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Kapitola první

Doznání
Dostat se o prázdninách do Bradavic nebylo těžké. Grangerovic domácí krb už do
letaxové sítě připojený byl – pak stačilo jen správné slovo, hrst prášku, odhodlání
přemoci nevolnost – a jakmile jste byli na poštovním úřadě v Prasinkách, tak vás od bran
školy dělila jen chvíle ostré chůze. A bylo to. Brány už nebyly zamčené a zatarasené,
takže se dostala do hradu, aniž by potkala Hagrida.
Filch ji odchytil v podstatě rovnou ve dveřích Vstupní síně. „Copak tu děláte,
slečinko?“ zeptal se jí a ošklivě na ni zahlížel, když vystoupil ze stínů. Okolo kotníků se
mu motala Paní Norrisová. „O prázdninách tu nemáte co pohledávat. Žádný student tu
nemá o prázdninách co pohledávat.“
Hermiona přikývla, vypjala hruď a snažila se působit co nejsebevědoměji. „Jdu za
profesorkou McGonagallovou,“ pronesla studeně. „Něco se... přihodilo. Z... rodinných
důvodů.“ Doslova. Ale hystericky se rozesmát by momentálně nebylo nejvhodnější...
Filch si nevěřícně odfrkl. „Tak jste se prostě stavila, když máte cestu kolem. Co?“
„Mám domluvenou schůzku,“ zchladila ho Hermiona a ukázala malou ruličku, kterou jí
profesorka McGonagallová poslala v odpověď na žádost o bezodkladný rozhovor.
„Očekává mě v jedenáct.“
Filch vzhlédl k velkým hodinám a zamračil se. Bylo přesně za pět jedenáct. „No
dobrá, dobrá, tak si jděte,“ zamumlal a odvrátil se od ní.
Hermioně se zdálo, jako by se cesta ke známému chrliči scvrkla do několika vteřin.
„Carpe diem,“ pronesla a obluda se odsunula. „Děkuji vám, pane Filchi,“ řekla jí
automaticky, než vstoupila na točité schodiště. Tohle nebude radostné setkání; čas dělící
ji od něho mizel neobvyklou rychlostí.
Profesorka McGonagallová čekala u dveří kanceláře, která patřívala profesoru
Brumbálovi. Pro jednou byla Hermiona ráda, že už Brumbál neřediteluje – docela stačilo,
že bude muset mluvit s McGonagallovou. „Pojďte dál, slečno Grangerová, pojďte dál!“
uvítala ji razantně a rukou kynula do místnosti. „Řekněte mi, co je tak naléhavého, že
jste vážila celou tu dlouhou cestu sem, abyste mi o tom řekla.“
Hermiona vešla do místnosti, a když se zastavila, rozhlédla se. Pane Bože, tohle
nedomyslela. „Paní profesorko?“ pronesla se staženým hrdlem. „Mohly bychom si
promluvit v soukromí, prosím?“
„Jak to...“ profesorka McGonagallová se rozhlédla po portrétech. Okolo jich viselo
značné množství. „Ach, jistě. Samozřejmě, slečno Grangerová, následujte mě.“
Hermiona prošla v patách své bývalé kolejní ředitelce malými dveřmi schovanými za
tapisérií, vzhůru po úzkém schodišti, vybudovaném ze stejných kamenů jako okolní zdi,
až do místnůstky nad ředitelskou kanceláří, která musela být soukromou studovnou. Byla
malá, téměř útulná, s párem knihoven, drobným krbem a mnoha plédy. „Děkuji vám,
paní profesorko,“ řekla jí vděčně. „Tento rozhovor... je důvěrný, nakolik jen to bude
možné.“
„Samozřejmě,“ znovu odsouhlasila McGonagallová a dívala se na ni značně zvědavě.
