Draco Rona nazval, ale pak si všiml, že jen přečetl, co bylo 
napsané na dárku. Harry si v duchu povzdechl. Už toho měl opravdu dost, jak o něj Draco s 
Ronem pořád bojují. Copak nedokážou pochopit, že je má rád oba dva? 

Rychle roztrhal papír, aby zjistil, že dostal knihu. A ani nebyla o famrpálu. Ze všech možných 
knih, dostal Harry knihu rad. Twelve Fail-Safe Ways to Charm Witches. Dvanáct zaručených rad, 
jak okouzlit čarodějku. 

Tu asi zrovna moc nevyužiju, pomyslel si Harry. Kývl na Rona, že děkuje, položil knihu na stůl a 
okamžitě na ni zapomněl. 

„Zdá se, že už zbývá jen jeden dárek,“ oznámil Draco, zvedl ho a přečetl věnování. „Harrymu 
od Dudleyho.“ 

Harry kývnutím přivolal bratrance blíž a pak začal trhat mudlovský balicí papír z malé krabičky. 
Po všech těch pohyblivých kouzelnických vzorech, které měl před očima poslední půlhodinu, ho 
pohled na prostý, černobílý papír uklidňoval. 

S cvaknutím otevřel krabičku a vytáhl z ní něco, co vypadalo jako šperk. Brož. A docela velká, 
tvarovaná jako hruška a pokrytá něčím, co vypadalo jako kousky jantaru. Když s ní otáčel v 
prstech, třpytila se tolik, až to bylo nevkusné. Ten malý elegantní špendlík, který včera dostal 
od Draca, se tedy Harrymu zamlouval mnohem víc. 
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„Ehm… děkuju, Dudley,“ řekl Harry a snažil se, aby to znělo nadšeněji, než se cítil. No a co, že 
ta brož je ohavná? Počítá se přece nápad, myšlenka. 

Ale ten dárek byl mnohem promyšlenější, než se Harrymu na první pohled zdálo. 

„Jo, vypadá to divně, já vím,“ řekl Dudley a zasmál se, jako by se pokoušel skrýt nervozitu. „Ale 
je to takhle, psal jsem tvému tátovi, ptal jsem se ho, co bys asi chtěl a on mi odepsal, že je 
taková tradice darování rodinného dědictví k sedmnáctým narozeninám. A tak jsem…“ 

Harry ztěžka vydechl. „Tohle bylo mojí mámy?“ 

Dudley se ošil. „Ne, promiň. Nemyslím, že by moji rodiče něco jejího schovávali. Ale když jsem 
musel procházet všechny máminy a tátovy věci potom, co… po tom všem, tak jsem tam našel i 
pár šperků, byly v trezoru spolu s nějakými dopisy a pár fotkami. Podle toho, co vím, tak tohle 
patřilo mojí praprababičce, Rose Anně Evansové. Tedy naší praprababičce. Je to docela staré, 
1890, tak nějak.“ 

„Ach…“ Harry najednou vnímal brož ve své ruce úplně jinak. „Děkuji, Dudley, děkuji moc.“ 

„Není to nic zvláštního, myslím, že ty ozdoby jsou jen skleněné…“ 

„Hodně to pro mě znamená.“ Harry přejel brož prsty a přál si, aby tak jako někteří kouzelníci 
uměl svým dotykem vytáhnout z předmětu vzpomínky lidí, kteří ho vlastnili. I když takové 
nadání neměl, přesto cítil, něco jako… spojení, když tu brož držel v ruce. Možná to bylo spojení 
s Dudleym. „Díky,“ zopakoval Harry dojatě. 

Harry se nebál, že by mohl začít dojetím brečet nebo něco podobného, ale jeho otec musel 
vycítit, kolik pro něj ten dárek znamená, protože si právě ten okamžik vybral k tomu, aby 
přistoupil k nim a odpoutal tak od Harryho pozornost. 

„Mé dary pro mé milované syny,“ oznámil Snape a mávl hůlkou, aby přivolal dvě krabice, které 
se doposud skrývaly v domě. 

Pro milované syny? To Harrymu nepřišlo jako fráze, kterou by Snape jen tak použil. No, tedy 
ano, určitě to tak cítí, ale aby to řekl nahlas a na veřejnosti, kde je spousta relativně cizích lidí? 

Podle výrazu Dracova obličeje Harry poznal, že ta slova musí být součástí nějakého tradičního 
obřadu. Obřadu, který Draco nedoufal, že zažije. Harry si nebyl jistý, jestli proto, že Lucius 
zemřel, nebo kvůli tomu, že si tak změnil datum narození. 

Snape zručně zachytil dvě krabice. Byly obě stejně velké, jedna zabalená ve zlatém a druhá ve 
stříbrném papíru. Místo, aby jim je podal, položil je na stůl, pak si tu stříbrnou přitáhl blíž a 
obrátil se k Dracovi. 

Ceremonie pokračuje, uvědomil si Harry, když jejich otec promluvil a jeho formální slova byla 
právě tak hlasitá, aby všichni dobře slyšeli. „Draco Alaine Gervaisi Malfoyi Snape, můj pravý 
synu, je mi potěšením předat ti v tento památný den tvé plnoletosti část historie tvé rodiny. 
Nezapomeň na svou minulost, cti svou současnost a uvědom si, že tvá budoucnost leží v tvých 
rukou.“ 

Snape se uklonil, Draco také a poté mu Snape předal krabici. Draco ji ovšem neotevřel. Zůstal 
stát s krabicí v rukou, vzpřímený jako by spolkl pravítko, zatímco Snape opakoval ten samý 
rituál s Harrym. 

„Harry Jamesi Pottere, můj pravý synu, je mi potěšením předat ti v tento památný den tvé 
plnoletosti část historie tvé rodiny. Nezapomeň na svou minulost, cti svou současnost a uvědom 
si, že tvá budoucnost leží v tvých rukou.“ 

Harry se uklonil a snažil se přitom napodobit Draca. 
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„A nyní…“ Snape o krok ustoupil a gestem naznačil Harrymu a Dracovi, aby své krabice otevřeli 
současně. 

Harry očekával něco, co se ve Snapeovic rodině dědí po celé generace a na první pohled měl 
dojem, že to také dostal. Uvnitř krabice, chráněné polštářovým kouzlem, které Harry poznal 
podle zašimrání, ležely tři poháry. Nebyly však stejné. Jeden byl ze stříbra, druhý z bronzu a 
třetí byl pravděpodobně celý zlatý. 

Když je vytáhl a vyrovnal na stůl, aby si je mohl lépe prohlédnout, pak teprve pochopil. Tři 
poháry, tři různé erby, tři jména. 

SNAPE 

BLACK 

POTTER 

Harryho, když vzal do ruky zlatý pohár, zasvědily oči. Ve zlatě byl vytepán erb se lvem a třemi 
vzpínajícími se koňmi. „Potter? Kde jsi to našel?“ 

Snape se na něj usmál a ten úsměv mu prozářil i pohled. „Albus ho pro tebe po celé ty roky 
schovával.“ Snape přejel prsty po okraji stříbrného poháru. „Tento byl v domě Siriuse Blacka a 
domnívám se, že nemám tak docela právo jej darovat, ale po určitou dobu pro tebe Sirius 
přestavoval jedinou rodinu, že?“ 

Harry přikývl a kousl se do rtu, protože mu před očima vyvstala vzpomínka na Siriuse, jak padá 
tím příšerným obloukem. 

„A toto byl svatební pohár mého prapradědečka,“ dokončil Snape vysvětlování, „který jsem 
obdržel v den své plnoletosti od otce.“ 

Harry znovu přikývl a už se na nic neptal. Věděl, že jeho otec o Kazisvětu Snapeovi nemluví rád. 

„Hlavní je toto, Harry,“ řekl Snape jemně. „Vím, že jsi po většinu svého života byl ochuzen o 
rodinu. Navzdory tomu zde vždy byl někdo, komu na tobě hluboce záleželo a tito lidé jsou nyní 
tvou součástí. Jsi jejich dědicem a následovníkem, Harry. Nes jejich odkaz s úctou.“ 

To, že Snape mohl říct něco takového… a zahrnul do toho vlastně i Siriuse... Harry nevěděl, jak 
na to odpovědět. 

No, někdy nejsou slova zapotřebí. Harry odložil zlatý pohár, přistoupil k otci a prudce ho objal. 

Cítil, jak Snape objetí opětuje, jeho ruce se na chvíli pevně obtočily kolem Harryho. 

Pak Snape ustoupil a otočil se k svému druhému synovi. 

Harry záměrně stočil svou pozornost k pohárům, které dostal. Ať chtěl Snape Dracovi říct cokoli, 
nechal jim soukromí. 

„Pěkná hromádka dárků,“ zahlaholil Fred, když došel k Harrymu a začal si prohlížet věci na 
stole. „Ach, někde by tu měla být krabice sladkostí ode mě a George. Pozor na ty červené, ty 
jsou experimentální.“ 

„Jenom ty červené?“ zasmál se Harry. „A co vlastně dělají?“ 

„Budeš po nich mluvit cizí řečí. Ale jenom pokud už nějakou cizí řeč znáš, pochopitelně. No, a 
pokud jde o tebe, tak ty asi skončíš tak, že budeš mluvit jen hadím jazykem. I když jen asi na 
deset minut.“ 

Harrymu to přišlo jako docela dobrý vtip, takže si uvědomil, jak moc si zvykl na to, že je hadí 
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jazyk. Už mu to ani trochu nevadilo. 

Když se Fred vytratil do davu, přistoupil k Harrymu Draco, aby mu ukázal, co dostal od Snapea 
on. 

Tři poháry, dva stejné jako ty Harryho, ale místo zlatého poháru se jménem Potter dal Snape 
Dracovi stříbrný, který nesl jméno Malfoy. Nebo byl možná vyrobený z platiny. Ta vypadá skoro 
stejně. 

„Mám si z toho vybrat to nejlepší a jít vlastní cestou,“ oznámil Draco tónem, který naznačoval, 
že mu toho Snape řekl mnohem víc. Naklonil a zadíval se přes Harryho. „Ach, podívejme, taky 
jsi dostal pohár Blackovic rodiny. To je zvláštní. Ty přeci nejsi s Blackovými příbuzný.“ 

„Ale jsem,“ odpověděl Harry. „Svým způsobem. Sirius mě měl rád. A navíc, dědictví není jen o 
pokrevním příbuzenství. Vím, že to už víš taky.“ 

„Ano, to vím,“ usmál se Draco. „Tak si na to pojďme připít. Pohárů tu máme dost.“ 

Draco sáhl pro jeden ze svých a Harry také. Když se znovu obrátili k sobě, oba se rozesmáli. 
Oba dva si vybrali jednoduchý bronzový pohár, který nesl Snapeovo jméno vyvedené 
masivními písmeny pod erbem se stočeným hadem. 

„Na rodinu,“ řekl Draco, zvedl pohár do výše a naznačil Harrymu, ať udělá to samé. 

Harry zvedl pohár a trochu se ušklíbl. „Nezapomněl si náhodou na něco? Třeba na punč?“ 

„Ach, ty malověrný.“ Draco vytáhl hůlku a pronesl něco ve francouzštině. 

Třpytivý oblouk červené tekutiny se vznesl z nádoby s punčem opodál, půvabně plul vzduchem 
a se šplouchnutím naplnil Dracův pohár. Draco pohnul hůlkou, tekutina zamířila k Harrymu, ale 
ten musel rychle nastavit pohár, aby ten třpytivý proud zachytil. 

„Třpytí se to, ale to jen tím kouzlem.“ 

„Taky to pěkně šplíchá,“ reagoval Harry a prohlížel si umáčený rukáv. 

„No jo, potřebuji ještě trochu cviku. Po přípitku ti ten hábit vyčistím.“ 

Harry se usmál. „Na rodinu,“ řekl, přiťukl si s Dracem a usrkl. Ten punč byl opravdu pořádně 
silný. „Kde je táta? Měli bychom si s ním taky připít.“ 

„Naposled, když jsem ho viděl, mířil dovnitř.“ Draco zakouzlil sérii rychlých zaklínadel, která 
nejen, že vyčistila Harrymu rukáv, ale taky zanechala jeho hábit dokonale vyžehlený od límečku 
až po spodní lem. Harry by dokonce přísahal, že teď jeho hábit vydává příjemnou a svěží vůni. 
„Proč si nepřipijeme se Severusem během našeho proslovu? Tak se to obvykle dělá, ačkoliv 
stejně jsme měli pronést proslov dřív, než jsme rozbalili dárky, ne až v okamžiku, kdy budou 
všichni jíst dort, pro Merlina…“ 

„Jiná rodinná tradice,“ řekl Harry. „To je v pořádku. Svým způsobem patřím i do Weaslyovic 
rodiny.“ 

„No, alespoň nemáš pohár, který by to dokazoval.“ Draco se rozhlédl. „Čas vrátit se mezi hosty. 
Hmm, zdá se, že paní Weasleyová se chystá všechny usadit támhle u těch dlouhých stolů.“ 
Draco si promnul obočí. „Tedy, posluhování není zrovna můj styl, ale v tomhle případě se 
myslím snížím k tomu, že si řeknu o talíř jídla a donesu ho Kingsleymu Pastorkovi.“ 

„Dobrý nápad,“ ocenil to Harry. „Já půjdu najít Hermionu, aby mi mohla ukázat, co zjistila o tom 
zrcadle.“ 

***
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Při večeři seděl Harry proti Ronovi a Hermioně. Věděl, že v přípravě večírku musel mít prsty i 
Dobby, protože jídlo se objevilo na stolech naráz, přesně jako v Bradavicích. 

Draca nikde neviděl, ale došlo mu, že asi bude ještě s Kingsleym, takže to bylo v pořádku. 

Harry se nemohl dočkat, až si s Hermionou promluví o zrcadlech, takže své kuře s chřestem 
doslova zhltl, a to i přesto, že chřest mu nikdy moc nechutnal. Navíc k tomu byla nějaká 
nezvyklá omáčka, ve které bylo na jeho vkus trochu moc citronů. Byl v pokušení, zeptat se 
Hermiony hned u stolu, jestli zjistila něco důležitého, ale nepřišlo mu to jako dobrý nápad, když 
kolem nich bylo tolik lidí. Opravdu nechtěl, aby se o tom zrcadle ve škole mluvilo. Jeho přátelé 
pochopí, o co jde, ale co ostatní jakmile se o tom začnou šířit drby? 

Harry už měl plné zuby toho, být nazývám temným kouzelníkem. Kdyby se lidé doslechli, navíc 
ještě zkresleně, jak to s drby bývá, že se snaží najít způsob, jak mluvit se svými mrtvými rodiči, 
pravděpodobně by ho obvinili z nekromancie. 

Jakmile dojedl, odstrčil Harry talíř i příbory stranou a zamířil ke stolu s dárky, aby si vzal, co 
potřebuje. Brzy si začal přát, aby si knihu i poznámkový blok raději přivolal kouzlem, protože 
cestou tam i zpátky ho pořád někdo zastavoval, aby mu poblahopřál a s každým musel prohodit 
pár slov. Harry byl jako na trní, aby už se dostal k Hermioně, aby vymysleli nějaký důvod pro 
únik z davu a aby už konečně začali probírat to nejdůležitější. 

„Pojď někam, kde si můžeme promluvit,“ vyhrkl hned, jak se dostal zpátky ke stolu. 

Podívala se na spirálový blok v jeho ruce a přikývla. 

Ron byl právě uprostřed zuřivé diskuze s Charliem. Dohadovali se o něčem ohledně 
Kudleyovských kanonýrů. Harryho napadlo, že Ron si nejspíš ani nevšiml, že s Hermionou 
odešli. Šli do domu, kde si našli klidné místo v koutě obývacího pokoje. Nebyli tam úplně sami, 
ale nezdálo se, že by jim někdo věnoval pozornost. 

„První třetina té knihy obsahuje základní informace o zrcadlech. Budeš si to muset přečíst, ale 
klíč k tomu, co chceš udělat, najdeš tady,“ řekla Hermiona a prudce přitom listovala 
poznámkovým blokem s překladem, dokud nenašla označenou stránku. Pak začala číst nahlas. 

„Zrcadla jakožto kouzelnické artefakty jsou neblaze proslulá svou náladovostí. Dokonce i 
Borislav Bogdan až do svého náhlého úmrtí...„Hermiona potřásla hlavou. „Podívej, tohle je 
jedno z těch míst, kde překladač selhal. Když to nějaké slovo neumělo přeložit, překopírovala 
jsem tam prostě to bulharské, ale nemám ponětí, co by mohlo znamenat. Viktor taky ne. No 
jistě, že nemá. On přece nemluví středověkou bulharštinou, že…“ 

Harry se jí podíval přes rameno. „Takže, dokonce i Borislav Bogdan až do svého náhlého úmrtí,  
ať už ho zabilo cokoli, byl závislý na zrcadlech, která sám ovládl, pokaždé, když se pokoušel 
opravit, nebo i jen pochopit zrcadlo, které vytvořil jiný kouzelník.“ 

„Bodgan je považován za nejvyšší autoritu zrcadlové magie. A to zemřel před několika 
stoletími,“ vysvětlila Hermiona. 

„A věděl, jak opravit rozbitá zrcadla.“ Harry se usmál. „Konečně se někam dostáváme. Jaký je 
postup? Co mám udělat?“ 

„Musíš si přečíst zbytek překladu. Musíš přečíst celou knihu, než zkusíš jakékoli kouzlo. Myslím 
to vážně, Harry. A musíš to celé probrat s otcem. Při téhle magii si musíš na spoustu věcí dát 
pozor, je to opravdu nebezpečné. Ale…“ 

„Ale?“ 

Hermiona zavřela oči a zhluboka si povzdechla. „Nejraději bych ti to snad ani neříkala, ale vím, 
jak moc ti na tom záleží.“ 
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„Ale co?“ 

Otevřela oči a pevně je na něj upřela. „Povím ti to, ale pouze když mi odpřísáhneš, že nebudeš 
se Zrcadlem všech duší dělat nic, co ti Snape neodsouhlasí.“ 

Harry stejně nehodlal podnikat nic na vlastní pěst, takže to od ní byla zbytečná starost. „Jasně. 
Přísahám.“ 

„Vážně?“ 

„Jasně, že vážně!“ 

Na to se Hermiona usmála. „V pořádku. Tedy, jde o to, že větší část té knihy pojednává o tom, 
jak obtížné je pracovat s očarovanými zrcadly, protože je zapotřebí spousta magie, aby je to 
nějak ovlivnilo. Jen ti nejmocnější kouzelníci byli schopni vytvořit něco víc, než běžná mluvící 
zrcadla. To už samo o sobě je dost náročný proces. Ten Borislav Bogdan objevil nový způsob 
očarování zrcadel, ale jen proto, že byl neuvěřitelně mocný. Říkalo se o něm, že je to proto, že 
má kontrolu nad svou temnou magií. Takže… chtěla jsem říct, že jestli má někdo šanci to 
zrcadlo opravit, jsi to ty.“ 

Harry se rozzářil. „Už se nemůžu dočkat, nemůžu se dočkat, až…“ 

„Musíš počkat. Přísahal jsi.“ 

„To se jen tak říká, Hermiono! Slibuji, že si celou tu knihu přečtu a Snape taky a pak se společně 
rozhodneme, co dál.“ 

„Dobře,“ přikývla Hermiona. „Teď, ta část, co jsme právě četli, jak byl Bogdan závislý na 
zrcadlech, která sám opanoval, pamatuješ? To je to první, co musíš udělat, Harry. Opanovat své 
vlastní zrcadlo.“ 

Harryho euforie trochu opadla. „Cože?“ 

„Zrcadla jsou zvláštní, Harry. Je to, jako by spolu magicky komunikovala, a tak poznají, jestli na 
to máš, abys s nimi kouzlil. Což znamená, že se nejprve musíš stát pánem nějakého zrcadla.“ 

„Počkej, teď to nechápu.“ 

„Právě proto si nejdřív musíš přečíst celou tu knihu. V zásadě musíš začít s obyčejným zrcadlem 
a změnit ho v očarované. Jen ty sám, jinak tě to zrcadlo nebude považovat za svého pána. 
Tohle se dělá běžně a je to naprosto bezpečné. Pak se musíš naučit měnit a upravovat kouzla 
na tvém zrcadle. Až to budeš umět, pak teprve se můžeš pokusit opravit cizí zrcadlo, tedy 
zrcadlo, které vytvořil někdo jiný.“ 

„Jo, zrcadla jsou opravdu zvláštní,“ souhlasil Harry s povzdechem. S něčím tak složitým 
nepočítal. Má očarovat úplně obyčejné zrcadlo, aby ho poslouchalo? To mu přišlo pěkně těžké, 
ale zase to bude stát za to. „Tak jak mám začít?“ 

Hermiona zalistovala sešitem a pak ukázala na jednu stránku. „Tady. To je první zaklínadlo. Tím 
začneš na obyčejném zrcadle. První krok umožní něco jako, že tě to zrcadlo uslyší. Už to je 
považováno za pěkně těžké kouzlo.“ 

Harry zíral na pokyny, pak otevřel bulharskou knihu a našel stránku s diagramem, na kterou 
Hermionin překlad odkazoval. Neokopírovala ho do překladu, což Harryho zmátlo, protože 
věděl, jak dobrá je na kopírovací kouzlo. Jenže to zabere dost času a ona měla nejspíš i tak co 
dělat, aby ten překlad stihla do jeho narozenin. 