„Sedněte si, prosím, slečno Grangerová, řekněte, jaké máte potíže a jak vám mohu
pomoci.“
Hermiona se usadila a vylovila z kapsy kapesník, aby měla čím zaměstnat prsty. „Je
to... je to osobní,“ začala tiše. „Smím... chci zůstat v Bradavicích a složit OVCE,
doopravdy chci, a doufám, že mi to dovolíte, ale...“
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V protějším křesle sedící profesorka McGonagallová překvapeně zamrkala. „Dobrotivé
nebe, děvče, proč bych neměla? Jste tou nejslibnější čarodějkou v celé své generaci a já
bych byla nadmíru zklamaná, kdybyste nyní ukončila své školní vzdělávání!“
Hermiona sklopila zrak ke špičkám nohou. „To jen, že...“ Nasucho polkla a donutila se
vzhlédnout k profesorce McGonagallové. „Čekám dítě,“ pronesla tiše. „Zrovna jsem to
zjistila.“
Profesorka McGonagallová se na ni dlouhou dobu jen upřeně dívala s ústy nepatrně
pootevřenými. „Ach tak,“ odpověděla tiše. „To je... děvče moje. Jak se to stalo?“ Lehce
znachověla, když jí došlo, co vlastně řekla. „Mám na mysli, za jakých okolností.“
Hermiona si nervózně pohrávala s kapesníkem, skládala ho do drobných varhánků.
„Na oslavě vítězství,“ přiznala. „Jsem se... no, já většinou nepiju, ale tehdy ano, no a
pak... se mi asi při Antikoncepčním kouzle příliš chvěla ruka.“
„Aha,“ pokojně se usmála ředitelka. „Podle toho, jak ta oslava probíhala, soudím, že
nejste jediná, která se momentálně nachází v obdobném... stavu. Své rodiče jste
informovala?“
„Samozřejmě. Stejně bych to před nimi dlouhodobě neutajila.“ Hermiona vykouzlila
podobně pokojný úsměv. „Oni... tedy, ne že by se přímo těšili, ale spadl jim takový
kámen ze srdce, když jsem přežila, že je zatím nedokáže nic rozhodit.“
„Ani se jim nedivím – jednu dobu se o vás velmi báli, vím to.“ Profesorka
McGonagallová se zapřela do opěradla a čelo se jí svraštilo přemýšlením. „Nevím, jak na
tyto případy hledí mudlové, ale věřím, že jste obeznámena s možnostmi... abych tak
řekla, nejsem si jista, jestli pro vás už nastal ten pravý čas na mateřství, mohla byste
usoudit, že ještě nejste zralá na takovou zodpovědnost...“
„Máte na mysli ukončení těhotenství?“ zavrtěla Hermiona hlavou. „Vím o vhodných
lektvarech, paní profesorko, dokonce bych si mohla některý i bez problémů uvařit, ale
nemůžu.“ Podívala se do ohně a skousla si ret. „Čistě teoreticky proti této možnosti nic
nenamítám, ale... u mě to nepřipadá v úvahu. Ne za současných okolností. Prostě to
nějak zvládnu.“
„Dobrá, pokud to víte určitě – koneckonců máte ještě tak měsíc či dva na promyšlení
svého rozhodnutí, než se situace vyhrotí,“ zapochybovala profesorka McGonagallová.
„Jistě je také možné dát dítě k adopci... nebo co vaši rodiče, nemohli by se o ně starat?“
Hermiona zavrtěla hlavou. „Ne. To už jsem všechno promyslela, paní profesorko a je
to... Chci získat OVCE, a ačkoli vím, že těhotné studentky běžně ze školy odcházejí, tak
jsou-li mé výzkumy pravdivé, ve skutečnosti žádný takový předpis neexistuje...“
„Samozřejmě, že můžete zůstat,“ pronesla ředitelka rychle a břitce – jako vždy, když
byla dotčená či rozčílená. „Od třetího trimestru vám bude přidělen samostatný byt a po
porodu i skřítčí chůva. Rozhodně po vás nechci, abyste přišla o možnost složit OVCE... i
když sama zjistíte, že s novorozencem půjde leccos hůře.“
„Jistě, paní profesorko,“ zvedla Hermiona odbojně bradu, „budu se snažit. Když jsem
dokázala udržet Harryho, aby nás všechny nenechal pozabíjet, a přitom jsem téměř ze
všech předmětů při NKÚ získala V, tak OVCE s miminem zvládnu. Mimino se alespoň
nebude snažit utéct pokaždé, když se nebudu dívat.“
Ozvalo se zabublání smíchu. „Ano, ano, výborný postřeh, slečno Grangerová,“ řekla
McGonagallová mnohem veseleji. „Samozřejmě budete muset lehce poupravit svůj
rozvrh...“
Hermiona přikývla. „Bylinkářství i Obrana jsou... problematické,“ pronesla lítostivě. „A
je mi jasné, že bych měla skončit s Lektvary. Nenávidím pomyšlení, že o ně přijdu, ale
vzhledem k tomu, jak nestálé jsou mnohé látky, se kterými se v sedmém ročníku
pracuje...“
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„Tyto tři předměty jsou skutečně rizikové, obzvláště Lektvary,“ souhlasila ředitelka.
„S vašimi učiteli s pohovořím, ale už nyní mohu říci, že profesorka Prýtová i profesor
Lupin budou ochotni upravit průběh vašich lekcí tak, abyste v jejich předmětech mohla
pokračovat. A co se týče Lektvarů... pokud chcete složit OVCE, profesor Snape by mohl
být ochoten vám ukládat písemné práce a vy se připravíte, abyste po porodu dohnala
praktickou část.“
Hermiona sevřela kapesník tak pevně, že si nehty poranila dlaň. „Takže profesor
Snape se vrátil k vyučování Lektvarů?“ zeptala se, ohromená, jak lhostejně její hlas zněl.
„Profesor Lupin nám říkal, že vezme na letošek Obranu, ale netušila jsem, jaké plány měl
profesor Snape.“
„Ano, souhlasil s návratem na svůj původní post, teď když Horácio znovu odešel na
odpočinek,“ řekla McGonagallová poněkud upjatě. „Máme velké štěstí... Lektvary nejsou
mezi učiteli příliš oblíbené a najít náhradu by bylo krajně obtížné.“
„Velké štěstí.“ Hermiona si přála, aby její hlas zněl o něco jistěji. „Děkuji vám, paní
profesorko. Slibuji, že v případech, kdy se nebude pracovat s nebezpečnými látkami a
nebude hrozit ani přímý zásah kletbou, budu vždy na hodinách držet krok s ostatními.“
„Tím jsem si jistá, že budete. Dosud byly vaše výkony velice vyrovnané, a to i
navzdory mnohdy nevhodným podmínkám,“ přikývla ředitelka a zamyšleně se na
Hermionu podívala. „Promiňte mi mou zvědavost, slečno Grangerová, ale zeptat se
musím... nakolik bude do vašeho života zapojený otec dítěte? Chápu, že v našich časech
již není nutné, abyste trvala na magickém výběru manžela, ale...“
„Ještě jsem mu to neřekla,“ přiznala Hermiona slabě a začala uhlazovat
pozpřekládaný a zmuchlaný kapesník. „Pochybuji, že bude chtít být... zapojený. Vůbec
nějak. Vůbec někdy.“
Profesorčina tmavá obočí rychle vzlétla. „Věřím, že ať už je jím kdokoli, tak se
zachová, jak se sluší a patří,“ vypálila rychle. „Ať už to dítě je plánované nebo ne, on za
ně nese jistou zodpovědnost. Kdo je to?“
„To vám nemůžu říct,“ Hermiona byla překvapená pevností svého hlasu. „Dokud si
sám nebude přát být do toho zapojen, nemám v úmyslu ho jmenovat.“
Ředitelčina obočí se ještě povytáhla. „Máte v úmyslu vychovávat dítě zcela bez
pomoci? Slečno Grangerová... Hermiono... to je obtížné i v těch nejlepších časech, ale
být sama bez podpory s novorozencem v roce, kdy skládáte OVCE...“
„Nebudu bez podpory. Jsem si jistá, že můžu počítat jak se svými přáteli, tak
s mámou a tátou, že mě nenechají ve štychu.“ Hermiona se napřímila téměř vyzývavě.