Harrym projel teplý pocit obrovské vděčnosti. „Opravdu nevím, jak ti za tohle poděkovat, 
Hermiono. Tolik práce…“ 
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Usmála se. „No, spousta práce na tebe zbyla. Musíš najít pro všechna kouzla verzi v hadím 
jazyce.“ 

„No, jo.“ Na to Harry nějak pozapomněl. Najednou se mu jeho úkol zdál ještě těžší. Zavřel knihu 
a položil na ni poznámkové bloky, které prve odložil stranou. „No, počítám, že na to už nějak 
přijdu.“ 

„Tohle asi není nejlepší chvíle, abych ti řekla, že samotná oprava zrcadla tam není nijak 
podrobně popsána. Ta kniha říká, že spoustu svých tajemství a postupů si vzal Bogdan s sebou 
do hrobu.“ 

„A jeho ducha asi nikde neviděli, co?“ zamumlal Harry hořce. 

„No, kdyby to bylo snadné, bylo by Zrcadlo všech duší opravené už dávno,“ namítla Hermiona 
rozumně. „Ale ty máš přístup k silám, kterými vládl i on. Není to ztracený případ, Harry.“ 

Harry přikývl. „No, nikdy to nezjistím, pokud to nezkusím. Takže, krok první, opanovat vlastní 
zrcadlo. Díky, žes mi jedno dala, abych s ním mohl začít, Hermiono. Rád bych se do toho pustil 
co nejdřív.“ 

„Ale ne hned. Teď máte oslavu.“ Hermiona vstala a podívala se z okna. „Ach, zapnuli rádio. 
Zatančíme si?“ 

Když se z okna podíval i Harry, všiml si, že pár lidí už se do tance pustilo. „Ehm…“ 

„No tak,“ pobídla ho Hermiona a chytla ho za ruku. „Víš, že Rona na tancování moc neužije, ale 
když uvidí, že tancuji s někým jiným, tak ho to popíchne.“ 

Harry ještě zkoušel protestovat, ale ani si nevšiml jak, najednou byl venku a Hermiona ho táhla 
k improvizovanému parketu. Okamžitě si vzpomněl na školní ples a na ten hrozný pocit, že na 
něj všichni zírají. Jasně, nedávno tancoval s Celestou v tom klubu, ale to bylo něco jiného. Tam 
nebyl nikdo, kdo ho znal. Tedy kromě Draca a ten byl tak zaujatý Rhiannon, že si Harryho snad 
ani nevšímal. 

Teď měl pocit, že na něj zírá každý. 

Možná to bylo i tím, že dospělí netančili a jen se dívali. Včetně jeho otce. 

Možná by se Harry cítil líp a nevadilo by mu přede všemi tancovat, jen kdyby se prve víc napil 
toho punče. 

Sakra, kde je vlastně Ron? 

„Harry, tancuj,“ napomenula ho Hermiona a lehce se pohnula, takže se její světle fialkové šaty 
rozvlnily. 

Nemohl. Měl pocit, jak by se přilepil k trávníku. Bál se, že jestli udělá jen jeden krok, zjistí, že 
má obě nohy levé. 

Když se kolem mihl Draco, Harry natáhl ruku a zastavil ho. „Zatancuj si s Hermionou,“ řekl, 
zoufale toužící po možnosti uniknout. 

„No, to by tedy dopadlo skvěle,“ protáhl Draco. 

Hermiona protočila oči, ale k Harryho překvapení zopakovala ten malý vlnivý pohyb a podala 
Dracovi ruku. 

Draco pouze povytáhl obočí. „Snažíš se zničit večer? Tvému příteli bude stačit jediný pohled a 
začne metat kletby.“ 
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„Před svými rodiči?“ Hermiona se zasmála. Trochu nervózně, jako by ji to bylo také napadlo. 
„Ne, Ron tě neprokleje. Spíš si uvědomí, že za mnou měl přijít hned, jak začala hrát hudba.“ 

„Aha, tak takhle to tedy je,“ usmál se Draco podezřívavě a zároveň i trochu uznale. „Taková 
malá lest, že? Jsi si jistá, že tě Moudrý klobouk nechtěl zařadit do Zmijozelu?“ 

Vzal ji pevně za ruku a začal se pohybovat podle hudby. Sakra… zatraceně jim to spolu slušelo. 
Harry odtamtud raději rychle zmizel, aby neviděl Ronovu reakci na tu podívanou. 

***

Je jen dobře, že všichni jsou venku, pomyslel si Harry. Před chvílí ho trochu odradilo, když slyšel, 
jak náročný proces oprava zrcadla bude, ale teď byl celý žhavý do toho, aby už začal. 

Nemůže přece ztrácet čas. Už mu zbývá jen měsíc prázdnin. Když se bude hodně snažit, možná 
se mu podaří ovládnout vlastní zrcadlo, ještě než začne škola. Pak už mu zbude jen přijít na to, 
jak začít s opravou, ale to už zase bude mít tu knihu přečtenou. Několikrát. Nemyslel si sice, že 
by mohl nají něco, co Hermiona přehlédla, ale ona nebyla ta, co by byla zvyklá žít s temnými 
silami. Harry ano. Mohl by najít něco, co pro ni nemělo význam, ale pro něj ano. 

Když rozbalil hranatý, plochý balíček, o kterém mu říkala, že je v něm zrcadlo, na moment mu 
poskočilo srdce. Sakra. Hermiona to nemohla vědět, ale to zrcátko bylo velmi podobné tomu 
rozbitému, které měl Harry schované u Snapea. 

Najednou mu před očima naskočil ostrý obraz, vzpomínka. 

Sirius padající obloukem. 

Harry si na chvíli myslel, že by to zrcátko mohl použít, zavolat ho obloukem a říct mu, jak moc 
je mu to líto. 

A pak hrozná pravda: už nikdy neuslyší Siriusův laskavý hlas. 

Harry polkl a rychle mrkal, aby zahnal ten horký tlak ze svých očí. Nahrnul všechny Hermioniny 
výpisky na zrcadlo a rychle zamířil do koupelny v přízemí. Jakmile byl uvnitř a pevně za sebou 
zavřel dveře, zhluboka se nadechl a pokusil se dostat své emoce zase pod kontrolu. Do háje, 
vždyť už je přece dospělý. Neměly by mu z očí téct slzy a obzvlášť ne na oslavě vlastních 
narozenin, vždyť tolik lidí mělo s dnešní oslavou práci. 

Další hluboký nádech a pak ještě jeden. Pak Harry pokýval hlavou. 

Minulost je pryč a on ji nemůže nijak změnit. Jediné, co může, je snažit se teď dělat jen správná 
rozhodnutí, den po dni. Taková rozhodnutí, na jaká by Sirius i jeho rodiče mohli být hrdí. 

A jestli se mu podaří Zrcadlo všech duší opravit… 

Harry znovu polkl, vzpomínal na ten večer na hřbitově, kdy na okamžik mluvil se stíny svých 
rodičů. Tehdy to bylo tak rychle pryč, celou dobu byl v bolestech a navíc v šoku, z toho co se 
stalo předtím… co by jim asi řekl, kdyby měl tehdy víc času? Tak rád by s nimi mluvil, kdyby 
zrovna nebyl v nebezpečí! Tehdy to chtěl tak moc… 

Dlouho si myslel, že je to nemožné, ale teď… mohlo to být na dosah ruky. 

Jediné, co musí, je ovládnout zrcadlo a pak opravit jiné a bude mít to, po čem toužil od 
okamžiku, kdy si uvědomil, co znamená slovo sirotek. 

Ale co jim přesně řekne? 

Mami, věděla jsi, jak moc tvoje sestra nenávidí kouzla? 
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Nebo ještě hůř… Hm, tati, hádám, že si pamatuješ svého spolužáka Severuse Snapea? No tak… 

Harry se otřásl. 

No, na to, aby si promyslel, co a jak jim poví, bude mít ještě spoustu času. Nejdůležitější je, 
alespoň teď, zvládnout první krok téhle nejspíš dlouhé cesty: opanovat vlastní zrcadlo. 

Čas zkusit první inkantaci a zjistit, jestli bude fungovat. 

Harry znovu prostudoval diagram v knize, vytáhl hůlku a pochybně se na ni podíval. Bude asi 
lepší začít kouzlem bez hůlky, když to zkouší poprvé a tak odložil hůlku stranou a protáhl si 
prsty, pak mávl rukou, jak to bylo nakresleno v knize. 

Několikrát to zopakoval a získal pocit, že už ten pohyb ovládá. Teď už jen stačí přidat správná 
slova a namířit kouzlo na zrcadlo, které si opřel o ručníky na koupelnové skříňce. 

Slova inkantace byla bulharsky. Nejspíš středověká bulharština, ale Hermiona je přeložila: 
Nastraž ucho a slyš má slova, ó nádherné stříbrné zrcadlo. 

Harry se uchechtl, zajímalo by ho, jak to asi znělo v originále, jestli se slova rýmovala. A navíc 
představa ušatého zrcadla. Zrcadla s jedním uchem. No, asi to bylo míněno obrazně. 

Problém bude přeložit to do hadího jazyka. Hadi nemají uši, tedy alespoň ne viditelné a Harry tu 
neměl Salsu, aby se jí mohl zeptat; nechal ji v Devonu. 

Přesto, hadi musí mít nějaké sluchové orgány, protože Salsa ho přece slyší. 

Vlastně, největší problém asi bude se slovem zrcadlo… 

Buď anebo, rozhodl se Harry. Třeba postačí vyzkoušet pár verzí a uvidí, jak to půjde. Na tenhle 
způsob byl už zvyklý, po všech těch dnech, kdy tvořil vlastní lexikon kouzel. 

Harry zaujal postoj zobrazený v knize, napjal prsty, namířil je na zrcadlo a mávl rukou, jako by 
ve vzduchu kreslil široký, roztřesený oblouk. Pak s opatrným pohledem na hádka vyrytého na 
čočce brýlí, zkusil promluvit. 

„Napni ssse na zem a vnímej mě, ty tvrdá šššedá věccci, co na mě zíráššš zpět...“ 

No, to je tedy zajímavé. 

Harry to zkusil ještě několikrát, ale slovo slyš mu pokaždé vyšlo jako vnímej nebo jako ciť. 
Možná hadi opravdu zvuky spíš vnímají tak, že cítí vibrace? Harry si nebyl jistý. 

Co věděl s jistotou, bylo, že zrcadlo nijak nereaguje. Povrch zrcadla se měl rozzářit a vypadat 
jako tekutý, kdyby zrcadlo získalo schopnost ho slyšet. 

Harry se s povzdechem posadil a znovu si přečetl instrukce v knize. 

Při použití kouzla musí být mysl kouzelníkova plně a intenzivně upřena k zrcadlu… 

Harry odložil knihu a zkusil to znovu, tentokrát se opravdu snažil nevnímat zvuky doléhající k 
němu z večírku. Plně se soustředil na zrcadlo, opravdu chtěl, aby se probudilo a poslouchalo ho, 
ale stejně jako prve se nic nestalo. 

Takže jeho inkantace je špatná… 

Když mu konečně došlo, co je špatně, Harry se málem plácl do čela. Plně a intenzivně upřena k 
zrcadlu… Tohle není v pořádku. Nikdy přece nevyužíval svou mysl plně, ne poslední dobou, 
protože část jeho mysli se neustále věnovala nitrobraně. Neustále udržoval stěnu plamenů 
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chránící jeho myšlenky, den po dni, minutu po minutě. 

Mentální ochrana pro něj byla už tak přirozená, že si kolikrát ani neuvědomoval. Byla jako 
dýchání, na to také není potřeba neustále myslet. 

Ale kdyby bylo potřeba, mohl by své obrany spustit. 

Posedlý zvědavostí, jestli to bude fungovat, jestli je ta inkantace správná, zaměřil Harry svou 
pozornost dovnitř, pocítil oheň plápolající v jeho mysli, pak uhasínající a konečně mizející úplně. 

Znovu pak vstal, popadl zrcadlo do levé ruky a podržel ho před sebou na délku paže. Kniha sice 
neříkala nic o tom, že má kouzelník zrcadlo držet, ale Harryho napadlo, že fyzický kontakt by 
mohl pomoci vytvořit mentální spojení. Zvedl ruku a chystal se začít s inkantací. 

Ale nestihl vyslovit ani jedno slovo. Místo toho, se v jeho mysli ozvala jiná slova. V jeho mysli 
promluvil hlas z nejhorší noční můry. 

Harry Pottere, šeptal hlas. Ten sykot jako by nabíral na intenzitě, až vyplnil celou Harryho lebku, 
tlačil na jeho mozek, roztahoval se stále dál, až Harryho spánky vybuchly bolestí. 

Voldemort, pomyslel si Harry zděšeně, byl tak v šoku, že upustil zrcadlo. 

Na podlaze koupelny se roztříštilo na spoustu malých, ostrých úlomků. 

Ano, jsem to já, odpověděl hlas plazící se jeho myslí jako jedovatý lektvar. Dnes je tvůj velký 
den, že Harry Pottere? A já pro tebe přichystal dárek… Všechno nejlepší, Harry… 

Se zatnutými zuby Harry znovu zvedl svou ohnivou zeď. Nebyl tak hloupý aby si povídal s 
Voldemortem ve své mysli! 

Taky mu okamžitě došlo, že něco podobného si nemůže nechat pro sebe. 

Jedno kouzlo bez hůlky a úlomky zrcadla z podlahy byly pryč. Harry popadl hůlku a vyběhl z 
koupelny na dvorek najít otce. 

Rozhlížel se napravo i nalevo, ale otce nikde neviděl. Draco stál na vzdáleném konci dvorku a 
mluvil s Billem Weasleym. 

Harry se k nim prudce rozběhl, a když zastavil, málem Draca porazil. „Kde je táta?“ 

„Říkal něco o tom, že chce mluvit s paní Wesleyovou…“ 

„Mamka je nejspíš v kuchyni,“ řekl Bill a zastrčil si vlasy za ucho. „Co se stalo, Harry?“ 

„Něco, nevím co, ale něco opravdu špatného…“ Harry popadl Draca za ruku a táhl ho za sebou. 
„Pojď. Musíš to taky vědět. Pojď se mnou za tátou.“ 

„Dobře…“ 

Snapea našli opřeného o futro dveří mezi kuchyní a obývacím pokojem. 

„Ale ne, potěšení je na mojí straně,“ říkala právě Molly Weasleyová, zatímco mávala hůlkou a 
kupky umytých talířů se samy uklízely do polic. „Je to pěkné, vidět je, jak spolu vycházejí…“ 

„Tati,“ skočil jí Harry do řeči, „musím s tebou mluvit. Voldemort něco chystá, popřál mi všechno 
nejlepší tím nejpříšernějším tónem, jako hlas v mojí hlavě a…“ 

Snapeovo obočí se stáhlo, jeho obličej se napjal a právě otvíral ústa, aby něco řekl – nejspíš 
něco ostrého o tom, že by Harry měl lépe chránit svou mysl – když Harryho přerušil jiný hlas. 
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„Pozor, prosíme o vaši pozornost. Přerušujeme Hodinu s Celestýnou Warbeckovou kvůli 
naléhavé zprávě,“ oznamoval vysoký, téměř hysterický hlas z kouzelnického rozhlasu, vysílání 
k nim doléhalo zvenku otevřeným oknem. „Ministerstvo kouzel bylo… bylo…“ 

Hlas se náhle odmlčel a byly slyšet zvuky jako vzlykot a popotahování, nic jiného se venku 
neozývalo, všichni zmlkli a poslouchali. 

Jiný hlas, hlubší a klidnější převzal vysílání. „Přinášíme aktuální informace. Před malým 
okamžikem byly z centra Londýna hlášeny mohutné podzemní exploze, místo výbuchu není 
příliš vzdáleno od Děravého kotle. Přestože všechno naznačuje tomu, že situace je vážná, 
nesmíme zapomenout, že zatím je jen velmi málo informací jistých…“ Řečníka přerušil zvuk 
šustícího pergamenu. „Oprava. Právě jsme obdrželi ověřenou informaci o míře destrukce. 
Ministerstvo kouzel bylo srovnáno se zemí. Část mudlovského Londýna se propadla do 
vzniklého kráteru, což je jediné, co po ministerstvu zbylo. Není zatím jisté, zda byl zabit i 
ministr Popletal…“ Zalapání po dechu, další šustění pergamenu. „Oprava. Je to jisté. Duch 
ministra Popletala se právě objevil v jejich rodinném sídle v Dorchesteru. Je prozatím zcela v 
šoku a nedokáže vysvětlit, jak bylo ministerstvo zničeno. V nejbližší době musí být připraveny 
předčasné volby, ovšem po zničení Ministerstva není jisté, jak se bude postupovat. Opakuji, 
Ministerstvo kouzel bylo kompletně zničeno zatím nevysvětlitelnými podzemními explozemi…“ 

Když hlasatel začal informace opakovat, Harry se otočil k otci. Pravdu si mohl přečíst ve 
Snapeově pohledu, přesto ji vyslovil. Bezmocně, ne jako otázku. „Voldemort.“ 

„U Merlinovy hůlky, Percy,“ vydechla Molly Weasleyová, otočila se od okna a zadívala se ke 
dveřím do obývacího pokoje. Zdálo se, že se dívá přes Snapea a hledá něco konkrétního. 

Harry sledoval její pohled k hodinám na zdi a najednou se mu sevřelo hrdlo. Všechny ručičky 
těch zvláštních hodin ukazovaly DOMA, jen Percyho mířila na nápis ZMIZEL. 

„Ministerstvo,“ zamumlala Molly a zbledla v obličeji. „Měl být tady, na oslavě, ale místo toho 
musel do práce, měl důležitou práci, kterou nemohl zanedbávat, ale určitě opustil ministerstvo 
ještě před explozí a teď chudáček neví, kde vlastně je…“ 

Hodiny vydaly svištivý zvuk a Percyho ručička přeskočila na SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ. 

„Arthure!“ vykřikla Molly, ale neměla čas říct nic dalšího, protože v příštím okamžiku Percyho 
ručička zmizela. 

Tvář Molly Weaslyové se zkroutila bolestí, hůlka jí spadla z ruky a ťukla o podlahu. Výkřik, který 
se snažila zadržet, však stejně zazněl. „Percy! Ach ne! Ne, ne, ne, ne, ne!“ 

Až v tom okamžiku si Harry uvědomil, co se stalo. Na ciferníku byly možnosti jako DOMA, V 
PRÁCI, VE ŠKOLE a dokonce i V NEMOCNICI. Percy ale nebyl na žádném takovém místě. Už ani 
nebyl ve smrtelném nebezpečí. 

Do kuchyně vešel Arthur Weasley. „Molly?“ 

„Percyho ručička zmizela,“ vydechla Molly, z očí jí skanuly dvě mohutné slzy. Najednou se vrhla 
manželovi do náruče. Objal ji. Jeho vlastní obličej byl jako vytesaný z kamene. 

Harry pořád ještě doufal, že zmizení Percyho ručičky na hodinách znamená něco jiného, než to 
nejzjevnější, ale jakmile Molly znovu promluvila, jeho naděje zmizela. Její hlas přetékal bolestí, 
celá se třásla, objímala manžela tak pevně, jako by chtěla, aby byli jeden člověk. 

„Ach, Arthure! Jak jen řekneme dětem, že jejich bratr je mrtvý?“ 

Kapitola 24 DOZVUKY

Harry téměř nepostřehl, co všechno se po zděšeném výkřiku Molly Weaslyové stalo. Seběhlo se 
příliš mnoho věcí najednou. 
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Zatímco rádio stále dokola opakovalo tu samou novinku, hosté začali reagovat. Vlny paniky se 
přelévaly sem a tam, padaly zděšené otázky. Nikdo nevěděl přesně jak a nebo proč bylo 
ministerstvo zničené, ale dohady jasně směřovaly k „Vy-víte-komu“ . Pak panika venku nabrala 
na síle.
 
Lidé začali křičet.
 
V tu chvíli si Harry všiml, že noční nebe, které viděl kuchyňským oknem, protínají oranžové a 
modré blesky v šíleném tanci.
 
„Útočí na Doupě!“ vykřikl někdo a ve vteřině, která se zdála nekonečná, se svět propadl do 
naprostého chaosu.
 
Harry vystřelil ke dveřím do zahrady bez jasného plánu v mysli, jen pohlcen potřebou 
vypadnout odsud a chránit své přátele. Temné síly by to mohly dokázat. I když míra destrukce 
ministerstva byla jasným důkazem toho, že Voldemort už našel cestu k těm svým, což 
znamená, že Remusovy informace byly špatné, což mohlo znamenat, že Remus byl odhalen 
jako špion...
 
Snape, rychlejší než blesk, popadl Harryho za zápěstí dřív, než se mu podařilo odejít z 
místnosti. „Ne,“ zašeptal důrazně a tiše do Harryho ucha, „musíme najít Draca a vrátit se do 
Bradavic.“ 
 
„Ale...“ 
 
Přerušil ho Brumbálův hlas, který přicházel zvenčí a jeho slova byla slyšet tak jasně a nahlas, že 
nebylo pochyb o tom, že použil Sonorus. „To jen zde přítomní bystrozorové zesilují ochranná 
kouzla, která nás obklopují.“ křičel. „Je to jen preventivní opatření. Ujišťuji vás, uklidněte se 
přátelé. Doupěti nehrozí žádné nebezpečí!“ 
 
Harry pocítil takovou úlevu, že se málem neudržel na nohou, ale Snape ho držel pevně kolem 
ramen a Harry se měl o koho opřít. Domů, pomyslel si Harry, zastesklo se mu po kamenných 
zdech sklepení. Chtěl být skrytý za ochranu pokrevního pouta, která nedovolí přiblížit se 
nikomu, kdo by mu chtěl ublížit. Protože jen tam budou v bezpečí i jeho otec a bratr.
 
Ale co ostatní?
 
Harry cítil v rukách nepříjemné napětí, ale snažil se ten pocit potlačit tím, že se začal zaobírat 
důležitými fakty. Je tu Kingsley Pastorek i Tonksová a ti udrží ochranná kouzla pevná a silná. I 
když se nezdálo, že by Voldemort měl v plánu na párty zaútočit. Jak by o ní vůbec mohl vědět?
 