„Otec dítěte je zcela bez viny a já rozhodně nemám v plánu po něm cokoli chtít.“
Profesorka McGonagallová se na ni podívala pohledem, který lze popsat jako
‚převelice staromódní‘. „Při poslední příležitosti, kdy jsem to kontrolovala, což slečno
Grangerová, bylo již poměrně dávno, tak na tango bylo stále třeba dvou,“ pronesla
úsečně. „Věřím vám, že nejste natolik bláhová, abyste se zapletla s ženatým mužem.“
„Samozřejmě, že ne!“ pohoršila se Hermiona. „Nikdy bych se nezapletla s někým, kdo
už je zadaný, ať už by byl ženatý či nikoli!“
„Dobrá... Pak nevidím žádnou překážku: toto je jeho dítě a on vám i miminku dluží
přinejmenším jistou formu veřejného uznání.“ Ta slova snad obrůstala jinovatkou.
„Tak to... není,“ zašeptala Hermiona s pohledem upřeným na své ruce. „Profesorko
McGonagallová, to byla má chyba, nikoho jiného. Udělala jsem... ‚chyba‘ to nevystihuje
ani vzdáleně. Udělala jsem něco, zač se strašlivě stydím.“
„Co by mohlo –“
„Prosím, nechte mě to vysvětlit najednou,“ pozvedla Hermiona hlavu a zaměřila
pohled na malou krajinku visící na stěně. „Na... tom večírku jsem se setkala s někým,
koho jsem měla už dlouho ráda, kdo mě přitahoval – nebyl má ‚velká tajná láska‘ nebo
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tak něco, ale měla jsem ho ráda. Věděla jsem, že to není vzájemné – pochybuju, že si
vůbec kdy všiml, že jsem žena. Ale byl opilý a já... jsem po něm vyjela.“ Tváře jí hořely
studem a znovu se kousla do rtu. „A on na to zabral. V té chvíli mi bylo úplně jasné, že je
mimo mnohem víc než já, protože pokud byl opilý natolik, aby akceptoval moji výzvu, byl
pravděpodobně ve stavu, že by kývl i profesorce Trelawneyové. Věděla jsem, že by to
nikdy neudělal, kdyby byl alespoň vzdáleně střízlivý. Věděla jsem, že by byl zděšený už
jen z představy se mnou... se se mnou vyspat. Ale i tak jsem do toho šla, protože to bylo
to, co jsem chtěla.“ Oči ji pálily a vidění se po krajích rozostřovalo. „Věděla jsem, že bych
neměla, a od první chvíle jsem měla špatné svědomí. Ještě dnes nemůžu uvěřit tomu, že
jsem dokázala udělat něco tak nemorálního.“
Dlouho bylo ticho. „Chápu,“ pronesla Minerva McGonagallová pomalu. „Musím
podotknout, že si nejsem tak úplně jistá, co na to říci. Sama víte, že vaše chování bylo
nepřípustné.“
„Ano, to vím,“ tiše souhlasila Hermiona, které se začaly koulet slzy po tvářích. „A
hrozně mě to mrzí. Myslím, že ani neví... Jsem si docela jistá, že si z té noci moc
nepamatuje. Pokud by si pamatoval, tak už bych to určitě věděla. A teď mu to musím
říct.“
„Ach, má milá,“ profesorce McGonagallové evidentně došla nepřiměřenost jejích slov,
protože se zatvářila zhnuseně. „Ano, teď mu to musíte prozradit. Jste si samozřejmě
vědoma, že nebude vaším sdělením příliš nadšen.“
„Být na jeho místě, zuřivostí bych se neznala.“ Přikývla Hermiona a osušila si oči
umučeným kapesníkem. „Nemohu ho z ničeho vinit. Ale také ho nechci zapojovat do
našeho života, pokud si to nebude sám přát. Nakonec mu to dlužím.“
„Ano, je mi to jasné,“ profesorka se natáhla a pohladila Hermionu něžně po ruce.
„Není lehké mít dítě, jehož otec je neznámý, ale soudím, že jednáte správně.“
Hermiona přikývla a znovu si osušila oči. „Musím mu to říct ještě dnes,“ řekla. „Dnes
je můj zpovědní den. Dopoledne vy, potom on, pak musím zajít za Harrym a ostatními.
Mohla byste... ehm... mohla byste to, prosím, prozradit ostatním učitelům?“
„Samozřejmě. V rámci porady k zahájení školního roku,“ hbitě odpověděla ředitelka.
„A budete-li potřebovat jakoukoli pomoc, slečno Grangerová, neváhejte mě kdykoli
kontaktovat. Sice už nejsem vaší kolejní ředitelkou, ale jsem vždy připravená vám
naslouchat.“
„Děkuji vám, paní profesorko,“ obdařila ji Hermiona trochu mokrým úsměvem. „A
bude-li to možné, udržíte... podrobnosti... v tajnosti?“
Profesorka McGonagallová přitakala. „Počala jste během oslavy vítězství, a ačkoli je
vám totožnost otce známá, rozhodla jste se ho nejmenovat. Víc vaši učitelé vědět
nemusejí.“ Jemně se usmála. „Udělala jste chybu, slečno Grangerová, ale nevidím
důvodu k uvádění vašeho návalu nerozumu v širší známost, zvlášť když ho upřímně
litujete a pro jeho napravení, jak pevně věřím, se pokusíte vykonat vše, co bude ve
vašich silách.“
„To se pokusím,“ přikývla Hermiona. „A... paní profesorko, nebude vadit, pokud
zůstanu ještě chvíli na hradě? Ráda bych se podívala do knihovny po několika užitečných
knížkách – madam Pinceová mi je jistě vyhledá. A také bych si měla promluvit s madam
Pomfreyovou.“ Pokrčila rameny a pokojně se usmála. „Potřebuji se uklidnit, než půjdu za
ním a zdejší pobyt je pro mne velice konejšivý.“
„Samozřejmě,“ odsouhlasila ředitelka hbitě a pak její hlas zjemněl, „jste tu vždy
vítána, slečno Grangerová. Poslužte si.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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„Víte určitě, že si tím chcete projít?“ starala se madam Pomfreyová. „Existuje celá
řada zcela bezpečných lektvarů, které –“
„Já vím, madam Pomfreyová,“ snažila se Hermiona o klid. „Dokonce vím, jak je
uvařit. Ale... necítím, že by to tak bylo správné. Obecně se mi ta myšlenka nepříčí, což
ale neznamená, že bych si to chtěla zkusit na vlastní kůži.“
„Ale jste tak mladá. A máte před sebou OVCE... nakonec vás to úplně vyčerpá.“
„Já vím,“ povzdechla si Hermiona. „A každičký, s kým jsem mluvila, mi nezapomněl
sdělit, že je to mé rozhodnutí a že mám více možností a že bych neměla podléhat pocitu,
že projít si tím je nevyhnutelné. A já se rozhodla po pečlivém zvážení všech pro a proti,
že si to dítě nechám. Vždycky jsem chtěla děti – tohle jen přišlo dříve, než jsem
plánovala.“
„Pokud jste si jistá, tak je to v pořádku,“ přikývla ošetřovatelka a věnovala jí svůj
nejlepší ‚úsměv na kuráž‘. „Tak tedy, už jste byla u léčitele? Předpokládám, že ano.“
„Byla, šly jsme včera s mámou ke Svatému Mungovi. Mám za sebou pětapadesát dní,
riziko drobných komplikací 0,8 procenta, riziko potratu či jiných závažných komplikací
0,002 procenta.“ Usmála se. „Víte, mudlovští doktoři nedokáží zjistit tolik a už vůbec ne
tak brzy.“
„Jistěže nemohou, má milá, nepoužívají kouzla,“ řekla madam Pomfreyová vesele.