A i kdyby ho náhodou napadlo přijít do domu nedůležitého úředníčka z oddělení mudlovských 
předmětů, musel by čelit Albusu Brumbálovi. 
 
Ano, Brumbál jistě dá pozor, aby Doupě bylo v bezpečí a aby se všichni v pořádku dostali 
domů. A po dnešním večeru budou lidé v pohotovosti, ochrání své domy a připraví si plány jak 
uprchnout, kdyby jejich ochrany byly prolomeny.
 
Všichni až na...
 
Ostrý dráp strachu proťal Harryho vnitřnosti v momentě, kdy pomyslel na bratrance. „Dudley,“ 
řekl, popadl Snapea za hábit a zatahal za něj. Bylo mu jedno, že v tu chvíli musí vypadat jak 
malé děcko. „Musí s námi a… můj bože, matčin prsten je zničený!! Už z něj nemám ani kámen, 
takže co použijeme tentokrát pro reciproční magii?“ 
 
Snape ho pohladil po hlavě. Normálně by si Harry připadal jako děcko, ale teď byl za ten dotyk 
pevné dlaně vděčný. Věděl, že Snape je skvělý, schopný kouzelník. Najde způsob, jak to udělat.
 
Takové to je mít otce a důvěřovat mu. Z toho náhlého poznání se Harrymu zatočila hlava. 
Samozřejmě, že Snapeovi věřil i dřív, mnohokrát. Ale teď... dokonce nemusí ani o věcech příliš 
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přemýšlet, než je vysloví. Prostě… ví, že Snape to pro něj nějak udělá. Ať to stojí co to stojí.
 
„Tvůj bratranec strávil loni v Bradavicích hodně času, takže by to neměl být problém.“ Snape 
posunul svou ruku na Harryho záda, jakoby ho chtěl podepřít. „A i kdyby byl, můžeme se tomu 
vyhnout tím, že ho přeneseme přímo do hradu.“ 
 
Výborně. Kouzla, která brání mudlům vidět skutečnost, fungují jen vně hradu, došlo Harrymu. 
 
Dřív by namítal, že přemisťování bude pro Dudleyho příliš děsivá zkušenost, ale měl pocit, že 
teď už se jeho bratranec s magií smířil natolik, že to zvládne. A navíc to určitě bylo lepší než 
alternativa, která znamenala přenést se pomocí přenášedla na Grimmauldovo náměstí a potom 
krbem do Snapeova bytu. Harry si vlastně ani nebyl jistý, jestli mohou mudlové létat krbem. Ale 
jestli Snape říká, že se mohou přenášet, tak to Harrymu jako ujištění stačí.
 
Přes otcova tichá slova Harry slyšel vzlyky Molly Weasleyové a přerývané dýchání Arthura, 
který ji pevně objímal a snažil se ji uklidnit. Byli obklopeni tak velikým zármutkem, že se na ně 
Harry nevydržel dívat. Měl pocit, jako by narušoval jejich nejužší soukromí a fakt, že tu chtěl 
slavit narozeniny, mu v tuto chvíli přišel naprosto obscénní.
 
„Chápeme, že chcete všichni jít domů a ujistit se, že jsou vaše rodiny v pořádku,“ rozezněl se 
Brumbálův hlas. Evidentně měl čas vymyslet nějaký plán, což bylo přesně to, co teď lidé 
potřebovali nejvíc. „Bystrozorové Pastorek a Tonksová pomohou těm, kteří se chtějí přenést 
pryč. Na požádání otevřou v obraně na kratičký okamžik malé brány. Krb zůstane zamčený, 
stejně tak jak byl během párty a určitě není dobrý nápad ho použít, protože představuje nejen 
cestu ven, ale také dovnitř...“ 
 
V tu chvíli vrazila do kuchyně dvojčata. „Bil a Charlie právě skočili na košťata, že se podívají po 
Percym...“ 
 
Molly Weasleyová se rozvzlykala někde na půl cesty od zármutku k hysterii.
 
„Je mi to líto, chlapci,“ řekl Arthur poněkud ochraptěle, přitáhl Molly blíž k sobě a ukázal, 
„podívejte se na hodiny.“ 
 
Fred a nebo možná George polkl. Druhé dvojče si přitisklo na ústa ruku a kouslo se do ní. Pak se 
oba otočili a šli se přesvědčit sami. 
 
„To nemůže být pravda,“ slyšel Harry jednoho z nich, ale zbytek rozhovoru se mu ztratil.
 
„Zabijí je!“ kvílela Molly. „A pro nic za nic! Percymu už stejně nikdo nepomůže!“ 
 
„No tak, no tak,“ tišil ji Arthur. „Jestli máme spolehlivé zprávy, jsou teď všichni ostatní tam, kde 
mají být. To nejhorší už je za námi. A je to přece odeklínač a krotitel draků, drahá Molly. Naši 
chlapci budou určitě v pořádku.“ 
 
„Všichni ne...“ 
 
Ve dveřích kuchyně se objevil Draco, těsně následován Ronem a Hermionou. „Dobře, Severusi,“ 
řekl a bylo slyšet, kolik úsilí ho stojí zůstat klidný, „takže Harry tě našel...“ 
 
„Mami? Slyšela jsi něco o Percym?“ zeptal se Ron. Ale netrvalo dlouho, než si dal dvě a dvě 
dohromady. Otcova bolestí stažená tvář, matčiny slzy. Zasmušilá dvojčata. Ron se podíval do 
chodby na hodiny a Harry si pomyslel, že je to přirozené pro někoho, kdo s nimi vyrůstal. 
 
Ron nejprve zbledl a pak jeho tvář zrudla. „Ten idiot, ten absolutní kretén, proč nemohl přijít na 
párty tak, jak jsem ho prosil? Psal jsem mu dvakrát!! Téměř jsem předním klečel a jediné, o čem 
byl schopen mluvit, byla ta jeho zatracená a zkurvená práce! Tak teď to má a je po něm...“ 
Ronovi se začal lámat hlas, ale ještě pořád zuřil, „proč krucinál musel do té práce? Pitomec, 
zatracený pitomec, takhle se nechat zabít...“ 
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„Ale pšt, Rone,“ vymanila se vzlykající Molly z manželova objetí právě jen tolik, aby mohla 
natáhnout ruce k Ronovi, „já vím, že se zlobíš, ale pšt.“ 
 
Hermiona se kousla do rtu a postrčila jemně Rona směrem k matce.
 
Ron ji sjel pohledem, pak ale pak na vratkých nohách přešel pokoj a vtiskl se mezi rodiče. Molly 
ho pevně objala, nanovo se rozvzlykala a silou toho zármutku se jí roztřáslo celé tělo. „Kde je 
Ginny?“ zeptala se plačtivě. Jak jí začaly docházet další věci, její hlas začal stoupat. „Někdo by 
to měl říct Ginny! Pro Merlina, hlavně mi neříkejte, že šla se svými bratry na ministerstvo!“ 
 
„Podívám se po ní,“ řekl Harry.
 
Snape ho vztekle zpražil pohledem: „Tak to v žádném případě!“ Pustil Harryho, došel do dveří, 
zakouzlil sonorus a zavolal její jméno. Objevila se během chvilky, protože, jak sama řekla, stála 
jen opodál na rohu domu.
 
„Určitě to není pravda,“ řekla a založila ruce před sebou, „je mi jedno, co říkají ty pitomé 
hodiny. Vždyť víš, že už se i předtím spletly. Pamatuješ, tehdy tvrdily, že jsem ve škole a přitom 
jsem byla tady. A tátova ručička se každé třetí úterý posune o jedno políčko dozadu. A...“ 
 
„Zlatíčko, pojď sem,“ řekla Molly a otevřela náruč.
 
„Ne!“ dupla Ginny takovou silou, až Harry cítil, jak se třese podlaha. „Jsem v pořádku mami a 
Percy taky, uvidíš...“ 
 
Proběhla kolem Harryho a s vlajícími vlasy vydusala nahoru po schodech do svého pokoje. 
Harry se otočil, jako by chtěl jít za ní, ale když uviděl, jak Hermiona vrtí hlavou, rozmyslel si to.
 
Molly se pokoušela vymanit z Ronova objetí, ale přestala, když se vrátila dvojčata.
 
„Jdeme nahoru,“ řekl Fred a snažil se, aby to znělo klidně. Nebo aspoň Harry si myslel, že to je 
Fred.
 
Zatímco dvojčata stoupala nahoru po schodech, ozval se znechuceně Ron: „Budou jí vyprávět 
ty své imbecilní vtípky, dokud nezezelená a nepozvrací se. Jako by to bylo to, co právě teď 
Ginny potřebuje...“ 
 
„Ale tiše, Rone,“ povzdychla si Molly a znovu ho objala, zatímco její manžel je k sobě tiskl oba. 
Ron se ošil, ale pak se nechal sevřít do náruče.
 
Když se na ty tři díval, měl Harry pocit, jako kdyby spolkl žhavé uhlí, nebo vypil jednu ze 
Snapeových kyselin. Pálilo ho hrdlo a v žaludku se mu přelévala žhavá láva. Točila se mu hlava 
ze všeho toho rozruchu a svět kolem byl rozmazaný, jako by měl začít plakat. 
 
Ale neplakal. Nemohl. K čemu by to bylo dobré? Jen přemýšlel nad tím, že je to všechno nefér a 
že život by neměl být tak strašný. Celé ministerstvo zničené, Percy mrtvý a přitom jen chvíli 
předtím jeho ručička ukazovala na 'v práci'. Je možné, aby život tak rychle vyprchal?
 
Ale Harry už přece viděl přicházet smrt rychle a nemilosrdně.
 
Svět se může změnit během mžiknutí oka. Věděl to. Stalo se to, když dítě porazilo Voldemorta a 
potom znovu, když Voldemort sám sebe vzkřísil z mrtvých, když použil krev toho samého 
dítěte.
 
A teď se svět opět měnil, pomyslil si Harry a zalila ho vlna bezbřehé hrůzy. Na tenhle okamžik 
čekal už dlouho. Ale jedna jeho část nikdy nevěřila, že doopravdy přijde.
 
A stalo se to a už není cesta zpátky. Válka začala.
 

***
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Všichni čtyři se chytili stuhy, kterou chvíli předtím Brumbál proměnil v přenašedlo. 
 
Když přenášení skončilo, Harry se zapotácel, ale dokázal se udržet na nohou. Ne tak Dudley, 
kterého kouzlo porazilo. Přejel po zadku po podlaze a zastavila ho až knihovna, ze které vyrazil 
několik polic. 
 
Harry věděl, že normálně by se Snape na takovou situaci zamračil, ale tentokrát natáhl ruku k 
Dudleymu, pomohl mu na nohy a bezpečně ho usadil na gauč. „Draco, prosím tě, nějaké léčivé 
kouzlo,“ řekl potichu nepřítomným hlasem.
 
„Já můžu...“ 
 
„Ne, nemůžeš,“ řekl Draco. „Znám tvůj lexikon a tohle ještě neumíš.“ 
 
Samozřejmě, že měl Draco pravdu, ale Harry trval na tom, že alespoň přiloží na Dudleyho šrám 
kousek vlhkého ručníku. A nejen proto, že chtěl pomoct. Měl pocit, že magické léčení by mohlo 
Dudleyho trochu vyděsit.
 
Draco se sice podíval na Harryho poněkud netrpělivě, ale nechal ho, a teprve když Harry 
poodstoupil, mávl hůlkou nad ranou, aby ji zacelil.
 
Snape mezitím zamířil chodbou dolů, do své ložnice. Když se vrátil, krátce mluvil do krbu. Pak 
se objevila na stole sklenice dýňového džusu, Snape vytáhl z hábitu fiolu světlemodrého 
roztoku a přede všemi nakapal pár kapek do džusu. „Uspávací lektvar,“ řekl a podal Dudleymu 
sklenici. „Magické léčení je velmi vyčerpávající, bude pro nás všechny nejlepší, když to vypiješ 
a půjdeš si odpočinout.“ 
 
Dracova tvář neměla vůbec žádný výraz, jako by se snažil skrýt všechny své myšlenky. 
Harrymu se to nedařilo. O čem to ten Snape mluví? Vyléčit takový malý škrábanec jako měl 
Dudley, přece nemůže být vyčerpávající!
 
Dudley pozoroval sklenici pochybovačně. „Bez urážky, pane profesore. Vím, že učíte Lektvary a 
jsem si jistý, že víte, co děláte, ale když já nemám rád dýně...“ 
 
„Harry, kdybys byl tak laskav,“ řekl Snape a jeho hlas byl hladký jak máslový krém.
 
Harry téměř vyletěl, ale potom si všiml výrazu v otcových očích. Bylo v nich napsáno: Udělej to. 
Hned.
 
No dobře, Snape Dudleymu neublíží. „No tak, Dudley, do toho, vypij to,“ popohnal ho Harry a 
potlačil nutkání otočit se na otce a zeptat se ho, co si myslí, že dělá. „Probudíš se zítra ráno 
úplně v pohodě a nebude tě bolet hlava z reciproční magie.“ 
 
Dudley si povzdychl a vypil džus. „Jdi do mé postele,“ řekl Harry a ukázal mu cestu, „jsem si 
jistý, že si pamatuješ, kde je záchod...“ Harry spěšně vytáhl ze své truhly pyžamo a přeměnil ho 
na větší velikost. „Máš jen pět minut než budeš mimo, takže si raději pospěš... cože?“ 
 
„Ty jsi syčel.“ 
 
Aha, Harry už vyprávěl Dudleymu, že se jeho magické schopnosti vrátily, ale nezabíhal do 
detailů. „Jo, umím teď pár dost divokých kouzel,“ řekl a vůbec neměl chuť něco dál vysvětlovat. 
A koneckonců, Dudley těmhle věcem stejně nerozumí.
 
Harry počkal, dokud nebyl Dudley zakutaný v posteli a nechrápal, pak tiše zavřel dveře a vrátil 
se zpět ke Snapeovi a Dracovi. 
 
Do obýváku se ale vrátil s opravdu naštvaným výrazem. „Můžeš mi říct, co to mělo znamenat? 
Magické léčení je vyčerpávající? Měl jsi nějaký konkrétní důvod, proč zdrogovat mého bratrance 
a ještě ke všemu lhát?“ 
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„Tvůj tón se mi nelíbí,“ řekl Snape poměrně vlídně.
 
„Přestaň. Věřím ti dost na to, abych hrál s tebou, ale teď chci slyšet pravdu!“ 
 
Snape zdvihl obočí: „No, popravdě, zvažoval jsem nadrogovat ho potají, ale také ti věřím.“ 
 
To Harryho umlčelo.
 
„Počkej,“ řekl Draco, „vyléčit malou ranku je jedna věc, to se prostě jen natáhne kůže, aby se 
spojila. Ale myslel jsem, že věci jako lektvary na mudly nefungují.“ 
 
Harry si pomyslel, že je dobře, že Dudley už spí. Nebylo třeba připomínat mu, jak nikdo z nich 
nebyl schopen pomoci jeho mámě... 
 
„Nefungují,“ řekl Snape. „Byl to roztok jemně mletého mudlovského prášku na spaní.“ 
 
Harry zalapal po dechu: „Ty máš i takovéhle věci?“ 
 
„Pár jsem si jich obstaral, když tu byl tvůj bratranec naposledy na návštěvě,“ zakabonil se 
Snape, „ale to jsme se pánové dostali daleko od merita věci. Chci, aby si Harry promluvil s 
Albusem tak, abychom se mohli rozhodnout, jak se po dnešním večeru zachovat nejlépe. A z 
pochopitelných důvodů nechci, aby tvůj bratranec věděl o všech tajemstvích Řádu.“ 
 
Bylo to tak prosté, že Harry málem zaúpěl. Tohle ho přece mohlo napadnout samotného. Ale 
jeho mysl byla stále tak zaplněná vší tou hrůzou, že se do ní nic dalšího nevešlo. Možná proto 
se tak moc chtěl pohádat se Snapem. Kvůli tomu lektvaru. Alespoň na chvíli by to odvedlo jeho 
pozornost jinam.
 
Ale teď mu v hlavě vyvstala nová noční můra. Náhle daleko jasněji chápal, jakému tlaku byl 
jeho bratr vystaven v minulých týdnech. „Dudley je cíl,“ zalapal po dechu, „Voldemort ví, kde 
bydlí a zaútočí na něj, aby se dostal ke mně...“ 
 
„Souhlasím. Teď, dokud bude Voldemort aktivní, tvůj bratranec se nesmí do čísla čtyři vrátit,“ 
Snape se posadil a překřížil kotníky, „něco vymyslíme Harry, ale to počká, až se vzbudí.“ 
 
„Možná mezitím Pán zla zaútočí a odstraní toho idiota Pierse,“ zavrčel Draco.
 
Harry se otřásl. „To je hnusné, to neříkej.“ 
 
Draco se zakřenil: „Chceš tedy radši poslouchat, že jsem právě teď měl mít schůzku k 
Rhiannon? Bude si myslet, že jsem se na ni vykašlal zrovna v předvečer premiéry!“ 
 
„Jak už jsem řekl Draco,“ zvýšil hlas Snape, „máme teď k řešení daleko důležitější záležitosti. 
Tvoje slečna to zklamání jistě přežije, a má-li tě doopravdy ráda, pak ti jistě odpustí, že jsi s ní 
tu premiéru neoslavil.“ Naklonil se v křesle dopředu a pak pokračoval. „Harry, prosím tě, přenes 
se k řediteli a pokud se vrátil, požádej ho, aby se k nám připojil.“ 
 
Draco zahučel, ale přesto se s napjatým výrazem posadil do křesla.
 
Brumbál už byl samozřejmě z Doupěte zpátky, jakmile uviděl Harryho, přikývl, vstoupil do krbu 
a vrátil se s ním do sklepení. Bez vyzvání se posadil a jeho modré oči byly tak uštvané a 
unavené, jak Harry nikdy před tím neviděl. Dlouhou chvíli jen seděl a díval se do krbu. Pak 
zavrtěl hlavou, až mu zavlály vousy.
 
„Pane řediteli?“ 
 
„Ano, Severusi,“ promluvil potichu Brumbál a vypadal, jako by procital z matoucího kouzla. 
„Zkontroloval jsi místní obranu?“ 
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„Samozřejmě, okamžitě. Všechno je v pořádku.“ Snape na chvíli zaváhal: „Viděl jste 
ministerstvo?“ 
 
Brumbál si povzdechl: „To, co z něj zbylo.“ 
 
Harry se v křesle napřímil: „Nebylo úplně zničeno?“ 
 
„Téměř ano. Atrium a všechna patra nad ním byla naprosto vymazána z povrchu zemského.“ 
 
Harrymu chvíli trvalo, než pochopil význam jeho slov. Byla jedna věc slyšet, že celé 
ministerstvo bylo zničeno, ale teď když to bral patro po patru, dokonce i když ta nejnižší přežila, 
zdál se rozsah katastrofy daleko větší. Oddělení pro prosazování magického práva, oddělení pro 
magické hry a sport, oddělení mezinárodní kouzelnické spolupráce, centrum pro testování 
přenášení...
 
Harry polkl a cítil se trochu provinile, když jeho další myšlenka patřila tomu, jak teď získá 
oprávnění pro přenášení. 
 
„Oddělení záhad bylo trochu poškozené, ale ty největší výbuchy přežilo. Desáté patro zůstalo 
nepoškozené,“ pokračoval Brumbál.
 
To je vážně štěstí, pomyslel si Harry. Kdyby on měl volit, co první vyhodit do vzduchu, byl by to 
ten příšerný soudní dvůr.
 
„Říkal jste, že šlo o výbuchy. Množné číslo,“ otázal se Snape ustaraným tónem. „Máte o tom 
spolehlivé informace?“ 
 
Brumbál si povzdechl: „Ach, ano, mám. Billa Weasleye poslali, aby použil svoje odeklínačské 
schopnosti a odkryl příčinu. Podle jeho výpočtů to bylo dvanáct samostatných, ale paralelních 
výbuchů. Má podezření na magická zápalná zařízení.“ 
 
Harry zamrkal: „Myslíte tím bomby?“ 
 
„Něco na ten způsob.“ 
 
„Ale proč by Voldemort potřeboval bomby?“ 
 
„On není všemocný, Harry,“ řekl Snape. „Veřejnost ho tak vnímá, ale ty a Řád a na to nesmíte 
dát.“ 
 
„Já vím, ale zrovna... bomby?“ 
 
„Jestli jsem to dobře pochopil, od Lupina jste o tom ještě nic neslyšel,“ řekl Snape kysele.
 
„Ne, ještě ne,“ povzdechl si Brumbál.
 
Harry cítil, jak mu srdce začalo klopýtat a pak jako by přestalo bít úplně. „Ó můj Bože, zabili ho? 
Přišli na to, že je špion? Protože Voldemort měl na dnešek evidentně velké plány a to, že poslal 
smrtijedy pryč, byla léčka.“ 
 
„Pán zla možná tuší, že je nějaký další zvěd,“ řekl Draco a rozdrkotaly se mu zuby.
 
Harry věděl proč - Draco se bojí toho, co by se mohlo stát jeho matce, pokud by Lucius Malfoy 
byl obviněn ze zrady. Přesto nedokázal ovládnout vlnu vzteku, která v něm náhle vzrostla. 
„Můžeš mu přestat tak říkat? On není Pán, ani trochu! Je to zasraný zbabělec, který dokáže 
zabít sto lidí najednou...“ 
 
„Harry,“ ozval se Snape. Stačilo jen to jediné slovo, aby Harry nabral trochu dechu před tím, 
než znovu promluvil.
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„Vím, že Percy je mrtvý,“ řekl a zadrhl se mu při tom hlas. Ne že by nějak zvlášť miloval 
Percyho, ale smrt si nezasloužil. „Byl tam... našel ho Bill? A kdo další byl zabit?“ 
 
„Z těch, co byli zabiti, nic nezbylo.“ řekl Brumbál tiše. „Magické zápalné bomby nenechávají 
žádné ostatky, Harry. A k tomu, kdo schází...“ Brumbál se odmlčel. „Stejně jako Bradavice mají 
svůj seznam žáků, tak i ministerstvo má svůj seznam zaměstnanců, který sám sebe udržuje 
stále aktuální. Ale ten byl samozřejmě zničen. Duplikát je v trezoru ministerstva u Gringotových 
a vzhledem k tomu, že právě teď jsou jisté pochybnosti, kdo je vlastně nejvyšší magická 
autorita, byli skřeti tak laskaví, vyhověli mé žádosti a kopii doručili mně. Percyho jméno… tam 
není.“ 
 
Harry si odkašlal. „Jo... já vím, viděl jsem to... na hodinách.“ Pak mávl rukou, jako by se přes to 
chtěl přenést. „Kdo další?“ 
 
„Těžko říct, když nemám přesný seznam, kdo byl k dnešnímu dni na ministerstvu zaměstnán. 
Ale z těch co znám, schází mnozí. Amelia Bonesová. Dirk Cresswell. Arnold Peasegood. Dolores 
Umbridgeová. Amos Diggory...“
 
„Albusi,“ řekl Snape, „já si opravdu myslím, že to pro tuto chvíli stačí. Harry ti má co říct.“ 
 
Harry se zmítal mezi dvěma emocemi. Bylo mu strašně líto pana Diggoryho a ne zas tak moc 
Umbridgeové. Ale otcův komentář ho vytrhl z myšlenek a připomněl mu jeho zodpovědnost k 
Řádu. „Ano,“ řekl a narovnal se v křesle, pokoušel se zorganizovat si myšlenky. Otec už toho 
část věděl, ale ředitel ne, a tak se Harry otočil k němu. „Může za to Voldemort. Chci říct, že 
samozřejmě, ale ...on mi to řekl.“ 
 
„On prolomil tvoji nitrobranu?“ 
 
Harry se otřásl. O tomhle by raději nemluvil, ale Řád možná potřebuje znát úplnou pravdu a tak 
přemohl svoji nechuť. „Ne, pane řediteli, na chvíli jsem nechal své plameny pohasnout. Je mi to 
líto.“ 
 
Snape se naklonil v křesle dopředu: „Líto?“ 
 
Nezněl ani sarkasticky, ani jedovatě, takže se Harry cítil ještě o něco hůř. „No, neměl jsem...“ 
 
„Taky se mi zdá, žes neměl,“ řekl Snape suše. „Mně se to, že se ti vysmívá Voldemort, líbí 
možná ještě méně než tobě, ale to, že se to stalo, v žádném případě neznamená, že za tu 
katastrofu na ministerstvu můžeš ty. Tolik pekelných strojů, které popsal ředitel, se nesmontuje 
za chvilku. Tenhle útok byl plánovaný dlouho dopředu.“ 
 
„Jako můj dárek k narozeninám,“ zavrčel Harry. „Podívej, já neříkám, že je to moje chyba. Na to, 
abych si myslel, že jsem zodpovědný za všechno, co si Voldemort vezme do hlavy, nejsem dost 
šílený. Ale bylo vážně divné slyšet ho, jak mi říká 'Všechno nejlepší Harry' jen chvilinku před 
tím, než rádio oznámilo, co se děje na ministerstvu.“ 
 
Snape se opřel dozadu do křesla a spojil prsty dohromady. „Možná jsme měli dát na tvé 
instinkty a zaútočit.“ 
 
„No,“ řekl Harry, „podle toho, co víme, to byla past. Pravděpodobně by nás ty bomby vyhodily 
do vzduchu ve chvíli, kdybychom se tam objevili.“ 
 
Snape přikývl s očima stále upřenýma na Harryho. „Jsem moc rád, že tentokrát se 
neobviňuješ.“ 
 
„No, víš...“ povzdychl si Harry, „je těžké necítit se alespoň trochu provinile. Koneckonců, vybral 
si den mých narozenin.“ 
 
„Vybral si noc na konci měsíce,“ opravil ho Brumbál. „Dobu, kdy, jak se dozvěděl Bill Weasly od 
těch, co přežili, jde ochranka domů normálně na konci služby, ale v každém oddělení zůstane 
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alespoň pár lidí do časných ranních hodin. Výborný čas, jak způsobit co největší ztráty na 
životech a nebýt při tom chycen.“ 
 
„Není všemohoucí,“ řekl Snape mírně.
 
Harry zaskřípal zuby. „Takže zaměstnanci ministerstva byli vystaveni nebezpečí díky hloupým 
vnitřním pravidlům! Popletal je vážně idiot!“ 
 
„Byl,“ řekl Draco ospale. „Severusi, jsem si jistý, že Rhiannon už je doma. Potřebuji se s ní 
spojit, abych jí vysvětlil...“ 
 
„To není možné.“ 
 
„Vše, co potřebuji je telefon. Nemohli bychom mít mobil a přenést se na Grimmauldovo 
náměstí, abych ho mohl použít?“ 
 
„Myslím, že tu někde je mobil,“ řekl Harry, který si vzpomněl na ten, kterým volal Dudleymu, 
„ale baterie už asi bude mrtvá.“ 

„Severusi?“ 
 
Ani Dracův prosebný tón nezměnil Snapeovo rozhodnutí. „Nevzdálím se z pod ochrany 
Bradavic, dokud nebudeme vědět o celé situaci víc.“ 
 
Draco se odvrátil.
 
Harry si povzdychl, ale neměl co říct, protože věděl, že otec má pravdu. „Co ten Voldemort, 
tati? Všiml si mezery v mém štítu jen hloupou náhodou?“ 
 
Snape zavrtěl hlavou. „Myslím, že se chtěl vysmát svým nepřátelům, a ty jsi vzhledem k tomu, 
jak jste spojeni, pochopitelná volba. Aby dokázal vstoupit do ředitelovy nebo mojí mysli, musel 
by být blíž. S tebou to má jednodušší.“ 
 
„A to jen protože jsem přestal myslet na nitrobranu.“ 
 
„Bylo by dobré, kdybys teď své myšlenky chránil co nejlépe,“ pokračoval Brumbál mírně.
 
„To jsem se snažil dělat celé léto,“ mrmlal Harry a přemýšlel, kolikrát ztratil koncentraci během 
chytačských her, co hráli s Dracem, nebo zatímco pracoval na svém lexikonu kouzel.
 
„Všichni jsme věřili, že Voldemort zalezl někam hluboko pod zem.“ 
 
Snape mu řezavě odpověděl: „Ne, byli jsme všichni přinuceni tomu věřit. Ještě před koncem 
školního roku jsem vám říkal, že ten plán s Lupinem je absolutně nesmyslný. A na tom trvám. 
Co udělal jiného, než že nás ukolébal ve falešném pocitu bezpečí?“ 
 
„No, mám pocit, že ve skutečnosti jsi Severusi řekl, že je ten plán vyšinutý,“ opáčil Brumbál a 
zalovil v hábitu, jakoby tam něco hledal.
 
Harry se na chvíli zděsil, že ředitel nabídne Snapeovi bonbón. Téměř nadskočil, jestli teď něco 
nepotřebovali, pak další výbuch, i kdyby jen slovní.
 
„Je to šílené,“ řekl Snape ledovým hlasem. „A věřte mi, že si promluvím s Lupinem o tom, jak to 
všechno zpackal. Kolik lidí je mrtvých jen proto, že nebyl schopen vypátrat plány Voldemortova 
útoku na ministerstvo? Kolik možných spojenců ztratíme tímhle debaklem?“ 
 
Harry chtěl Remuse bránit. Byl si jistý, že se snaží ze všech sil. Ale dobře si pamatoval, jak se 
otec rozzlobil, když se s ním dohadoval před ředitelem.
 
Ale o jedné věci nedokázal nemluvit: „Remus je možná mrtvý... Myslím, není dobré znamení, že 
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se ještě neozval.“ 
 
Byl na sebe naštvaný, že se mu při tom zachvěl hlas, ale snad je to normální i v jeho věku. 
Alespoň Snape vypadal, že si to myslí, vstal ze svého křesla a přitáhl si Harryho k sobě. Ale 
místo toho, aby ho objal, jak Harry předpokládal, ho jen poplácal po zádech. 
 
Poněkud neobratně, jako by si až na poslední chvíli uvědomil, že Albus přihlíží.
 
Draco se potichoučku uchechtl. Jindy by se Harry možná ohradil, ale teď byl rád, že to pomohlo 
uvolnit napětí.
 
Snape od něj poodstoupil, obvykle bledou tvář lehce zrůžovělou. „Harry, máš ještě něco na 
srdci?“ Odmlčel se, dokud Harry nezavrtěl hlavou.
 
Brumbál se zvedl z křesla. „Severusi, postarej se, ať jsou chlapci v bezpečí.“ 
 
Snape přikývl. „Je mi jasné, že máte hodně práce,“ řekl zdvořile, a téměř nepostřehnutelně se 
natočil směrem ke krbu. „Ozvěte se mi, až budete mít další informace.“ 
 
„Samozřejmě, Severusi,“ rozloučil se s posmutnělým úsměvem Brumbál. „Dobrou noc, Harry a 
Draco.“ 
 
„Dobrou noc.“ 
 
„Děkujeme, že jste přišel na naší oslavu,“ dodal Draco se nečitelným výrazem.
 
Dříve než se Harry stihl zeptat, co se děje, byl ředitel pryč a Snape pokračoval v řeči. „Byl to 
vyčerpávající večer. Měli byste oba jít do postele.“ 
 
„V mojí spí Dudley, takže na mě zbyl gauč,“ pokrčil rameny Harry
 
Draco před sebou zkřížil ruce: „Jestli myslíš, že dokážeš usnout, tak si klidně vlez do mojí.“ 
 
„Když budeš celou noc vzhůru a trápit se tím, že jsi zmeškal schůzku se slečnou, nebude ti to 
vůbec k ničemu,“ prohlásil Snape netrpělivě.
 
„A co trápit se dalšími věcmi?“ zavrčel Draco. „Nejsem idiot, Severusi. Tenhle útok znamená, že 
je válka na spadnutí, což znamená, že pokud mě někdo uvidí s Rhiannon, bude ve velkém 
nebezpečí. Takže už ji možná nikdy neuvidím.“ 
 
„Draco, jak můžeš myslet na tohle v momentě, kdy zemřelo tolik lidí?“ zeptal se Harry.
 
„A co můžu udělat pro lidi, kteří už jsou mrtví? Nic...“ 
 
„Pro slečnu Millerovou, ale dnes v noci už také nemůžeš nic udělat,“ řekl Snape
 
„Kdybys ji měl rád, říkal bys jí jménem! A měl by ses naučit ji mít rád, protože jednoho dne to 
bude tvoje snacha a... a do hajzlu.“ 
 
Pro jednou ho Snape nenapomenul za to, jak mluví. „Co se děje?“ 
 
„Večeře s jejími rodiči,“ zaúpěl Draco. „Pozítří. Předpokládám, že to padlo. A já jsem chtěl, aby 
ses s nimi poznal.“ 
 
„Já vím,“ tišil ho Snape. „Draco, já proti slečně Millerové nemám vůbec nic. Zdá se to být 
příjemná mladá dáma a já ji s potěšením přivítám v naší rodině, pokud ten den přijde. Ale teď je 
nejdůležitější tvoje i její bezpečnost. Takže není důvod, aby ses po dnešku nevyspal. Zítřek 
možná přinese další hrůzy.“ 
 
„Další útok?“ zeptal se Harry a cítil, že se mu zpotily dlaně.
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„Nebo další informace o tom dnešním,“ pokračoval Snape ponuře. „Draco chceš lektvar?“ 
 
„Ne.“ Draco se posadil na gauč. „Pokusím se usnout. Harry běž do pokoje za bratrancem. Do 
teď všechno zvládal dobře, ale až se vzbudí, tak možná bude rozrušený.“ 
 
Harry věděl, že je to pravda. Mudlovský prášek na spaní není Bezesný spánek a zničení 
ministerstva Dudleymu možná připomene, co se stalo vloni s číslem čtyři. A navíc možná, že 
tohle je Dracův způsob jak říct, že chce být chvíli se Severusem sám. „Dobře, jdu do postele,“ 
prohlásil se zívnutím Harry.
 
„Vyčisti si před spaním mysl,“ doporučil mu Snape.
 
„Já vím, vždy ve střehu,“ přikývl Harry, zamířil do ložnice a zanechal svého bratra s otcem o 
samotě.

***

Druhý den, těsně po obědě probraly plameny krb náhle k životu.
 
Harry poplašeně vyskočil od stolu, zatímco Draco hned při prvním zvuku vytáhl hůlku. Útok na 
ministerstvo je oba evidentně vystresoval. Samozřejmě mohl to být jen vracející se otec, ale 
také to mohl být někdo jiný.
 
Strnulý, připravený ke kouzlení, přál si Harry, aby otec neodvedl Dudleyho tak časně ráno. Na 
druhou stranu byl otci vděčný za pomoc. Spojil se s Maršou a požádal ji o spolupráci při hledání 
'náhradního bydlení pro mladého pana Dursleye, optimálně na místě co nejvíc vzdáleném od 
Surrey'.
 
Dudley si dělal trochu starosti, jak najde novou práci, ale Harry mu řekl, že kdyby potřeboval 
peníze, ať dá vědět Marše. Koneckonců, k čemu by mu byl trezor, když ne k tomu, aby pomohl 
těm, které miluje.
 
Tahle slova vehnala Dudleymu slzy do očí a Harry se za to trochu styděl. I když chápal, že bylo 
pro Dudleyho překvapující, že ho Harry miluje po tom všem, co se stalo. Ale stalo se to, když 
byli děti a už to je pryč. 
 
A nepodstatné ve srovnání s tím být připraven čelit tomu, kdo se možná pokusí přenést krbem 
do sklepení.
 
Plameny na mřížce zahučely, zezelenaly a začaly se objevovat krabice zabalené v obyčejném 
hnědém papíru.
 
„Pojď zpátky,“ odtáhl Draco Harryho od krbu. Toho se to poněkud dotklo, protože on je přece 
ten schopnější chránit je. Ale když uviděl, že Draco taky udělal několik kroků zpátky, spolkl 
poznámku a řekl si, že mu jde jen o bezpečnost.
 
O pět balíků později plameny zhasly.
 
Draco si balíčky zkoumavě prohlédl. „Pravděpodobně to jsou naše dárky, ale předpokládám, že 
bude lepší ujistit se.“ 
 
Začal kouzlit a hledal zlá kouzla a kletby. Harry cítil, jak v něm vzrůstá vztek. Draco je jeho 
bratr, má ho rád, ale někdy je neuvěřitelně sebestředný. „Weaslyům včera zabili syna, 
nepředpokládám, že neměli na práci nic lepšího, než balit hromadu pitomých dárků...“ 
 
„Nejsou pitomé. Jsou to dárky k plnoletosti. To znamená, že jsou důležité, to ví každá 
kouzelnická rodina,“ řekl Draco tiše. Pro jednou nezmínil Harryho výchovu u mudlů jako 
nedostatek. „A navíc, Harry, copak nevíš, že když ti zemře někdo blízký…“ odkašlal si, zavrtěl 
hlavou a nebyl schopen pokračovat.
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Harrymu se sevřel žaludek. Doufal, že Draco nemluví o Luciusovi, ale o někom jiném. „Stále tě 
tolik bolí vzpomínka na Pansy?“ 
 
Draco trhl překvapeně hlavou: „Ne, samozřejmě ne. To co cítím k Rhiannon tomu dalo úplně 
novou perspektivu.“ 
 
„Tak co se mi pokoušíš říct? Nebo spíš neříct.“ 
 
„Mluvil jsem o tobě.“ 
 
„O mně?“ 
 
Draco přikývl, chvíli mu trvalo, než nabral koncentraci, ale pak začal kouzlit. „Myslím, že tě 
stále bolí vzpomínky na kmotra. Ale, Harry, když umřel, nepotřeboval ses něčím zaměstnat?“ 
 
„Možná by to pomohlo,“ řekl Harry stísněně. „Ale strávil jsem většinu léta o samotě v mém 
pokoji. Ležel jsem na posteli a díval se do stropu.“ 
 
„Teta se strýcem tě nechali? Oni jsou opravdu vzor idiotismu.“ 
 
„Oni nevěděli, že Sirius zemřel,“ zavrtěl hlavou Harry. „Nechtěl jsem, aby to věděli, bylo 
příjemné mít po ruce nebezpečného kmotra, který se zajímá, co se se mnou děje, a mohl by si 
to s nimi přijít vyřídit.“ 
 
„Čímž jen potvrzuješ, co jsem řekl.“ 
 
Harry se trpce pousmál. „Ale jo, já vím. Ale teď už je pro mě těžké se kvůli tomu rozčílit. Možná 
že jsem konečně připravený odpustit jim. A navíc, těžko jim vyčítat, že si loni v létě nevšimli, 
jak jsem zničený. Strýc Vernon musel být šílený starostmi, že je jeho žena tak nemocná, a 
Petunie... vždycky když jsem jí viděl, byla tak tichá. Když se nad tím teď zamyslím, vypadala 
špatně, ale tehdy jsem nebyl ve stavu si něčeho takového všimnout. Ale teď... vím, že musela 
být vyděšená ze smrti.“ 
 
Harry se najednou cítil poněkud provinile. Po Siriusově smrti hodně přemýšlel o věčném životě. 
Popravdě celé to léto, ale ani jednou nevzdechl nad tím, co bude s jeho tetou. Teď se nad tou 
myšlenkou otřásl. „Předpokládáš... myslíš, že mudlové přijdou po smrti do stejných míst jako 
kouzelníci?“ 
 
Draco se zachmuřeně posadil. „Ne, myslím, že ne. A dřív než mi vynadáš, že zase hledám 
rozdíly, chci, abys věděl, že je to jedna z mých nočních můr. Protože pokud Rhiannon umře, už jí 
nikdy neuvidím.“ 
 
„Možná, že ano,“ snažil se ho povzbudit Harry i když ani v nejmenším netoužil znovu vidět 
Petunii nebo Vernona. Ani aby jim řekl, co si o nich ve skutečnosti myslí. 
 
„No, tak například duchové jsou jen bývalí kouzelníci...“ 
 
„Na to nemáš žádný důkaz,“ řekl Harry. Skorobezhlavý Nick sice jednou něco takového 
naznačoval, ale vzhledem k tomu, že straší jen v Bradavicích, možná nezná žádné duchy, kteří 
bývali lidmi. „Podívej, je přece spousta duchařských historek a některé vypráví o známých 
lidech. Všichni z nich nemohli být kouzelníci nebo čarodějky.“ 
 
„Jmenuj někoho.“ řekl Draco mrzutě
 
Harry zapřemýšlel. „No, jedno z cimbuří Toweru se jmenuje Alžbětina procházka, protože tam 
tudy chodila, když tam byla zavřená. A říká se, že se tam občas prochází doteď.“ 
 
„Myslel jsem někoho známého.“ 
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„Princezna Alžběta?“ měl Harry co dělat, aby se nerozesmál. „Královna Alžběta? Dcera Jindřicha 
VIII?“ 
 
Draco si foukl do ofiny. „No dobře, tvůj pobavený výraz může znamenat jen jedno. Že bych měl 
nastudovat mudlovskou historii.“ 
 
„No, vzhledem k Rhiannon...“ 
 
Draco pokrčil rameny. „Možná, že z těch učebnic Mudlovských dějin získám alespoň nějaké 
základní znalosti. Protože na těch balíčcích není nic temného. Ale zjistil jsem, že v jednom z 
nich je dopis,“ ukázal Draco na nejmenší krabičku.
 
Byla to jen krátká noticka od Ginny, která se omlouvala za to, že dárky nezabalila už o den 
dříve.
 
Harry se kousl do rtu. „Bože, jak si mohla myslet, že bych od ní něco takového mohl očekávat.“ 
 
„Ona si to nemyslí,“ vysvětloval Draco klidně. „Jak už jsem ti řekl, snaží se zaměstnat, aby 
nemusela nad ničím přemýšlet.“ 
 
To dávalo smysl a tak Harry přikývl. Představoval si, jak paní Weasleyová plete, horečnatě 
likviduje následky párty a popohání všechny děti, aby jí pomohly odstranit ze zahrady trpaslíky, 
přestože to Ron dělal celé léto.
 
Draco otevřel několik krabic, hůlkou dárky zdvihal do vzduchu a posílal je na stůl.
 
Už jen při pohledu na ně si Harry uvědomil ten hrozivý rozdíl, mezi dnešním ránem a tím 
včerejším, kdy se tak radoval, že je konečně dospělý. Uplynul jen jediný den a svět se proměnil 
v daleko pochmurnější místo.
 
Harry si povzdychl a přál si, aby tak dobře nevěděl, jak rychle se tahle změna může udát. 
Nedošlo mu, že mluví šeptem, dokud se na něj nepodíval Draco a neřekl. „A mohlo to být horší. 
Pán zla mohl zaútočit později a ty bys býval byl musil pronést tu řeč.“ 
 
Jeho poznámka dala událostem správnou perspektivu. Harry nemohl uvěřit, že měl tolik starostí 
a tolik se bál něčeho tak bezvýznamného. Ale jiné věci nebyly bezvýznamné. „Říkej mu 
Voldemort, prosím, Draco,“ naléhal. „Nemám rád, když mluvíš, jako...“ 
 
„Smrtijed?“ 
 
„Jako někdo, kdo ho uctívá.“ 
 
„Děsivá sračka, to by byl daleko lepší název,“ zavrčel Draco. 
 
Řekl to ironicky, jako by žertoval, protože Draco by nikdy nepřipustil, že se bojí. Jenže se bál a 
tohle byl jediný způsob, jak to říct.
 