„Rodit budete u Svatého Munga?“
Hermiona zamrkala. „Mám jinou možnost?“
„Samozřejmě, zlatíčko... můžete si zjednat porodní asistentku, která vás bude
navštěvovat přímo tady ve škole. Nevím, jak to mají mudlové, ale mnohé čarodějky
raději rodí v pohodlí domácího prostředí.“ Pohladila ji po rameni. „Nabídla bych vám své
vlastní služby, ale u porodu jsem byla naposledy ještě než jste se narodila.
Pravděpodobně bude vhodnější pro klid nás obou, když budu pouze asistovat, až nastane
čas.“
„Ach...“ Hermioně se už zase tlačily do očí všudypřítomné slzy. „Tohle řešení se mi
líbí, moc líbí. Děkuji vám, madam Pomfreyová.“
„Říkej mi Poppy, holčičko,“ řekla a přitáhla si Hermionu do rychlého tuhého objetí.
„Uvidíme se teď mnohem častěji, tak si můžeme rovnou začít tykat.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona na ty dveře zírala dobrých pět minut.
Měla by zaklepat. Zaklepání se nedalo vyhnout. Tomu rozhovoru se nedalo vyhnout.
Prostě zaklepe na dveře a nějak to přežije.
Teď nebo nikdy.
„Slečno Grangerová?“
„Huááááá!“ leknutím zařvala a nadskočila. „Jé... jo... profesore Snape, zrovna jsem
chtěla zaklepat. Myslela jsem, že jste ve svém kabinetě.“
„To předpokládám, vzhledem k tomu, že se na ty dveře díváte, jako by vás měly
kousnout,“ pronesl studeně. „Co tu děláte? Očekával jsem ještě osm požehnaných dní
bez studentů, než začne nový školní rok.“
„Potřebuji si s vámi pohovořit,“ řekla a nervózně si propletla prsty. „Prosím.
V soukromí. Je to... no, je to důležité.“
Nadzvedl jedno obočí. „Shledávám téměř nemožným uvěřit, že cokoli může být pro
vás natolik důležité, abyste pobíhala po škole ve více než týdenním předstihu a
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dožadovala se soukromé audience ze všech lidí zrovna u mě,“ protáhl ledově. „Nemám
náladu na ztrácení času –“
„Pane profesore,“ přerušila ho Hermiona zoufale, „pamatujete se, co jste dělal tu noc,
kdy Řád pořádal večírek na oslavu? Po tom, co nám Hagrid přinesl druhý soudek
brandy?“
Zamrkal a jeho rysy ztuhly. „Nu dobrá,“ řekl ponuře. „Máte pět minut, slečno
Grangerová. Radím vám je nepřetáhnout.“ Otevřel dveře do svého kabinetu, položil jí
dlaň mezi lopatky a nekompromisně ji prostrčil dovnitř.
Hermiona počkala, dokud nezabouchl dveře, a pak se k němu otočila. Och, tohle
dopadne špatně. „Pane profesore –“
„Ani v nejmenším se nezajímám o to, co považujete za tak důležité,“ vyštěkl, založil
si ruce a shlížel na ni. „A neuznávám vydírání, skryté ani zjevné. Je mi jedno, co jsem
možná dělal nebo možná nedělal v přemíře nadšení z úlevy –“
„Profesore Snape, promiňte mi prosím, že vás přerušuji, ale já jsem vás nehodlala...