„Strach z jeho jména to ještě zhoršuje, nemyslíš?“ Harry k němu došel, aby mu pomohl s 
krabicemi. Především proto, aby nějak zaměstnal ruce a lépe se mu mluvilo. „A je to tak, jak 
táta říká. Nesmíme si začít myslit, že je všemocný, nebo začneme sebe pokládat za bezmocné. 
Myslet si, že přijde pohroma jen proto, že vyslovíš jeho jméno...“ 
 
„To není jen v jeho jménu,“ odsekl Draco a máchl hůlkou, aby nechal zmizet krabice, které už 
vybalil. „To je i v jeho stylu a ten je skutečně výjimečný. Ale...“ 
 
„Nemyslíš, že se v tom trochu moc přehrabuješ?“ 
 
„Ale,“ pokračoval Draco zvýšeným hlasem, „byl bych rád kdybys věnoval pozornost tomu, co 
za pozornost stojí.“ 
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„A teď jsi jízlivý.“ 
 
Draco zamrkal a pak se rozesmál. „No, možná že jo, ale nemyslel jsem to tak. Ale vyhrál jsi na 
body. Tedy ty a Severus. A jestli na tom bude trvat, tak... se nad tím zamyslím.“ 
 
„Dobře.“ Harry přemýšlel, jak se vede Dudleymu a jak by se cítil on, kdyby musel opustit dům, 
který nedávno zrekonstruoval. No, možná má Draco pravdu, že je lepší se něčím zaměstnat. 
Zamířil k hromadě dárků ležící na stole. „Měli bychom to uklidit dřív, než se táta vrátí.“ 
 
Téměř to stihli, ale zrovna tak se s tím nemuseli obtěžovat, protože po té, co nechal Dudleyho s 
Maršou, se Snape zastavil v Devonu, aby odtamtud vyzvedl všechny věci. A zdálo se mu lepší 
neposílat je krbem, ale zmenšit je, aby se mu vešly do hábitu.
 
„Moje XL,“ zaúpěl Draco a mazlil se s ním, když si ho zvětšil do normální velikosti. 
 
Harry se natáhl dopředu: „Vypadá dobře.“ 
 
„Ale určitě to není způsob jak se chovat k takovému báječnému koštěti.“ 
 
Snape si odkašlal. „Troufám si říct, že na to zapomeneš, hned jak ti oznámím, že na tebe v 
Devonu čekal dopis.“ 
 
„Dopis?“ zalapal Draco po dechu. „Ministerstvo to nebylo všechno, že ne? Něco se stalo mé 
matce a je to chyba toho zasranýho vlkodlaka a...“ 
 
Snape zalovil v hábitu a vytáhl mudlovskou obálku: „Prosím tě, uklidni se a nehysterči.“ 
 
„Rhiannon,“ vydechl Draco a vytrhl Snapeovi obálku z rukou. Nebo se o to alespoň pokusil. 
Snape ji držel pevně.
 
„Trvám na tom, abys jí okamžitě řekl, že s dopisováním je konec,“ řekl Snape vážně. 
„Mudlovské dopisy nejsou dobrý nápad.“ 
 
„Napíšu jí to v odpovědi,“ přikývl horečnatě Draco. 
 
V okamžiku, kdy Snape pustil obálku s ní Draco zamířil do ložnice a zavřel dveře tak rychle, až 
práskly. 
 
„Mladá láska,“ zavrtěl Snape hlavou, ale v těch slovech byla spíš laskavost než výsměch.
 
„Byls někdy...“ Harry se náhle odmlčel. Ptát se na tohle je možná ještě horší nápad, než ptát se 
na Kazisvěta Snapea.
 
„Jestli jsem byl zamilovaný?“ 
 
„No... jestli ti teda nevadí ta otázka.“ 
 
Místo odpovědi Snape objednal čaj, usadil se s hrnkem do křesla v obýváku a usrkl si. Když 
konečně zvedl oči k Harrymu, byl v nich stín.
 
Do háje. Harry si rychle objednal svůj hrnek, aby byl k otci zády. Teprve, když se usadil, měl 
pocit, že se na tolik ovládá, aby se mu mohl podívat do očí. „Omlouvám se, pane. Neměl jsem 
se ptát na nic tak osobního.“ 
 
„Ne, to jsi rozhodně neměl,“ řekl Snape kousavě a s prásknutím postavil hrnek. „Vždyť mezi 
námi dvěmi není přece žádný vztah. To kdybych vás třeba přijal za svého vlastního syna, to 
byste potom možná, pane Pottere, měl právo se ptát. Ale takhle? Takhle ne...“ 
 
„Pottere?!“ zlobil se Harry
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„Myslel jsem, že jsme přešli k formálnímu oslovování. Říkáš mi pane a nevšiml jsem si, že 
bychom byli ve třídě.“ 
 
„Já tě nechápu,“ vztekal se Harry a postavil hrnek tak, až čaj vyšplíchl přes okraj. „Podívej, ty o 
své minulosti moc nemluvíš. A já jsem na to měl pamatovat dřív, než jsem se zeptal. Proč se 
tak zlobíš? Jen proto, že jsem ti náhodou řekl pane?“ 
 
„Ne, ale protože se mě bojíš.“ Snape měl ruce složené v klíně, ale Harry si všiml, že má prsty 
křečovitě sevřené.
 
„Bojím? Tím, že ti říkám pane, se snažím jen vyjádřit respekt. To přece víš.“ 
 
„Vím,“ řekl Snape ztěžka. „A nemám moc rád, když to děláš. Ale chápu to. Ale vadí mi ta 
propast, kterou to mezi námi tvoří a vidím, že jsem ji tvořil i já. A netěší mě to.“ 
 
„Jaká propast?“ 
 
„A jak bys to tedy nazval?“ Snape se nadechl nosem. „Téměř se třeseš jen proto, že ses mě 
zeptal na bezvýznamnou osobní otázku. Předpokládejme, Harry, že bys mě urazil. Opravdu 
vážně. Co myslíš, že by se pak stalo?“ 
 
„Já nevím...“ 
 
Snapeův hlas byl ostrý, téměř řezavý. „Takže už nemáš strach, že zruším adopci?“ 
 
„Ne!“ 
 
Snape se na něj chvíli díval a pak se evidentně uvolnil: „To rád slyším.“ 
 
„Ale neřekl bych, že ptát se tě na lásku je bezvýznamná otázka,“ pokračoval Harry. „Je to... je 
to opravdu osobní.“ 
 
„Předpokládám, že by ses otce ptal na osobní věci.“ 
 
„Na tohle ne,“ zamumlal Harry a odvrátil oči.
 
Když se podíval zpátky zjistil, že se na něj Snape dívá tázavě: „Harry, je něco, co bys mi chtěl 
říct?“ 
 
„Teda když se ptáš takhle, zníš jako Brumbál.“ 
 
Snape ho ještě chvíli pozoroval a vypadalo to, že dospěl k nějakému závěru. Dřív, než se Harry 
stačil zeptat k jakému, pokračoval otec v řeči. 
 
„Někdy zapomenu, jaké to je být ve vašem věku. Předpokládám, že tehdy jsem i já měl pocit, 
že být zamilovaný je ožehavé téma. Ale teď...“ pousmál se. „Ano, byl jsem zamilovaný. A nebo 
jsem možná cítil chtíč. Kdo ne?“ 
 
Harry popadl hrnek a vypil ho téměř celý naráz. Ještěže už vychladl. Pane Bože, chtíč? 
 
Nechtěl se ptát, ale něco říct musel: „No... byl to někdo z Bradavic?“ 
 
„Pár jich bylo,“ řekl Snape věcně. „Byl jsem takový přelétavý typ. Ale možná to bylo tím, že 
jsem tehdy byl stejně tak atraktivní jako teď, a když se objekt mého zájmu zakoukal někam 
jinam, poohlédl jsem se také po jiné. Zmijozelský pragmatismus.“ 
 
„Nejsi neatraktivní...“ 
 
Snape přimhouřil oči: „A to Poppy tvrdila, že ti ty nové brýle sedí.“ 
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Harry si povolil prstem límeček. Kdy se tu dělalo takové horko? „No já vidím dobře. Chci říct, že 
teď, když tě znám, vidím tě jinak než dřív, a kdybys trochu...“ 
 
Přestal dřív, než se dostali k šampónu.
 
„Je to už dávno, co mi došlo, že nejsem zrovna ženský ideál,“ zavrtěl hlavou Snape.
 
„Ale jsi tak chytrý, úplně na všechno. A jsi statečný, celé roky jsi strávil jako špion. A věrný, 
zachránil jsi mě a...“ 
 
„No, pokračuj. To je fascinující. Evidentně jsem členem všech kolejí, jen ne Zmijozelu...“ 
 
„A jsi zábavný, jako právě teď!“ 
 
„Nemusíš se tak snažit, abys šetřil mé city,“ podíval se stranou, jakoby zvažoval co říct. „Mám i 
co nabídnout. A není to tak, že by mi byly upřeny všechny radosti... ženské společnosti, abych 
tak řekl.“ 
 
Harry se rozhodl, že tohle je ještě o něco lepší než chtíč. Zrudl ještě trochu víc a rozpačitě se 
zeptal: „Někdo, koho znám?“ 
 
„Předpokládám, že už jsi se seznámil s Irmou Pinceovou?“ 
 
Harry byl tak šokovaný, že téměř vyprskl čaj zpátky. Když ho dokázal spolknout, vydechl: „O, 
můj Bože.“ 
 
„Už jsem ti řekl, jak obdivuji tvůj takt?“ 
 
„Já vím, to nebylo taktní,“ styděl se sám za sebe Harry a snažil se to zamluvit. Třeba pomůže 
zdvořilý zájem. „A předpokládám, že to nefungovalo. Není to pro tebe těžké, když je teď ve 
sboru?“ 
 
„Ale ona tehdy byla také ve sboru,“ cukalo Snapeovi v koutku úst a jeho mysl byla evidentně 
naplněná příjemnými vzpomínkami. 
 
Harrymu došlo, že je až nápadně čitelný: „Ty si ze mě utahuješ!“ 
 
Snape se rozesmál: „No jasně, ty pitomé děcko. Ale to je dobrá otázka. Bude ti vadit, když ti tak 
budu říkat i po sedmnáctých narozeninách?“ 
 
„Ne, ty mi tak můžeš říkat.“ Harry si pomyslel, že by mu scházelo, kdyby s tím Snape přestal. 
Pitomé děcko není o věku, stejně jako adopce není o papíru. „Teda to bylo podlé, nechat mě 
myslet si, že jsi... s Madam Pinceovou!“ 
 
Pokud si Snape všiml toho, jak se Harry otřásl, nekomentoval to. „Chtěl jsem tím říct jedinou 
věc. Jsem ochotný mluvit s tebou o mé minulosti. Ale moje affaires de coeur se netýkají jen 
mě.“ 
 
„No, tohle mě z takových otázek vyléčilo,“ řekl Harry a pousmál se. „Ale neměl bys být 
otrávený jen proto, že se pokouším respektovat tvoje hranice, stejně jako s Kazisvětem.“ 
 
„Zníš tak dospěle.“ 
 
„To Marša pořád říká takové věci.“ 
 
„Aha.“ Snape spojil prsty dohromady. „Věř mi, že o Kazisvětu Snapeovi je opravdu lepší 
nemluvit. Ale nechci, abys to nějak generalizoval. Jsi můj syn. Chci, aby pro tebe moje minulost 
byla otevřená kniha... nechci se ti uzavírat.“ 
 
„Jsem tvůj milovaný syn,“ pokračoval Harry trochu samolibě. „Řekl jsi to. Přede všemi. 
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Popravdě trochu mě to překvapilo.“ 
 
„Tradice,“ řekl Snape nevrle, ale když se na něj Harry rychle podíval, jeho hlas zněžněl. „Dobrá 
tradice.“ 
 
Harry se zakřenil. „Myslel jsem si to. Díky, táto. Za ten pohár a... za, vždyť víš. Za všechno.“ A 
teď v závěru byl čas na smutnější téma. „Viděl jsi dnes ředitele? Slyšel o Remusovi?“ 
 
„V Devonu mě dostihl Albusův Patron. A ano, Lupin se s ním zkontaktoval. Tvůj přítel je v 
pořádku a v bezpečí.“ 
 
Ten konec téměř zavrčel. Harry si toho všiml, ale nechal to být. I když mu to připomnělo jeho 
opovržlivou poznámku, že si Remus vždy dá pozor, aby zůstal v bezpečí a v teple, zatímco 
ostatní se vystavují riziku. Nebyl důvod se kvůli tomu hádat.
 
„A v každém případě, dnes večer bude schůzka Řádu.“ 
 
Harry se ošklíbl: „A nech mě hádat. Draco a já nejsme zvaní...“ 
 
„A to proč? Jste členové a navíc jste dospělí.“ 
 
Harry se v křesle narovnal. „Myslel jsem si, že když teď bude ta válka, necháte nás stranou, že 
je to moc nebezpečné a tak.“ 
 
„Právě naopak. Na vás oba bude nepřítel upírat svou pozornost. Takže čím více budete mít 
informací, tím lépe. Nevědomost může být sladká, ale málo kdy je bezpečná.“ 
 
Harry krátce přikývl a pokoušel se vypadat jako člen Řádu a ne jako dychtivé děcko, ale přesto 
musel položit otázku, která mu neodbytně bloudila hlavou. „A Remus? Bude tam?“ 
 
„Ta schůzka se svolala kvůli němu,“ Snape vstal, sanice sevřené. „Přinese zprávy. Možná nám 
vysvětlí, proč bychom ho měli nechat dělat jeho práci, když zatím má jen mizerné výsledky.“ 
 
„Kdyby o útoku na ministerstvo věděl, řekl by nám to...“ 
 
„Právě o tom mluvím.“ 
 
Tolik k tomu, že se nebudeme hádat, pomyslel si Harry vztekle. „On nemůže vyhrát, že ne? 
Když odvede dobrou práci, nenávidíš ho, protože převzal tvé místo v Řádu. A když špatnou, 
vrčíš na něj, že snižuje laťku, kterou jsi ty nasadil!“ 
 
Snape překřížil ruce před sebou a jeho hábit zavlál. „Harry, já dobře vím, že ho miluješ. Ale on 
si tvou úctu nezaslouží.“ 
 
„Ještě štěstí, že všichni vždy dostaneme to, co si zasloužíme!“ Harry zalapal po dechu a téměř 
si přál, aby ta slova mohl vzít zpátky. Téměř. „Podívej tati, to, co chci říct, je, že máš opravdu 
vysoké standardy. A i když se Remus pokouší jít v tvých stopách... to, že ho Řád respektuje, 
neznamená, že tebe respektuje méně. To je stejné jako mít dva syny. Když sis vzal Draca, 
neznamenalo to, že mě budeš mít rád méně.“ 
 
„Tohle přirovnání opravdu pokulhává,“ ze Snapeových očích zůstaly jen malé škvírky. „Lupin je 
jako zvěd absolutně bezcenný a na nic. Ale já se o tomto tématu už nechci bavit.“ 
 
„Dobře,“ odsekl Harry. Nemluvit o Kazisvětovi, o Snapeových minulých láskách a o Remusovi. 
Ale jeho otec chce být jako otevřená kniha!
 
Harry přemýšlel, na jaké stránce tu knihu otevřít.
 
Bohudíky, dřív, než by stačil říct něco, čeho by později litoval, Draco s vrznutím otevřel dveře. 
Mohl to všechno slyšet, vzhledem k tomu, že Snape ani Harry nijak neochránili kouzlem své 
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soukromí, ale on měl evidentně na práci jiné věci než odposlouchávat. „Rhiannon je ta 
nejchytřejší holka na světě,“ řekl, když vkročil do místnosti. „Říkám vám, ta nejchytřejší. Když 
jsem se neobjevil na její premiéře, došlo jí, že se muselo stát něco závažného. Půjčila si 
strýčkovo auto a jela několik hodin až k Hermioniným rodičům. Napsala mi úžasný dopis, vůbec 
se nezlobí, jen jí zajímá, co mně zabránilo vidět se s ní.“ 
 
„Draco,“ přerušil ho důrazně Snape. „Předpokládám, že už máš napsanou odpověď?“ 
 
„Ano, ale nevěděl jsem, co jí můžu říct, ani jak to formulovat,“ vzdychl si Draco. „Přečteš si 
koncept a poradíš mi, Severusi?“ 
 
„Velmi rád.“ 
 
Draco se pousmál. „Napadlo mě to. A říkal jsem si, že tak jako tak budeš chtít ten dopis vidět. 
Plácal jsem tam něco o zkaženém temném kouzelníkovi. Už předtím jsme se s Harrym zmínili, 
že i kouzelnický svět má své kriminálníky. A naznačil jsem něco o válce, ale vše jsem 
nevysvětloval.“ 
 
„Stačí tolik, abys jí plně vysvětlil, proč je potřeba takové opatrnosti, když tě bude kontaktovat. 
Už žádné mudlovské obálky.“ 
 
„Ne, pane. Už se to nestane.“ 
 
Draco za tohle oslovení vynadáno nedostal. Ale Harry si s tím nelámal hlavu. Chápal, že Snape 
se snaží pro své syny dělat to nejlepší. A každý z nich potřebuje něco jiného.
 
A právě teď se Draco potřebuje soustředit na svůj dopis.
 
Harry vstal a protáhl se. „V kolik je ta schůzka Řádu?“ 
 
„V pět.“ 
 
Draco vytřeštil oči: „Co se děje?“ 
 
„Nic nového,“ zavrtěl Snape hlavou. „Abychom zabránili dalším neočekávaným událostem, 
setkáme se s Remusem Lupinem, aby nám řekl, co ví o Voldemortově útoku na ministerstvo. 
Draco, musím zdůraznit, že je velmi důležité, aby ses ovládl. Vím, že ti záleží na bezpečí tvé 
matky, ale kvůli tomu se tato schůzka nekoná.“ 
 
„Neměl jsem v plánu přerušit Lupina tím, že se zeptám na zprávy z Kontinentu,“ zdvihl bradu 
Draco. „Protože vím, že se na mě ještě dost členů Řádu dívá úkosem a přemýšlí, komu jsem 
doopravdy věrný...“ 
 
„Mnoho ne, jen Moody,“ opravil ho Snape. „A vzhledem k tomu, že mě taky ještě pořád nevěří, 
není to žádné překvapení.“ 
 
„A ostatní mi věří?“ zasmál se Draco spíš rezignovaně, než hořce. „To si tedy, Severusi, 
nemyslím.“ 
 
„Možná ne úplně věří tvému úsudku. A nemyslím si, že by všichni věřili tvému okouzlení 
Světlem. Nicméně věří, že jsi oddaný Harrymu. Nic jiného jim nezbývá, když se za tebe zaručil 
Albus.“ 
 
„To je roztomilé,“ zavrčel opovržlivě Draco. „Moje skutky nesvědčí samy o sobě dost? Vždyť 
jsem zachraňoval Harryho. Znova a znova...“ 
 
„Chceš říct dvakrát?!“ 
 
Draco ignoroval Harryho přerušení. „Dal jsem mu přednost před svým vlastním otcem! Tedy, 
chci říct, před člověkem, který mne vychoval! Zachránil jsem Harryho Pottera před Luciusem, 
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prokletým Malfoyem. A kdybych chtěl být opravdu puntičkář, řekl bych, že jsem ho zachránil 
před samotným Pánem Zla, protože přesně před ním by skončil! A kde je můj vděk? Kde je mé 
uznání?“ 
 
„Sto padesát bodů a pohár pro Zmijozel,“ řekl Harry ohnivě. „A já ti nezávidím. I když to 
znamená nebelvírskou prohru a víš, jak je pro mě Nebelvír důležitý. Ale neříkej, že ti nikdo 
nepoděkoval? Ředitel ti poděkoval dokonce veřejně.“ 
 
„A který Zmijozel by dělal něco pro poděkování?“ zeptal se Snape.
 
„Já ne!“ 
 
„To doufám.“ 
 
„Jen se mi nelíbí, že po tom všem se za mě musel někdo zaručit,“ založil Draco ruce na hrudi.
 
„Jsi v dobré společnosti,“ řekl Snape suše. „Nebo si myslíš, že mně věřili hned od začátku pro 
mou slunnou povahu? My dva k sobě prostě patříme.“ 
 
Harry měl pocit, jakoby to byla narážka, aby na chvíli zmizel do ložnice. „Tak já vás nechám s 
tátou pracovat na tom dopise.“ 
 
„Zůstaň, Harry,“ řekl Draco. „Chci, aby sis to taky přečetl. Znáš Rhiannon lépe než táta a 
rozumíš mudlovskému myšlení daleko lépe než my dva. Budu mít jistotu, že nebudu vypadat 
jako... mentál.“ 
 
Harry si pomyslel, že je směšné, mít z toho takovou radost, ale měl. Je dobré, když on nebo 
Draco mají možnost trávit čas jen s otcem, ale když na něčem pracují všichni tři, je to ještě 
lepší. 
 
„Jasně,“ řekl a plácl s sebou do křesla u stolu. „Ale myslím, že si nemusíš dělat starosti.“ 
 
Draco s sebou škubl. „To říkej, až si to přečteš. Když jsem se to pokoušel přečíst z jejího 
pohledu, dokonce i mně to znělo vyšinutě.“ 
 
„Hm, ale pamatuješ si ten plakát z domova pro motáky, ten z toho pitomého televizního 
programu? Zdálo se, že Rhiannon věří v nějaké vládní spiknutí, létající talíře a někoho, kdo se 
jmenuje Šiřitel nákazy. Přemýšlel jsem, jestli je to něco jako Superman naruby... takže zprávy z 
kouzelnického světa, ve kterém zuří válka, jí nebudou znít zas až tak divně. Jí ne, řekl bych.“ 
 
„Pak tedy díky Merlinovi za americké televizní programy,“ povzdychl si Draco
 
Harry se zakřenil: „Merlin to nedělal proto, aby mu někdo děkoval.“ 
 
Vysloužil si tím od Snapea i Draca káravý pohled, ale pak se všichni tři sklonili, aby si přečetli 
dopis pro Rhiannon.

***

Toho dne odpoledne vládla v kuchyni v čísle 12 posmutnělá nálada.

Nebyli tu všichni členové řádu, jen ti, kteří nejvíc potřebovali slyšet Remusovu zprávu. A nebo, 
jak Harryho napadlo, ti kteří ji ještě neslyšeli.

Snape sice nic neřekl, ale Harry si domyslel, že Remus už mluvil s Brumbálem soukromě. 
Ředitel možná povolal některé členy řádu, aby si zprávu vyslechli v klidu jeho pracovny.

To by vysvětlovalo, proč tu nejsou Tonsková a Pastorek. Chyběli i někteří další, ale s nimi si 
Harry hlavu nelámal.
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Daleko víc ho zajímali lidé, kteří tu byli. Pan a paní Weasleyovi, Bill, Charlie, dvojčata. Ron a 
Ginny tam nebyli. A Harry měl pocit, že nejsou ani v patře. Harry si pomyslel, že je asi poslali 
pryč z domu. Jako malé děti, přestože Ron je starší než Harry.

Harry si povzdychl, byl si téměř jistý, že s tím nápadem vyloučit je daleko spíš přišel Brumbál 
než Molly Weasleyová. 

„Ale no tak, no tak,“ řekl Fred a šťouchl Harryho do ramene. „Se tváříš, jako kdyby umřel bratr 
tobě.“ 

Harry se chabě pousmál a pokoušel se předstírat, že mu to přijde vtipné. Ale nepřišlo. Jak si 
někdo může dělat legraci z takovéhle věci...

Pak ho, ale samotného napadla odpověď. Jak říkal Draco, každý má způsob, jak se vyrovnávat s 
bolestí. Fred se nesnaží něčím se zaměstnat, má svoji cestu.

Harry si přitáhl křeslo k Fredovi a teprve pak si všiml, že Draco sedí téměř přesně naproti.
Snape očividně neměl v plánu sedat si vůbec. Stál s nevlídným výrazem opřený o zeď, paže 
překřížené na hrudi a dával jasně najevo, že už teď dopředu ví, že nebude souhlasit ani s 
jedním z Remusových slov.

Harry jen doufal, že nedojde ke slovní přestřelce a Snape neroztrhá Remuse na kousky. 

Harry si vztekle pomyslel, že pokud se tak stane, má Draco právo nazvat jejich otce pokrytcem, 
který ho poučuje o sebeovládání.

Harry matně zaregistroval, že George, který seděl vedle Freda, se něčemu směje. Fred patrně 
vykládal nějaký další vtip, ale Harry ho neslyšel.

„Ale no tak, Harry,“ zvolal náhle George. „Co koukáš jako o pohřbu.“ 

Fred se rozchechtal.

„Chlapci,“ ozval se Artur Weasley z čela stolu.

Když se Harry podíval tím směrem, uviděl Molly Weasleyovou, jak odvrací obličej.
Bezpochyby chápala, proč se její synové chovají zrovna takhle, ale nebyla v náladě na morbidní 
vtipy.

Harry se ze všech sil snažil zabavit dvojčata. Naklonil se k Fredovi a řekl jim oběma.
„Můžete vyřídit Ginny, že jsme jí s Dracem vděční, že nám zabalila věci?“ 

„Ona má pro tebe slabost, že, Harry? A vždycky měla.“ Vmísil se Fred.

„Mluv vážně,“ řekl Harry, jen chvíli předtím, než mu došlo, že je to nesmyslný požadavek. „A i 
kdyby tak už je to pryč.“ 

„Zdá se, že to hraje dobře...“ 

„Prosím o pozornost,“ pronesl hlubokým, klidným hlasem Brumbál. Harry ho neviděl přicházet a 
dokonce nepostřehl ani Remuse, který musel přijít s ním. 

Ze Snapeova výrazu bylo vidět, že on si všiml.

Harry otce přejel káravým pohledem a doufal, že to za to doma neschytá. Ale fungovalo to.
Snape se okamžitě ovládl a nasadil výraz znuděného zájmu. 

Remus dopadl do křesla, sklonil hlavu a Harry si pomyslel, že nevypadá nejlépe.
Kolem očí měl vrásky z vyčerpání a vypadal stejně jako po úplňku. Evidentně trpěl bolestí, 
přestože k jeho poslední proměně došlo už před dvěma týdny.
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Harrymu se náhle sevřel žaludek. Rozeznal tenhle druh bolesti. Tohle nebyla vlkodlačí 
záležitost. Každý může trpět pod Cruciatem.

Harry se zakabonil. Nenáviděl myšlenku na to že byl Remus potrestán právě takhle. A jestli se 
tak děje často, možná Remus opravdu není dobrý zvěd.

„Starostolec se sešel k naléhavé schůzce,“ oznámil ředitel v okamžiku, kdy měl pozornost 
všech. „Použili zřídka užívaný precedent a rozhodli o nejvhodnějším kandidátovi na post 
ministra kouzel. Podle nich je to Rufus Brousek. Já toho muže příliš neznám, ale Pastorek mi o 
něm řekl pár věcí. Na rozdíl od Popletala, Brousek není hlupák. Je to pragmatik, který nebude 
skrývat pravdu.“ 

„On by nenechal pracovat zaměstnance ministerstva všechny ty hodiny bez ochrany?“ zeptala 
se Molly Weasleyová.

Její tón byl zlý a uštěpačný, ale za tím vším bylo slyšet obrovskou bolest, která Harryho 
zraňovala.

„Ne, Molly nenechal.“ řekl Brumbál mírně. „Ve skutečnosti si Rufus Brousek na tuto praktiku 
několikrát stěžoval.“ 

Molly se vztekle odvrátila pryč, jakoby chtěla říct: měl si stěžovat víc, teď už je na všechno 
pozdě.

„Co je to za precedent co jsi zmínil,“ zeptal se Moody s podezřívavým výrazem. „Nikdy jsem 
neslyšel, že by ministra vybíral Starostolec. Vždyť je to banda pitomců. Co se stalo s volbami? 
Proč si nemohou kouzelníci a kouzelnice vybrat svého vůdce?“ 

„Oddělení pro magické volby bylo naprosto zničeno.“ řekl Albus tiše. 

Molly se kousla do rtu.

„A Starostolec se rozhodl, že za těchto okolností je možné přistoupit ke zvláštním opatřením.“ 

„Tos mi, ale neodpověděl na otázku. Podle jakého precedentu jednali?“ 

„Volba věštbou.“ 

Snape se zatvářil vztekle a pohrdavě. „Naši nebojácní vůdci nechtějí být obviňováni, pokud by 
jejich opatření celou situaci ještě zhoršilo. Takhle to bude vina tarotů, větru nebo nějakého 
jiného nesmyslu.“ 

„Mohlo by to tak být,“ řekl Albus mírně a pokrčil rameny, „za předpokladu, že se situace zhorší. 
Třeba ne.“ 

„Ale Albusi, věštění,“ tentokrát to byl Artur s ustaraným výrazem.

Harry přemýšlel jak ho může zajímat, jak byl zvolen nový ministr, jen den poté, co byl zabit 
jeho syn. Ale možná, že tohle byla jen další věc, kterou chtěl zaměstnat svou mysl.

„Ty víš stejně dobře jako já, jak málo je lidí, kteří ovládají tohle umění. Většina věštců jsou 
šarlatáni a v každém případě, lidé často vidí, to, co chtějí vidět, když vykládají znamení.“ 

„To máš pravdu,“ řekl Brumbál a pohladil se po vousech. „Ale zdá se, že v tomto případě je to 
naše výhoda. Podívej, koho zvolili, aby se chopil ministerských povinností. Vrchní bystrozor, 
zkušený bojovník. Teď v čase války. Velmi vhodné. Člověk by snad řekl, že až příliš. Kouzelníci a 
kouzelnice Starostolce viděli, co chtěli vidět, ale když to prohlásí za věštbu, zbaví se 
zodpovědnosti pro případ, že by se jejich úsudek ukázal jako mylný.“ 
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„Zmijozel,“ přikývl Draco

„Máš pravdu, Draco,“ usmál se ředitel, i když díky smutku, který tu panoval, byl jeho úsměv o 
něco méně zářivý než obvykle. „Rufus Brousek opravdu patřil do Zmijozelu, když navštěvoval 
Bradavice.“ 

Draco sebou cukl. „Já mluvil o Starostolci - ale to je jedno.“ 

Harry povytáhl obočí. Zmijozelský ministr kouzel? To tedy ještě může být zajímavé.

A nebo velmi špatné.

Pak sám sobě připomenul, že Zmijozel neznamená zlo. Zvláštní, že to musel udělat. Tohle přece 
ví už dlouho.

Ale přesto první, co ho napadlo, když slyšel, že nový ministr býval Zmijozel, bylo, že by Brousek 
mohl mít stejný názor na čistotu rasy jako Voldemort. Hloupost. Nikdy by se neprosadil v 
oddělení pro prosazování magických zákonů, kdyby byl rasista.

Ledaže by to tajil. A v neupřímnosti jsou Zmijozelští vážně dobří.

Harry sám sebe okřikl. Nemá důvod nevěřit Brouskovi... ale popravdě věřit mu taky nedokáže. 
Ne po té, jak se němu zachoval Popletal. Ale nechá to zatím alespoň otevřené.

„Za nedlouho to oznámí v rádiu.“ pokračoval Brumbál a podíval se při tom na hodiny na zdi. 
„Rufus Brousek převezme úřad jen chvíli poté. A bude v něm šest měsíců. Pak budou řádně 
vypsané volby a on svůj post buď obhájí nebo ne. Seznam těch, kteří zahynuli při útoku na 
ministerstvo vyjde zítra v novinách. A ještě jedna novinka. Představeným bystrozorů je teď 
Pastorek.“ 

„To by mohlo být užitečné,“ přikývl Moody. Oko se mu v hlavě otáčelo do všech stran, jako by 
hledal nějaká skrytá kouzla. 

„To jistě,“ Brumbál se rozhlédl po přeplněné kuchyni. „Pokud nemáte nějaké otázky, je teď na 
čase, aby promluvil Remus. Jak všichni víte, po nějakou dobu předstíral, že je Lucius Malfoy. 
Voldemort naslouchá jeho radám a byl i při útoku na ministerstvo.“ 

Nastalo šokované ticho, ale přesto měl Harry pocit, že téměř slyší myšlenky svých 
spolustolovníků. Byl tam? Byl při útoku?

Snape byl zachmuřený a z očí mu sršela zášť. Harry měl chuť na něj zařvat. Vždyť by přece měl 
mít i Snape radost, že Řád má nějaké informace přímo od Voldemorta. Ale ne to nemá, protože 
by musel připustit, že Remus je užitečný.

Harry si řekl, že je mu jedno, co si Snape myslí. Za sebe je rád, že si Remus vede dobře. 
Znamená to, že má všechno co potřebuje mít dobrý zvěd a že dokáže ve všem tom nebezpečí 
přežít.

„Obávám se, že Albus trochu přehání,“ Remus poněkud roztřeseně vstal z křesla. „Nebyl jsem u 
toho, když byl útok plánován, to by byl Řád samozřejmě varován. Nejsem si jist, že mi Pána Zla 
naslouchá.“ 

„Ale no tak, no tak Remusi,“ napomínal ho Brumbál. „Přece dobře víš, že jsi byl ten jediný, koho 
povolal ze zahraničí, aby se k němu připojil. Jediný z jeho následovníků, kterému se rozhodl 
důvěřovat.“ 

Když to slyšel Snape, tvářil se ještě kyseleji než před tím a Harry se musel kousat do rtu, aby 
něco neřekl.

Ale Snapea si nikdo nevšímal, všichni byli šokováni tím, co řekl Remus.
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„Takže on je pro tebe Pán zla?“ vrčel Moody. „Jsi si jistý, že na tebe nemá Znamení větší vliv než 
si připouštíš?“ 

„Malé zakoktání by mohlo skončit mojí kariéru dřív než začala.“ bránil se unaveně Remus. 
„Jsem jen ostražitý.“ 

„To je v pořádku, v pořádku.“ 

Albusovo přitakání utišilo námitky.

Remus se zhluboka nadechl a pokračoval. „Jak víte, Pán zla poslal včera všechny smrtijedy pryč 
z Británie. Všichni tam zůstali, ale já jsem byl v okamžiku útoku na ministerstvo povolán zpět.“ 

„Proč ty?“ 

To se ptal Snape. Hlas měl klidný a tvářil se naprosto neutrálně. Harry si pomyslel, že by se 
neměl ptát a hlavně, že by neměl Remuse přerušovat. Dělal přesně to, před čím varoval Draca. 
Nechává své osobní antipatie zasahovat do setkání Řádu.

Ale možná, že na to, po tom všem co udělal pro Řád, měl nárok.

„Protože, i když mi Pán zla nenaslouchá, důvěřuje mi.“ Pokračoval Remus a jeho hlas byl 
naplněn emocí, kterou Harry nebyl schopen pojmenovat. „Vedu si Severusi lépe než jsem si 
vedl loni. Zasévám mezi smrtijedy svár a nedůvěru... Pán zla by z toho mohl učinit závěr, že 
Lucius Malfoy je jeho nejméně důvěryhodný následovník. Místo toho usoudil, že pokud je 
Luciusova pověst terčem tolika pomluv, je to právě proto, že o něm ostatní smrtijedi vědí, že je 
nejoddanějším služebníkem Pána zla a tím, že by ho zničili, by se uvolnilo místo Voldemortovy 
pravé ruky. A tak se Pán zla rozhodl Luciuse poctít tím, že mu ze všech nejvíc důvěřuje.“ Remus 
pokrčil rameny. „Co víc bych k tomu řekl, Pán zla není zrovna proslulý svojí racionalitou.“ 

Harry se otřásl. Dobře rozuměl Remusovým důvodům, ale přesto mu vadilo slyšet, když mluvil 
o Voldemortovi jako o Pánu zla.

Ještě, že přišel na schůzku sám za sebe. Možná, že je dobře, že mě od něj držel Snape tohle 
léto dál, pomyslel si Harry. Asi by mi vadilo být s ním, když je za Luciuse.

Přesto Harry otce podezíral, že má i postranní motivy. Byl by nejraději, kdyby se Harry přestal s 
Remusem stýkat úplně.

„A kdy jste přišli na ministerstvo?“ Zeptal se Charlie poněkud netrpělivě.

Remusovi se už netřásly jen prsty, ale celé ruce a vypadal nemocně.

„Cruciatus,“ odsekával Severus jednotlivé slabiky. „Pro Merlina, posaď se, Lupine. Očividně se 
něco pokazilo. Vypadá to, že tě trestal celou noc.“ 

„Nic se nepokazilo,“ zachraptěl Remus, ale přesto se posadil.

Uplynula celá věčnost a nebo možná jen zlomek vteřiny, Harry si nebyl jistý, jestli si toho všiml 
někdo jiný, ale on ano. Snapeovy temné oči se upíraly na Remuse a Harry téměř cítil nitrozpyt 
ve vzduchu. A ještě aby ne, po vší té době, kdy spolu cvičili nitrobranu, a zejména od okamžiku 
kdy byl Snape tak hluboko v jeho mysli, poznal kdy je otec na lovu. 

Ne, nikdo jiný si toho nevšiml. Až na Brumbála. Zaujatě si prohlížel Snapea a Remuse, chvíli je 
nechal, ale pak řekl.

„Pokračuj, prosím.“ 

Remus odvrátil oči od Snapea a odkašlal si. „Plán šel přesně podle záměrů Pána zla. Celé léto 
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chytal děti, narozené u mudlovských rodičů a nečistokrevné děti a schovával je do náhrdelníku, 
co nosí na krku.“ 

„Do amuletu.“ Bill zuřil. To mě mohlo napadnout.

„Su Li,“ zalapal Harry po dechu a zaťal ruce v pěst. „Wayne Hopkins. Laura Madley! Ti všichni v 
jednom amuletu?“ 

„Tolik dětí se ztratilo,“ zaúpěla paní Weasleyová. „A ty všechny držel v zajetí Vy-Víte-Kdo a nosil 
je všude s sebou? Ubožáčkové...“ 

Remusovy oči byly podezřele červené a díval se všude, jen ne na Molly Weasleyovou. „Ano, a 
to není všechno. Měl patnáct dětí, některé byly ještě příliš malé na to, aby mohly studovat v 
Bradavicích. Ten amulet dokázal vytvořit magickou sféru, kterou Pán zla přetvářel svou vůlí. 
Sféru, kterou mu poskytly mladé poddajné mysli.“ Remus se upřeně díval na stůl. „Strávil celé 
léto tím, že je manipuloval, formoval podle své vůle, pokud si nebyl jistý, že se budou chovat 
jako...“ 

„Roboti,“ řekl Harry hluše. Všichni se na něj překvapeně otočili. „No... něco jako cvičené opice.“ 

„Ty děti ještě pořád drží v zajetí?“ zeptal se Bill a srovnal si dlouhé vlasy za ucho. „Mohl bych se 
pokusit najít kouzlo, které by je osvobodilo...“ 

Remus se na něj podíval, tvář staženou bolestí. „Už není důvod. Všechny zemřely na 
ministerstvu. Udělal z nich zbraně. Asi jsi přišel na to, že tam byly bomby? Byly vytvořeny z 
agresivní magie, kterou naplnil ta dětská těla, protože konec konců, koho by napadlo, že děti 
mohou být nebezpečné.“ 

Místností se ozvalo několik šokovaných výkřiků. Bill nevypadal méně šokovaný než ostatní, 
přesto několikrát přikývl. „To vysvětluje, proč jsme našli tak málo důkazů, byli jsme 
překvapení...“ 

„Samozřejmě, že jste byli překvapení,“ vybuchl Charlie. „Koho mohlo něco takového 
napadnout?“ 

„Jen ďábelského Pána zla,“ řekl Remus bez stopy humoru v hlase.

„Mohl bys mu přestat říkat takhle?“ vykřikl najednou Draco. Když se na něj pak všichni otočili, 
zrudl.

„A z jakého důvodu jsi nám neřekl, že Voldemort unesl ty děti?“ vyštěkl Snape.

„Nevěděl jsem o tom,“ Remus si dlouze vzdychl. „Neřekl to vůbec nikomu. Celé léto jen 
pozoroval, čekal a rozhodoval se, komu může důvěřovat. Nepotřeboval nás, protože byl 
zaměstnán svým vlastním tajným projektem. Ale věděl, že bez pomoci, by mohl přijít o tu svou 
malou armádu, kterou potřeboval k tomu výbuchu. Proto si mě na ministerstvo zavolal. 
Dozvěděl jsem se o tom plánu jen chvilku předtím, než se to seběhlo.“ 

„Proč děti?“ zeptala se zděšeně Molly Weasleyová. Harryho napadlo, že soucítí s ostatními 
matkami. S dalšími matkami, které přišly o děti, díky Voldemortvým ďábelským plánům.

„Protože jsou tak snadno ovlivnitelné.“ 

„Je to zvláštní myšlenka na nečistokrevné pomocníky.“ promluvil toho dne poprvé Mundungus 
Fletcher.

„Ne z jeho úhlu pohledu,“ řekl Remus a vyčerpaně zavřel oči. „Je to příznačné.“ 

„Nečistokrevní a zrození z mudlů ničí náš svět,“ řekl Brumbál smutně. „Tentokrát doslova.“ 
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„A co bylo tvým úkolem?“ naléhal Snape. 

Remus váhal, jen chvíli, ale váhal.

Snape přivřel oči a znova se díval zle.

„Dívat se a souhlasit, jako ten, kdo je druhý v pořadí,“ odpověděl Remus. „Abych předvedl 
ostatním smrtijedům svou pozici. Abych jim mohl říct, že já a jen já jsem byl svědkem 
vyvrcholení plánů Pána zla.“ 

Snape se na něj stále upřeně díval, pak s sebou náhle trhl. Nic víc. Tvář měl úplně bledou. 

Harrymu došlo, že otec něco viděl. Něco v Remusově paměti. Něco šokujícího, něco, co Remus 
neřekl nahlas.

Ale co to bylo, neměl Harry nejmenší tušení.

„A proč tě tedy mučil,“ zeptal se Draco, naklonil se dopředu a jeho oči měly ten odstín šedé, 
který nabývaly, jen když řešily nějaký složitý úkol z věštění z čísel. „Severus má pravdu, že na 
tebe použil Crucio, i já to poznám.“ 

„Z čisté radosti,“ odpověděl Snape. „Voldemort nepoužívá tu kletbu jen jako trest. Je to také 
způsob, jak oslavuje.“ 

„Ale to jsem nikdy neslyšel...“ 

„Děkujeme ti Draco,“ přerušil ho Brumbál a jeho hlas měl úplně stejný tón, jak Snapeův. „Jsme 
rádi, že nám můžeš sdělit informace, které jsi získal, když jsi vyrůstal v rodině smrtijeda. 
Informace, které můžeš říct komukoli z nás, jak už jsem několikrát opakoval. Ale nesmíš 
zapomenout, že přeci jen mluvíme o šílenci.“ 

Draco vypadal zmateně. Dobře věděl, že byl právě manipulován a umlčen, ale v nejmenším 
netušil proč. 

Harry polkl. Měl pocit, že se mu uvaří mozek, ze všeho toho přemýšlení. Brumbál Draca umlčel 
a ještě před ním Snape, který přišel s tím vysvětlením o oslavě, kterému sám nevěřil. A Draco 
evidentně také ne.

Snape a Brumbál evidentně vědí něco, co nechtějí, aby věděli ostatní. Ale co to je? Nějak část 
Remusovy zprávy není pravdivá. A nechtějí, aby se ostatní příliš vyptávali.

Ale co? Co se mohlo stát na ministerstvu, co nechtějí, aby věděli ostatní?