skrytě vydírat. Chci mluvit o onom večírku.“
„Vážně?“ sarkastické obočí už zase putovalo vzhůru. „A copak jsem přesně na onom
večírku prováděl, že to tak životně důležité?“
Hermiona zrudla a shlédla na své prsty chvějící se nervozitou. „Když já,“ začala tiše,
„tedy... vy a já jsme... já věděla, že si to nebudete pamatovat, jenže...“
Koutkem oka viděla, jak ztuhnul a zůstal bez sebemenšího pohybu, připomínal černě
oděnou sochu ze slonoviny. „Slečno Grangerová, to není ani vzdáleně vtipné.“
„Věřte, že to vím,“ zašeptala. „A je mi to líto. Ale... stalo se. Nechtěla jsem vám to
říct, myslela jsem, že byste raději nic nevěděl, jenže jsem... ehm... nastaly jisté
nepředvídané dlouhotrvající následky...“
Socha se nepohnula. „Slečno Grangerová, pokud je to nějaký žert...“ zasyčel, hlas
sršící zlobou. „Považuji za nepravděpodobnou už pouhou možnost, že by byly nastaly
jakékoli okolnosti, za nichž bych si dopřál jisté činnosti, a dovolte mi vás ujistit, že
nemám v úmyslu brát na sebe vinu za vaši neopatrnost.“
Hermiona nasucho polkla. „To od vás nežádám,“ zašeptala a vroucně si přála, aby ji
hlas neopouštěl. „Rozumějte mi prosím, pane profesore, to já jsem tady ta špatná.
Nemám v úmyslu po vás žádat cokoli, ani to... zveřejnit, pokud byste si to nepřál sám.
Ale myslím, že máte právo vědět, co se stalo.“
Její falešný klid ho zřejmě trochu zviklal – pozbyl své strnulosti, zachmuřil se a obešel
psací stůl. „Stále jste mě nepřesvědčila, slečno Grangerová,“ pronesl studeně. „Ale
můžete mi sdělit celý příběh, pokud si přejete.“
Přikývla. „Oba jsme byli opilí, vy víc než já... tedy, alespoň si to myslím,“ dodala tiše,
neschopná vzhlédnout k jeho očím. Pohled měla stále upřený na jeho štíhlé prsty, které
si v zamyšlení sepjal, tak bledé na pozadí černého hábitu. „Byla to má chyba... To já
udělala první krok, a přestože jsem věděla, že byste ho nebyl akceptoval, kdybyste byl
kdekoli na dohled své střízlivosti. Což jste nebyl a já toho využila. Mrzí mě to.“
Klep... klep... klepal prsty. „Vás to mrzí,“ jeho hlas byl přetížený ironií. „Využijete
někoho, o němž víte, že je těžce intoxikován, o němž víte, že by nikdy za žádných
okolností nesouhlasil, pokud by byl při plném vědomí, načež zkombinujete svůj děsivý
nedostatek mravnosti s přidanou pitomostí v podobě nefunkčního Antikoncepčního
kouzla... a vás to mrzí. No dobře. To jistě vše napraví.“
„Já vím, že ne, pane,“ šeptala, oči ji pálily. „Ale –“
„To máte sakra pravdu, že ne!“ zabouřil a rozzuřeně k ní postoupil o dva kroky, až
uskočila zpátky. „Kdyby byly naše pozice opačné, kdybych já byl využil vaší neschopnosti
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poskytnout informovaný souhlas, čelil bych obecnému odsouzení a zřejmě i soudu! A vás
to mrzí?“
„Co jiného mám říct?“ řekla zničeně a donutila se pohlédnout mu do očí. „Pane
profesore, mě to opravdu mrzí, co jsem udělala, bylo příšerné... a pokud mne chcete
veřejně zostudit, nemám právo namítat. Mé chování bylo neomluvitelné a vím, že není
možnost to odčinit.“
Trochu se zachmuřil, její souhlas mu zřejmě sebral vítr z plachet. Po sporech
s Harrym byl profesor Snape zjevně navyklý spíše na zuřivé hádky než pokorné omluvy.