Harry nedostal víc času o tom přemýšlet, protože znovu promluvil jeho otec a on naslouchal v 
naději, že najde nějakou nápovědu.

„Co ještě nám můžeš říct, Lupine?“ 

Teda. Nedalo se říct, že by Snapeův hlas byl vlídný, ale byl nekonečně méně vzteklý, než 
obvykle. Kdyby nic jiného, tak tohle Harryho přesvědčilo, že se děje něco divného. 

Něco velmi divného.

Remus krátce zavřel oči a vypadal poraženě. „Už není mnoho co říct. Byli jsme v samotném 
srdci ministerstva, v tunelu, pod nejnižším patrem, zatím co rozesílal své otroky do horních 
pater, kontroloval je za použití Legilimens, které nevyžadovalo oční kontakt. Legilimens je 
umění, které se snadno zneužije,“ dodal náhle a zachmuřil se. „Když byli na místech, použil 
kouzlo, které mu posloužilo, jako roznětka.“ 

Po tváři Molly Weasleyové skanuly dvě obrovské slzy. Arthur vzal její ruku do svých dlaní, jako 
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by jí chtěl dodat sílu.

Remus upřel oči na stůl a mluvil čím dál rychleji. „Pak se otřásla země a vypadalo to, že on má 
ohromnou radost nad tím, jak to všechno jde a vzhledem k tomu, že všechna strážná kouzla 
byla pryč, přenesli jsme se na místo, kde bývalo Atrium, abychom se podívali na škody a pak 
jsme utekli zpátky do Malého Visánku, kde celou noc oslavoval.“ 

Harry se ptal nerad, ale udělat to musel. „Remusi, ten příšerný vzkaz mi Voldemort poslal před 
výbuchem, nebo po něm?“ 

Remus chvíli vypadal zmateně, ale brzy to překonal. „Až po. Byla to součást oslavy.“ 

Harrymu došlo, že Remus odpověď nezná. Ba, že o výbuchu vůbec nic neví. Buď dokázal 
Voldemort poslat vzkaz, aniž by přitom upadl do tranzu, což bylo vzhledem k tomu, co Harry 
věděl o Legilimens nepravděpodobné, a nebo v tu chvíli Remus s Voldemortem nebyl.

To je ono... to vysvětluje, proč Snape Draca takhle umlčel.

Takže... oproti tomu, co Remus říká, nebyl celou dobu s Voldemortem, byl někde jinde, ale kde? 
Co dělal?

A proč to nemůže říct ostatním?

„O čem to mluvíte? Jaký vzkaz?“ mračil se na Harryho Moody.

„Vysvětlím ti to, až Remus domluví.“ 

„Už jsem domluvil,“ řekl Remus a jeho obličej byl unavený tak, jak Harry nikdy předtím neviděl. 
Nepochybně cruciatus. Určitě musel udělat něco, čím Voldemorta naštval. Pokusil se zachránit 
ty děti? I když neměl nejmenší šanci na úspěch?

Ale to nedávalo smysl. V tom případě by Remus byl mrtvý. Rozhodně by tu neseděl a 
nevykládal, že je Voldemortův nejdůvěryhodnější smrtijed. A v tomhle by Remus řádu nelhal. 

Jenže v něčem lže.

Především proto, že neměl na výběr, se Harry rozhodl přestat mořit s tou hádankou a věnovat 
se otázce co mu položil Moody. Nejkratším možným způsobem mu povykládal o nejhorších 
narozeninách ve svém životě.

Moody vrčel: „Myslel jsem, že zvládáš nitrobranu lépe, kluku. Nebo nám tvůj otec lhal? Nebylo 
by to poprvé. Měl by si vzít příklad z nás ostatních. Z lidí, kteří poznají rozdíl mezi pravdou a 
lží...“ 

„To už by stačilo, Alastore,“ okřikl ho Brumbál a díval se při tom varovně na Snapea.

Remus úplně ztuhl a vypadalo to, že se brzy zhroutí.

Snapeův hábit zavlál, když přistoupil ke stolu a pohledem pražil Moodyho, ten mu opětoval 
stejně. „Ve válce je čas na podvod. A ty to dobře víš. Nebo bys byl radši, kdybych Voldemortovi 
řekl o Řádu pravdu? Ujišťuji tě, že se ptal, pořád se ptal.“ 

„Inovoval jsem některá kouzla a myslím, že to zvládnu i s nitrobranou,“ vmísil se mezi ně rychle 
Harry v naději, že zastaví jejich hádku. Nikdo by nevyhrál. Ani Moody, ani Snape by neustoupili 
ani o píď.

„No, doufejme, že budeš příště opatrnější,“ zavrčel Moody a jeho kouzelné oko se točilo kolem 
dokola, zatím co si prohlížel Harryho obličej.

„Harry za ten útok nemůže!“ řekl Draco hlasitěji, než bylo třeba.
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„Neříkám, že může. To je jasné, že nemůže, ale mohl by to být problém. Potter rád nechává 
bránu ke své mysli otevřenou!“ 

„Jo, já si pamatuji, že Siriuse zabili!“ zakřičel Harry.

„Chlapci, chlapci,“ uklidňoval je Brumbál a Harry měl pocit, že myslí i chlapce daleko starší, než 
sedmnáctileté. „Tohle je velmi stresující období, navrhuji, abychom se uklidnili. Co kdybychom 
si dali čaj a sušenky?“ 

Paní Weasleyová vstala, ale Brumbál zavrtěl hlavou, mávl hůlkou v komplikovaném gestu a 
objevilo se jídlo. Krásné malé sušenky, lívance se smetanou a džemem, okurkové sendviče a tři 
konvice voňavého čaje. 

Tohle museli skřítkové přichystat předem, pomyslel si Harry a natáhl se pro lívanec. Mňam. 
Scházela mu Bradavická kuchyně. Zejména ve dnech, kdy byl na řadě s vařením Draco. Ačkoli 
musel připustit, že od toho okamžiku, kdy se Draco dozvěděl, že Rhiannon není čarodějka, 
opovrhoval vařením o něco méně.

Paní Weasleyová ale přesto vstala a přinesla hrnky a talíře. Úhledně podsunula talíř před 
Harryho, aby si mohl někam položit svůj lívanec. „Díky, paní Weasleyová.“ 

„Není zač, není zač, Harry.“ ani se na něj nepodívala a spěchala dál kolem stolu.

Harry se rozhlédl po otci, chtěl mu podat šálek čaje a tiše se zeptat, co se děje. O čem to 
Remus tak nechce mluvit? Pak se ale rozhodl, že tahle otázka může počkat domů. Ale stejně 
může Snapeovi podat hrnek čaje.

Teprve tehdy si všiml, že Snape z místnosti odešel, tiše jako kočka a všechna ta konverzace 
kolem jídla mu posloužila jako dobrá zástěrka. 

A Remus tu taky nikde nebyl.

Harry počkal, dokud se k němu Brumbál, který mluvil s Moodym, neotočil zády a pak vyklouzl z 
místnosti tak potichu, jak jen to šlo a následoval jemnou vůni lektvarů, která lpěla na otcových 
šatech.

Zastavil se, když uslyšel zpoza zavřených dveří hlasy. 

„Vem si to, Lupine.“ slyšel Snapeův hluboký vážný hlas.

„To není nutné, Severusi...“ 

„Je, a ty to víš a já vím, že ty to víš.“ 

Remus si povzdychl. „Ale tys to neměl vědět.“ 

Snapeův hlas se ještě ztišil, tak, že Harry téměř nerozuměl. „Pak bys měl lépe bránit svoje 
nitro. Jak chceš oklamat jeho, když neoklameš ani mě?“ 

„Být tady, vidět...“ Harry slyšel zaharašení a přemýšlel, co to bylo. „Bylo to těžší, než jsem 
čekal.“ 

„Samozřejmě,“ řekl Snape věcně, ale beze známek zloby. „Možná bychom měli naše schůzky v 
příštích měsících poněkud omezit...“ 

„Je lepší tomu čelit.“ Remus začínal být netrpělivý. „Severusi, dej ten lektvar pryč, víš, že si 
nemůžu dovolit použít ho. Pán zla by přemýšlel, jak jsem se tak rychle mohl uzdravit a znovu by 
mě potrestal.“ 
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Takže Remus byl potrestán... Tak, když byl z Voldemortova dohledu, udělal na ministerstvu 
něco, čím ho rozzuřil...

„Hm, to je pravda.“ Ozvalo se zacinkání skla, jako by dvě lahvičky narazily jedna na druhou.

„Nabízíš mi Nerve restorative, jen, aby ses mi vysmíval?“ 

„Ne.“ odmlčel se na dlouhou chvíli Snape. „Snažím se tím říct něco jiného. Mýlil jsem se. Jsi tak 
dobrý, jak jen jsme si mohli přát.“ 

Ale to přeci nedává smysl, když Voldemorta včera tak rozzlobil!

Remus se přidušeně nadechl. „Jak to můžeš říct, po tom všem, co jsem udělal?“ 

„Já vím, co jsi udělal,“ zašustění hábitu. „Vůbec jsi nestrážil své myšlenky, slabost, kterou si 
nesmíš dovolit, až opustíš tyto zdi. Dávej na sebe pozor a opatruj se.“ 

Kdyby nestál tak strnule, aby byl úplně zticha, asi by překvapením upadl.

Remus se tiše zasmál, ale byl to prázdný a hořký úsměv. „To je ironie, Severusi. Začals o mě 
dobře smýšlet teprve tehdy, kdy já toho nejsem schopen.“ 

„Nefňukej. V tomhle případě je to úplně k ničemu. Tvoje svědomí může být čisté a ty to víš.“ 

„Ty to chceš říct Harrymu,“ obvinil ho Remus. „To je tvoje hra.“ 

„Jsi díky své současné společnosti poněkud podezíravý, což je předpokládám dobře. Ale jestli si 
myslíš, že hodlám svého syna natahovat mezi námi dvěma jako provaz, tak mě vůbec neznáš.“ 

„Řekneš mu to?“ 

„Ne, ale Harry není dítě. A v mnoha ohledech nebyl nikdy. Pochopil by to. Myslím, že bys mu to 
měl říct.“ 

„Jak bych mohl?“ Remusův hlas se lámal. „Jsem jediné, co mu zbylo, když James odešel. Tedy... 
chci říct, že vím, že má tebe Severusi a že tě miluje, a James už pro něj nic neznamená, ale...“ 

„Neplácej jako pitomec, za kterého jsem tě vždy měl.“ Snape začínal být naštvaný 
„Samozřejmě, že pro něj James je důležitý.“ 

„Pak je to další důvod. Nemohu mu to říct. Nejde to.“ 

Další zašustění hábitu, jako by Snape přišel k Remusovi ještě blíž. „Dobře. Rozumím. V pořádku. 
Dávej na sebe pozor, jak už jsem řekl. A opatruj se, už kvůli Harrymu.“ 

Harry pochopil, že konverzace je u konce a rychle vběhl do další místnosti. Aby byl z dohledu, 
když nejprve Snape a potom i Lupin, zamířili chodbou pryč. Pak zamířil na záchod, aby se 
nechal vidět, jak z něj vychází.

Téměř neschopný ovládnout svou zvědavost, což samozřejmě muselo počkat, zamířil Harry, 
hned jak se vrátil do kuchyně, k Dracovi. Zastavil se kousek od něj, byl překvapený, když ho 
uviděl zabraného do rozhovoru s Molly Weasleyovou.

„... a když můj... když Lucius zemřel, byla jste jediná, kromě Harryho a Severuse, kdo si o mě 
dělal starosti. Místo toho, abyste se jen jako ostatní radovala, že je mrtvý...“ 

„To už stačí, drahoušku,“ řekla paní Weasleyová a pohladila ho po zádech, jako by to bylo malé 
dítě, přesto, že Draco byl vyšší než ona. „Vím, co chceš říct.“ 

„Já vím.“ zakabonil se Draco. „A vím, že kondolencí člověk moc nezmůže. Ale přesto chci, 
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abyste věděla, že je mi to moc líto.“ 

Paní Weasleyová zněla potěšeně. „Nevěděla jsem, že si znal Percyho tak dobře.“ 

Draco se zakřenil. „No, popravdě neznal. Ale pamatuji si, jak laskavá jste byla na Harryho i na 
mě v tom posledním roce. A tak je mi líto, že cítíte to, co cítíte. Dává to smysl?“ 

„Naprosto to dává smysl. Vždyť to není tak dlouho, co ty sám jsi truchlil.“ 

To byla pro Harryho novinka, že Draco něco takového dělal, ale nechtěl paní Weasleyové 
odporovat, ale možná, že mluvila o Pansy. Kvůli té Draco truchlil.

„Když mě omluvíš Draco, myslím, že půjdu lidem nalít čaj...“ 

„Samozřejmě, madam.“ 

Harry chvíli počkal, pak popošel dopředu. Nebyl si jistý, co říct. To od tebe milé, mu 
nepřipadalo, jako nejlepší nápad. Navíc měl v hlavě důležitější myšlenku. „Pojď se podívat na 
tapety.“ 

Draco zdvihl obočí. „Na tapety? Prošel jsem celý tenhle dům a nic takového jsem tu neviděl.“ 

„Aha, no jo, táta s Remusem loni všechny tapety sundali, protože byly plné temných kouzel,“ 
vysvětloval Harry, zatímco zamířil do pokoje, kde bývaly. „Ale visívaly tady,“ ukázal na zeď.

„Aha, a teď je to nepopsatelná místnost. Ty jsi úžasný průvodce, Harry, ale opravdu si 
nemyslím, že někoho takového potřebuju ve svém domě.“ 

„Pitomče.“ Harry zavřel dveře a zabezpečil místnost, což měl udělat i Snape předtím. 
„poslouchej, děje se tu něco opravdu divného.“ 

„Mno, toho jsem si všiml.“ obrátil oči v sloup Draco. „Cruciatus se totiž opravdu běžně 
nepoužívá při oslavách.“ 

„Právě a táta zná pravdu.“ 

„To mi došlo podle toho, jak mě postrkoval. A Brumbál evidentně taky. A asi to řekl tátovi. Co 
myslíš, že Remus Lupin udělal?“ 

„No, popravdě si myslím, že se to táta dozvěděl nitrozpytem. Ale ať už udělal Remus cokoliv, 
stačilo to na to, aby naštval Voldemorta.“ 

„No, ne nezbytně. Vím, že kolem sebe chrlí Cruciatus při sebemenším znepokojení. Prokleje lidi 
třeba za to, že přišli pozdě na schůzku. To se stává Crabbovu tátovi. Nebo aspoň to tak bývalo 
dřív.“ 

„No, nemyslím si, že Remus byl potrestaný jen za to, že přišel pozdě,“ řekl Harry. „Slyšel jsem, 
o čem si povídal s tátou. Ať už udělal cokoliv, čím Voldemorta naštval, Snape mu za to téměř 
gratuloval. A nemyslel to ironicky. Ale proč by táta chtěl, aby Remus podporoval Voldemorta ve 
zlu?“ 

„To nevím, ale jestli se to děje, mohlo by to být špatné pro mou matku,“ řekl Draco sevřeným 
hlasem. „Možná, že není v Británii, ale stejně je celá zamotaná v pavučině, kterou kolem ní 
Lucius rozprostřel.“ 

Harry se kousl do rtu. „Chtěl jsem se na to zeptat už dřív, ale... má tvá matka Znamení?“ 

„Co je to prosím tě za stupidní otázku? Jestli má Znamení? Samozřejmě, že ne. Lucius se totiž 
dostal do vnitřního kruhu Pána zla a jeho žena přitom nemá Znamení. Je tím totiž takový 
důvěryhodnější...“ 
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„Jo, takže má Znamení,“ přikývl Harry.

„A hele, takže mozek ti funguje!“ 

„Nejsem si jistý, že moje ochrany budou fungovat na křik,“ řekl vyrovnaně Harry.

„No jo, občas křičím.“ Draco si prohrábl vlasy. „Do prdele. Neměl bych křičet na tebe, dokonce i 
když se ptáš na nejdebilnější otázku, kterou jsi kdy vyslovil. To jenom... tahle ta hra na 
schovávanou už mi pěkně leze na nervy.“ 

„To zvládneš. Jsi Zmijozel.“ 

„Plácáš čím dál tím větší pitomosti. Něco jsem se naučil, Harry. Být Zmijozel nepomůže, ne když 
je tvoje vlastní matka v nebezpečí. Nemluvě o tom... dobře, neměl bych jí zmiňovat, bez ohledu 
na Silencio. Ale půjdu a najdu Lupina a zeptám se ho, jestli o mámě něco ví. A jakmile budeme 
doma, dostaneme ze Severuse pravdu.“ 

„Dobrý plán...“ 

„Pak mě tedy omluv.“ Draco byl za dveřmi a zamířil zpět do hlavní části domu dřív než mohl 
Harry říct jediné slovo.

Harry se cítil, jako by zbytek času v čísle 12 protahoval. Chtěl si promluvit s otcem, ale musel 
čekat. Chtěl si promluvit s Remusem, ale neodvážil se, ne s tolika lidmi okolo. Skončil v 
rozhovoru s Charliem, který chtěl vzpomínat na Percyho. Pochopitelně, ale Harry se necítil, že 
by měl moc čím přispět. Nakonec nemluví se špatně o mrtvých. Zvláště ne s truchlící rodinou.

„Ale musíš mít nějakou dobrou historku,“ řekl Charlie poté co dovyprávěl Harrymu jak Percy 
dělával každé léto seznam. Seznam toho, co má udělat každý den. A co má udělat Ginny. A 
Ron. Očividně rezignoval na to, dělat seznam dvojčatům, poté co zakouzlili jeho brk tak, aby mu 
stříknul inkoust do očí pokaždé, co dokončili úkol, který jim zadal. „Byl si s s ním pár let ve 
škole.“ 

Podáno to takhle, se Harry snažil přijít na něco, co by mohl říct. „Ano, byl opravdu dobrý 
prefekt,“ poradil si nakonec Harry a cítil se provinile, že si nemohl vzpomenout na nic jiného, 
čím by ho pochválil. Říct, že byl největší hlupák na světě, bylo stěží vhodné. A... dobře, i když 
byl opravdu odporný, zvlášť v průběhu pátého ročníku, pravděpodobně si myslel, že dělá 
správnou věc. A byl na to náležitě pilný. Harry ještě pořád zuřil, když pomyslel na Percyho, tak 
svatouškovského, když zapisoval během Harryho soudu. A bylo od něho hnusné, když pak po 
roce přišel do Bradavic pomoc zadržet Harryho a radil Ronovi, aby upustil od přátelství s 
Harrym...

Harry si povzdechnul a cítil se dokonce hůř než předtím. Čím déle se snažil najít něco dobrého, 
co by o Percym řekl, na tím horší věci si vzpomínal. „Er... dobře... ano. Když jsem byl prvák a 
cítil jsem se v hradu ztracený, Percy nás po uvítací hostině dovedl do nebelvírské věže.“ 

Charlie se rozzářil, jasně chtěl ještě více, takže Harry potrápil mozek. „Ah... ano, Ještě si 
vzpomínám na způsob jakým říkal, „Tak pojď. Honem!“ když jsem čučel na hýbající se 
portréty...“ 

„V pořádku, to zní jako Percy. Byl tak pyšný, že se stal primusem,“ řekl Charlie hlasem plným 
laskavosti. Pak si povzdechnul. „Možná, můžeš na pohřbu promluvit s Ronem, Harry. Láme 
mámě srdce, neustále mluví o tom, že pro Percyho byla důležitější práce než rodina. Nemá 
smysl o tom mluvit, ne teď. A ne před maminkou.“ 

„Ano, zkusím to,“ řekl Harry zamračeně. Netušil co by měl Ronovi říct „Umí být tvrdohlavý, tak 
nemůžu nic zaručit. Pohřeb je připravený?“ 

„V úterý v Doupěti. V poledne.“ Charlie se zašklebil. „Za daných okolností je to spíš 
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vzpomínková slavnost.“ 

Když si Harry vzpomněl na pohřeb Pansy, chápal, co tím Charlie míní. 
Bez těla jsou některé pohřební zvyky neproveditelné. Harry polkl, když mu došlo, jak těžké to 
musí být pro Weasleyovi. Přes všechny jeho chyby Percyho milovali a způsob, kterým se to 
všechno seběhlo, jim nedovolil rozloučit se. Navždy budou mít pocit..., že Percyho smrt není 
opravdová, nebo alespoň, ne tak opravdová a definitivní, jak se předpokládá, že smrt je.

Stará bolest ze ztráty Siriuse sevřela jeho žaludek a způsobila, že se Harry rozhodl udělat pro 
Rona co bude v jeho moci. „Budu tam.“ Pak mu ale došlo něco jiného. To, že je mu sedmnáct 
neznamená, že všechna rozhodnutí bude dělat sám. Draco neměl dovoleno jít a vidět 
Rhiannon, a tak Harryho napadlo, že by Snape mohl podobně rozhodnout i v případě pohřbu. 
„Teda pokud budu smět. Potom co se stalo na ministerstvu, je táta pořádně paranoidní co se 
týče naší bezpečnosti.“ 

„Měl by být.“ Přikývl Charlie. „Všichni jsme šťastní, že na tebe dohlíží, Harry. Těžko mu v tom 
můžeme bránit“ 

Harry to chápal ale vyhlídka, že by zmeškal pohřeb ho trápila. „Ano... dobře, předpokládám, že 
není důležité, že centrum pro zkoušky z přemisťování bylo zničeno, protože stejně, nemůžu 
nikam...“ 

„Ve skutečnosti, zařídím pro tebe a tvého bratra, že můžete být přezkoušeni v Bradavicích,“ řekl 
chladný hlas za jeho zády.

„Oh.“ Harry zkusil zakrýt rozpaky, když se otočil. Nedalo mu to zas až tak práce, protože hned 
začal přemýšlet o kouzlech, které zabraňují přemísťování v budově školy. Snape má určitě plán, 
jak se s tím vyrovnat. „Díky, já sem jen chtěl, do háje, vlastně nevím co jsem chtěl.“ 

„S tím si nedělej starosti,“ řekl Snape a odvrátil pohled od Harryho. „Pane Weasley. Lituji, že 
jsem během včerejší párty neměl víc času promluvit si s vámi o vaši práci v dračí rezervaci.“ 

Charlie se slabě pousmál, dalo by se říci, že se snažil vypadat vesele. „Chcete se mě zeptat, 
jestli bych vám mohl poslat víc těch šupin Welšského zeleného, že ano?“ 

Snape stiskl rty. „Ano, i tak by se to dalo říct.“ 

„Uvidím, co budu moci udělat, profesore. Uvidím vás oba na pohřbu?“ 

„Budeme tam všichni tři, pokud budu spokojen s bezpečnostními opatřeními.“ 

Charlie se začervenal. „Samozřejmě. Na Draca jsem nezapomněl. Nepředpokládám, že byste ho 
teď nechal samotného.“ 

„Samozřejmě, že ne,“ Snape se rozhlédl a pak se zadíval na Harryho, „Kde je tvůj bratr?“ 

„Chtěl si promluvit s Remusem. Můžeš třikrát hádat proč.“ 

„Hmm. Je čas vrátit se domů.“ 

„Tak jo,“ řekl Harry a rozloučil se s Charliem. „Ještě se uvidíme.“ 

Draca našli v hale, blízko zadní části domu. Remus s ním byl, ale opíral se ztěžka o zeď. Vypadal 
dokonce ještě roztřeseněji než předtím.

„Vůbec nic?“ ptal se Draco, právě když se Harry se Snapem přiblížili. „Neslyšel jste o ní nic od 
té doby co odjela navštívit příbuzné do Francie?“ 

„Je to jen pár týdnů,“ odpověděl Remus trpělivým tónem, který znamenal, že tak nejspíš už 
odpověděl několikrát. „Draco, jsem si jistý, že je v pořádku.“ 
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„Fajn!“ syčel Draco přes zuby. „Jak to můžete vědět, když jste o ní neslyšel? A nemyslíte, že je 
trochu podezřelé, že opustila manžela tak brzy potom co byl napaden ze zálohy? Co když to 
přijde smrtijedům divné? Co když je napadne, že utekla aby se ukryla? Budou ji 
pronásledovat!“ 

„Chtěl byste, abych ji povolal zpět? Pak by, ale zase žila s vlkodlakem.“ 

„Tedy, to je tak...“ 

Snape odkašlal. „Lupine, jsem si zcela jist, že když ti Albus doporučil odpočinek, skutečně 
předpokládal, že to uděláš!“ 

„Nemohl jsem odejít bez rozhovoru s Dracem.“ 

„Samozřejmě, že mohl.“ 

Draco zaťal zuby.

Snape to ignoroval. „Přeměň se zpět a použij chráněný krb pro návrat na Malfoy Manor kam 
patříš. Jsem si jistý, že Draco by byl první, který by souhlasil.“ 

„Ano, měl byste jít,“ řekl Draco a stiskl rty, jako by si uvědomil, jak sobecký byl. Jeho další slova 
však ukázala, že to tak asi nebylo. „Vypadáte strašně a jediné selhání by mohlo stát moji matku 
život, tak se dejte dohromady.“ 

„V sázce je víc, než jen tvoje matka,“ odsekl Snape.

„Severusi, je mu jen sedmnáct.“ 

Snape obrátil ledový pohled na Remuse. „Kdybych potřeboval pomoc při výchově synů, určitě 
bych tě o ni požádal. Teď bychom rádi odešli. Ani jeden z mých synů tě nepotřebuje vidět jako 
Luciuse Malfoye.“ 

Harry se téměř ozval, že by se s tím mohl vyrovnat, ale pak si uvědomil, že bude lepší nechat 
to tak. Snape by nebyl rád, kdyby mu odporoval před Remusem. A vlastně... nechtěl vidět 
živého Luciuse Malfoye, už nikdy víc. Dokonce ani nechtěl vidět sochu v Bradavicích.

Naštěstí už nikdy nebude muset. Když půjde do Sovince, nebude se dívat dolů.

„Sbohem, Remusi,“ řekl, přistoupil a pevně muže objal. Remus nejprve strnul, pak vypadal, že 
ho to potěšilo, ale tento výraz rychle odumřel. Harry si nebyl jistý proč, leda, že by to mělo co 
dělat s tou záležitostí 'neříkej to Harrymu'.

„Na shledanou,“ řekl Draco zdvořile. Jeho hlas nezněl vřele, ale nakonec ani ledově.

Snape se s Remusem nerozloučil, ale Harry si uvědomil, že to bylo jen divadlo. Vše bylo řečeno 
už před tím. Teď už Snape Remusem neopovrhoval zdaleka tak jako dřív.

I když z nějakého důvodu nechtěl, aby to Harry věděl.

Až na to, že Harry to už věděl. A jakmile se dostanou domů, dozví se všechno, úplně všechno.

***

„Tak tedy, co je?“ zeptal se Harry, jakmile všichni tři byli zpět pod ochranou adopčních kouzel. 
„Co Remus tají?“ 

Snape zvedl obočí s tak nic neříkajícím výrazem , že kdyby ho Harry dobře neznal, myslel by si, 
že ten člověk o tom nic neví. „Prosím?“ 
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Harry se nenechal zmást. „Viděl jsem tě použít na Remuse Legilimens a vím, že udělal něco co 
nehlásil Řádu, nebo alespoň ne úplně. Co to bylo?“ 

„O té věci nemohu mluvit i kdybych chtěl,“ řekl Snape, a přecházel po místnosti tak strnule, že 
za ním hábit nevlál jako obvykle.

Když se Snale posadil, Harry si přitáhl židli a sedl si také. „Podívej, já vím, že ti Remus řekl, abys 
mi to neříkal, ale...“

„Aha a jak je možné, že to víš?“ 

Draco obrátil oči v sloup. „Harry, základní pravidlo špiclování je, nezmiňovat se pak, žes to 
dělal.“ 

„To je mi jedno,“ odsekl Harry a obrátil se zpět na Snapea. „Můžeš mě potrestat jak chceš, ale 
napřed si to vyjasníme.“ 

„Jeden den po narozeninách a už si myslíš, že si můžeš dovolovat?“ 

Harry se nenechal svést z cesty. „Já si především myslím,“ řekl a zdůraznil větu tak, jak to měl 
ve zvyku Snape, „že jsem dělal to, co ode mě chceš, zejména jsem čekal s debatou až budeme 
doma. A tady přece můžu říkat všechny hlouposti, které mě napadnou. Není to to, cos slíbil?“ 

Snape se rozčílil. „Manipuluješ mnou, Harry?“ 

„Dostali jsme se daleko od problému. Nechceš mi říct co Remus skrývá, já vím, ale...“

„A neměl bych,“ Snape zaťal zuby. „Je Lupinova věc, jestli ti to sdělí, a jeho volba. Není na mně, 
abych ti to řekl. Nemohu o tom s tebou svobodně diskutovat.“ 

Něco ve Snapeově projevu, nebo v tónu jeho hlasu Harryho přinutilo zmlknout. Vlasy na zátylku 
se mu zježily, pocit jako by mu přešel mráz po zádech ho přiměl se postavit. „Ach ne, ne. Ty ne, 
že nechceš, ty nemůžeš. Er... Fidelius?“ 

„Jakási jeho varianta. Jsem zavázán neprozradit soukromou informaci chráněnou tím, kdo už ji 
ví.“ 

Harry nakrčil čelo. „Jak se liší od Fideliova zaklínadla?“ 

Snape si odfrkl. „Jen já jsem vázán. Lupin to může říci komukoliv, kdykoli.“ 

Och. Harry chápal, proč to jeho otce tak pekelně štve.

„Musí to tak být,“ řekl Draco, mluvil tiše, jako by se bál, že Snape vybouchne. „Ať Pán zla 
potrestal Lupina za cokoliv, tak on ví za co to bylo. Lupin se nesmí dostat do situace kdy by 
bylo jasné, že je pod Fideliem. Co, když mu Pán zla nařídí říct ostatním smrtijedům co udělal?“ 

„Přesně tak uvažoval Albus,“ Snape překřížilo ruce a opřel se dozadu.

„Proč neudělat Lupina Strážcem tajemství?“

„A to jsi vyrostl mezi temnými mágy. Skutečně ten důvod nechápeš?“ 

„Ach... Pán zla by mohl cítit změnu jeho magie?“ 

Snape krátce přikývl.

Harry byl z mnoha důvodů naštvaný. „Proč bránit Remusovi říkat Pán zla, jestliže ty sám to 
říkáš?“ 
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Draco se začervenal, jen trochu. „No od něj to prostě znělo divně.“ 

„Lupin by byl idiot, kdyby za současných okolností byl navyklý říkat Voldemort. A on není. Ve 
skutečnosti vše svědčí o tom, že si počíná dost dobře.“ Snapeovy rty se zkřivily v hořkém 
úšklebku. „Nebyl bych tomu věřil.“ 

„Jak může dobře plnit své úkoly, jestli to dopadlo takhle,“ vykřikl Harry. „Řekl bych, že ho mučil 
cruciem celou noc.“ 

„Taky bych řekl. Ale Harry, jsem si jistý, že teď chápeš, že ti na tvoji otázku nemohu 
odpovědět.“ 

„Fidelius, ano.“ Harry se zamračil. „Ale ty bys mi to stejně neřekl!“ 

„To je pravda.“ 

Snapeův klidný tón byl na Harryho už moc. „Jak tu můžeš sedět a přiznat to? Jsme rodina! 
Nepředpokládá se, že budeme mít tajemství jeden před druhým!“ 

Ve Snapeových očích problesklo něco nebezpečného. „Draco. Byla tvá přítelkyně panna, když 
jste se poprvé setkali? A jestliže ano, zmínila se o tom?“ 

Dracovi spadla čelist. „Jak se mě na tohle můžeš ptát?“ 

„Ale já myslel, že se nepředpokládá, že budeme mít tajemství,“ namítl Snape násilně nevinným 
tónem. „Nedovolíš mi šťourat se v tvých osobních záležitostech?“ 

„To je Rhiannonina osobní věc!“ 

„A tato je Lupinova,“ řekl Snape a obrátil se opět na Harryho. „A žádal mě, abych to zejména 
tobě neříkal.“ 

„To není totéž...“

„Není to o sexu. Jinak je to totéž. Zejména proto, že jsem nikdy neměl Lupinovu důvěru. 
Všechno, co jsem se kdy dozvěděl, bylo lstí. Další důvod, abych si teď jeho důvěry vážil.“ 

„Důvěra, cha,“ řekl Harry. „Ty si myslíš, že v tebe nějakou má, když tě dal pod Fidelius, abys to 
nemohl říci?“ 

„Albus to tak chtěl, kvůli tobě,“ odsekl Snape, maska klidu zmizela, ukázalo se zatíná zuby. 
„Lupin mu dost podrobně referoval, že jsem odkryl jeho tajemství a Albus rozhodl, že s ohledem 
na tebe je potřeba tajemství chránit všemi prostředky.“ 

„No, to je úžasné, když ty klidně sesíláš na lidi potají Legilimens...“

„Ano, a ty špicluješ!“ zamračil se Snape. „Když Albus trval na Fideliusu, zdálo se mi, že ve mně 
nemá důvěru, ale když teď vidím jak se dnes chováš, zdá se mi, že jen prostě víc zná tvůj 
skutečný charakter.“ 

„Skutečný charakter!“ 

„Ano,“ řekl Snape a v očích mu zablesklo, „Já o tobě vždy smýšlel jako o Nebelvírovi, ale to 
jsem se mýlil. Stejně tak jsi Zmijozel.“ 

„Já jsem...“ v tom si Harry uvědomil, jak by bylo od něj hloupé křičet, že není. Řekl by to jen 
proto, aby vyhrál v hádce, ne proto, že by to byla pravda. Ani on sám tomu nevěří. „Jo, jsem.“ 

Cítil se zahanbený, sklonil hlavu, ale vzhlédl přes řasy. „Tedy... uděláš něco s tím špiclováním?“ 
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„Ano, budu si to pamatovat a dám si pozor.“ 

„A já jsem si myslel, že jsi byl hlavou Zmijozelu,“ řekl Draco. „Proč jsi nestřežil svůj rozhovor už 
od začátku.“ 

„Neočekával jsem takový rozhovor,“ zavrčel Snape.

„Oh, samozřejmě, že ano,“ řekl Harry. „Chtěl jsi, aby Remus věděl, že jsi to zjistil. Že ať je 
sebelepší špion, ty jsi lepší!“ 

„Ne, on už věděl, že jsem viděl pravdu,“ potřásl Snape hlavou.

Možná... pomyslel si Harry, ale stále ho těšilo do toho rýpat. 

„Musím říci, Harry, jak moc mě Lupin... překvapil.“ 

„V dobrém slova smyslu,“ řekl Harry, cítil jako by tkal síť, do které chce něco chytit. Snape mu 
neodpověděl, a tak Harry přitlačil poněkud víc. „Chápu, co je Fidelius. Opravdu. Ale... není 
alespoň něco, co bys mi mohl říct? Prosím, tati?“ 

Snape se na něj dlouze zadíval, oči mu potemněly. „Není neschopný, vůbec ne.“ 

Kdysi by bylo Harryho potěšilo, že to slyší. Teď to bylo, jako by mu čokoláda zmizela v okamžiku 
kdy si uvědomil, že tam je. „To je vše, co mi můžeš říct?“ 

„Předpokládáš, že je tak snadné to říci, a právě tobě, poté, co jsem o něm říkal dříve?“ 

Když Harry stále ještě čekal, Snape si povzdechl. „Tak dobře. Ještě jedna věc, Harry. Myslím si, 
že Lupin jako špion přežije. Má všechny nezbytné... zkušenosti. Ale to už je opravdu vše, co ti 
mohu říci.“ 

Harry přikývl, věděl, že to je lepší, než se znovu ptát. „Dobře. A co pohřeb...“ 

„Chceš jít? Nechtěl jsem se ptát před mladým panem Weasleym.“ 

Harry se podíval na otce nevěřícně. „Ano, chci jít.“ 

„Já měl dojem, že jsi se příliš nezajímal o Percyho Weasleyho.“ 

Byl Snape nechápavý? „Ano, ale hodně mi záleží na Ronovi. A také na zbytku rodiny. To není o 
něm, ale o nich.“ 

„Pamatuji si, jak jsi trval, že se půjdeš podívat na pohřeb tvojí tety.“ Snape přikývl. „Tak dobře, 
připravím podmínky, jak jsem řekl.“ 

Draco potřásl hlavou. „Co když tam zase zaútočí?“ 

„Stěží, vzhledem k tomu, že si Voldemort vyvraždil svou malou armádu, kterou přes léto 
budoval. Lupinovi důvěřuje a ten si je jistý, že v jeho amuletu nejsou žádní další zajatci. Ale pro 
jistotu požádám Albuse aby, nám všem vytvořil přenášedlo. Při sebemenším podezření všichni 
smuteční hosté zmizí.“ 

„Já zůstanu tady...“ 

„Ne, nezůstaneš,“ napomenul Snape Draca.

„Stěží tam budu vítán,“ zlobil se Draco, „Proto jsem kondoloval paní Weasleyové už dnes 
večer.“ 
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„Jsi Harryho bratr a můj syn a Weasleyovi tě očekávají. Ani mě nenapadne nechat tě v 
Bradavicích několik hodin samotného.“ 

„Už jsi to dřív udělal.“ 

„Nechal jsem tě s Harrym, samotného ne.“ 

Draco schoval ruce do kapes. „Takže teď potřebuju chůvu? Proč rovnou neřekneš, že jsem slabý 
kouzelník?“ 

„Protože nejsi. Ty nemáš Harryho síly, ale bezpochyby jsi silný dost. Ale když je Harry tady, 
adopční kouzla vás chrání oba.“ 

„Aha.“ Draco se téměř posadil. „To dává smysl. Ech... znamená to, že chceš, abychom oba 
zůstali tady až do začátku vyučování?“ 

„Teď to asi nedokážu posoudit,“ povzdechl si Snape, „je to teprve pár dnů od útoku na 
ministerstvo, pánové. Asi mi budete muset dát čas, abych se rozhodl co dál.“ 

„Samozřejmě Severusi,“ řekl Draco pokorně.

„Myslím, že bychom se měli najíst, dodal Harry. „Cokoliv vhodného?“ 

Snape se na něj podíval roztržitě. „Ještě něco, Harry. Salsa.“ Sáhl do kapsy, vytáhl lesknoucí se 
náramek ve tvaru hada a zamumlal formuli, aby přivedl hada k životu. „Měl jsem si na ni 
vzpomenout dřív. Omlouvám se.“ 

Harry pohladil Salsu po hlavičce a syčel na ni, zatímco se mu hádek svíjel v rukách. Sevření 
Snapeova kouzla mizelo jen pomalu. Mrzelo ho, že zůstala přeměněná tak dlouho, ale neměl to 
srdce postěžovat si. To, že zapomněl na Salsu, více než co jiného Harrymu řeklo, pod jakým 
tlakem jejich otec je.

Cokoliv vhodného a Galiano, rozhodl se a opatrně si ovinul hada kolem krku. Nebo nějaké dobré 
víno, jestliže je skříň s likéry pořád uzamčená.

„A co Loki?“ zeptal se náhle Draco.

„Loki?“ zeptali se Snape a Harry zároveň.

„Moje fretka. Teď jsem si uvědomil, že Loki nebyl s ostatními dárky poslán krbem. Možná fretky 
nesnášejí tak dobře cestu kouřem.“ 

Snape si povzdechl. „Chápu to dobře, že si jí chceš nechat?“ 

„Je to on, jsem si zcela jistý. Ano, chci.“ 

„Nemusela by mi po bytě běhat fretka.“ Dřív než mohl Draco odpovědět, mávl Snape rukou, 
aby ho zarazil. „Ale nikdy jsem si nestěžoval na Harryho hada, takž je zřejmě můj osud 
zpečetěn. Chovej si fretku Draco. V knihovně najdeš příručky, jaká kouzla mohou být použita. 
Ale varuji tě, zvíře bude předáno do Hagridovy péče, jestliže najdu nějakou knihu nebo 
pergameny okousané.“ 

„Jako by Loki dělal takové věci,“ předstíral Draco rozhořčení.

„Nebo můj nábytek. Myslím to úplně vážně.“ 

„Bude okusovat jen tvoje hábity. Slibuji.“ 

„Draco...“ 
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„To bude v pořádku. Já jsem se naučil žít s hadem plazícím se okolo,“ smál se Draco. „Vezmu si 
ji po pohřbu. Všechno domluveno.“ 

„Ale ne,“ zasténal Harry, „Salsa se zase bude bát, že ji sní.“ 

„Fretky hady nejedí. Nebo jo?“ 

Ani Harry ani Snape nevěděli.

„My to vyřešíme, Harry,“ řekl Draco a trochu ho objal. Bylo to takové poloviční objetí. Jen jednu 
ruku položil na Harryho ramena. „Tak to bratři dělají.“ 

Harry se rozesmál, nejistý z tak otevřeného Dracova projevu náklonnosti. Hu... Rhiannon 
opravdu má na něj dobrý vliv, pomyslel si.

Snape se při pohledu na Draca pousmál. „Dobře, nakonec starost o vaše zvířecí miláčky vás 
zabaví po několik příštích týdnů. Lituji, že nebude možné, abys viděl slečnu... Rhiannon.“ 

Draco skryl své zklamání za statečný úsměv. „Budeme si psát. Budeme... tedy, nějak to 
provedeme.“ 

„A já využiji čas na hradě k práci se Zrcadlem,“ rozhodl se Harry. „Možná tak udělám něco 
užitečného ve zbytku léta.“ 

„Léto je pryč,“ řekl Draco, „Vrátíme se do školy a bude konec s cestami do divadla nebo na 
mořské pobřeží. Už žádné líné ranní povalování.“ 

„Stejně ti to táta nikdy nedovolil.“ 

„Žádné slunění u bazénu,“ nenechal se odradit Draco. „Ach, už žádná televize.“ 

Harry se smál. „Tedy, moje lekce plavání mi určitě nebudou chybět. Tak jsem se s tím nadřel a 
to nekonečné plavání kolem dokola. Ale Roger byl fajn.“ 

Vypadalo to, že Snape chce něco říci, ale musel se rozhodnout, že není ta pravá chvíle. „Najíme 
se? Postaral by ses o to, Harry?“ 

Později, když seděli spolu, každý s jiným jídlem, Harry si pomyslel, že to vypadá, jako by léto 
nikdy nebylo. Bylo to jako loni, všichni tři, večeře...

Ale na druhou stranu, nebylo to vše úplně stejné. Harryho už netrápilo co si o něm Snape myslí 
a už vůbec se neobával, že ho Draco v dalším okamžiku prokleje.

Už víc to nebyli Snape a Draco. Měl otce a bratra. A bylo co oslavovat, dokonce i přes ty hrozné 
události, které zasáhly jejich svět.

S úsměvem zvedl Harry sklenku vína. Očividně se všichni potřebovali trochu napít. Když Harry 
objednal cokoliv vhodného, objevila se i lahev červeného vína a tři sklenice na víno.

„Přípitek,“ zvedl Harry sklenici do výšky. Říct něco sentimentálního by se styděl. „Tak... na 
budoucnost.“ 

Draco přikývl. „Na náš poslední rok v Bradavicích.“ 

Oba se dívali na Snapea, v jeho tmavých očích se zalesklo něco, co už Harry znal. Vídal to 
často, i když vždy nechápal že se tomu říká láska.

„Na rodinu,“ řekl Snape tiše, „na moji rodinu.“ 

KONEC
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