„Oběma nám je jasné, že pokud bych to udělal, vina by stejně padla na mou hlavu,
obviňovali by mě jak vaši přítelíčci, tak každý, který má tendenci považovat slovo
Harryho Pottera za slovo Boží,“ namítl hořce. „Protože je přeci zjevné, že jsem to musel
být já, kdo využil vás, vzdor tomu, že jsem musel být natolik opilý, že je vůbec zázrak,
že jsem byl schopný sehrát svou roli v... v něčem, o čem stále ještě nejsem plně
přesvědčený.“
„To jste byl,“ řekla Hermiona tiše a bojovně pozvedla hlavu. „Budu šťastná, pokud na
mne použijete jakékoli pravdomluvné zaklínadlo dle vlastního výběru... nebo
Veritasérum, dáváte-li mu přednost. Nebo můžete počkat, až se dítě narodí, a použít
kouzlo k ověření totožnosti.“
Prudce zvedl hlavu a vrhl na ni překvapený pohled. „Můžu počkat na co? Slečno
Grangerová, jistě nenavrhujete, že si to necháte. Pokud nejste schopná uvařit či jinak
získat odpovídající lektvar, obstarám vám ho sám, už jenom proto, abych se ujistil, že
tato... nehoda... je vyřešená jednou pro vždy!“
Hermiona stiskla zuby. „Pevně věřím, že pro dnešek je toto poslední příležitost, kdy
vysvětluji, že své těhotenství násilně ukončit nehodlám!“ zuřila. „Po vás nic chtít nebudu
– bude-li to nutné, odnesu si tajemství o otcovství do hrobu, udělám vše, abych vás už
nikdy neobtěžovala svou přítomností, ale nebudu se zbavovat svého dítěte!“
Otevřený odpor zřejmě budí stejnou reakci... Vytáhl se do výšky a probodával ji
pohledem. „Tak dobře,“ zavrčel. „Jste-li natolik rozhodnutá si dítě nechat, tak si je pro
mě za mě nechte. Ale jestli mé jméno bude jen jedinkrát zmíněno v souvislosti s ním,
pokud se jen uřeknete, že mám podíl na té vaší pitomosti –“
„Nepodřeknu se,“ Hermioniny oči se zalily slzami tváří v tvář odporu zračícímu se
v jeho tváři. „A mrzí mne to víc, než dokážu vyjádřit. Vím, že jsem neměla dělat to, co
jsem udělala... Mrzí mě to.“
Temně na ni hleděl. „Vypadněte!“
Utekla.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola druhá

Odstup
„Hermiono? Zlatíčko?“ Jana Grangerová si sedla na postel vedle své dcery a položila jí
něžně ruku na záda. Hermiona se vrátila domů ze své informační pochůzky – ať už byla
kdekoli – o čekaném dítěti, suše rodičům sdělila, že bude dítě vychovávat sama, a odešla
do patra, kde se zhroutila v záplavě slz. Jana ji ohleduplně nechala samotnou, dokud ji
slyšela vzlykat – už jako malá holčička dávala Hermiona přednost pláči o samotě. „Jak se
cítíš?“
„Vyprahle a ulepeně,“ odfrkla si Hermiona, převalila se na bok a sklíčeně pohlédla na
svou matku. „Nešlo to... vůbec dobře.“
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„Nabyla jsem téhož dojmu.“ Zatímco naslouchala, jak se její dcera vyplakávala z
beznaděje, si Jana slíbila vyzjistit, kdo je otcem (jednou to stejně musí vyjít najevo), a
veškerou silou rozzuřené matky ho přinutit trpět. „Víš, že jsme tady s tátou jenom pro
tebe a pomůžeme ti s čímkoli, co budeš potřebovat.“
„Já vím, mami,“ řekla Hermiona, posadila se a pevně svou matku objala. „Děkuju
vám. Nejspíš to nebude jednoduché... jak mi všichni neopomněli zdůraznit.“
„Ne, to nebude... ale rodičovství není nikdy jednoduché, ať už jsou okolnosti
jakékoli,“ opětovala jí Jana objetí. „Ty to zvládneš, miláčku, vím to.“
„Díky mami,“ usmála se Hermiona nejistě a přetřela si oči hřebem ruky. „Tak jo. Měla
bych si dát sprchu a trochu se zcivilizovat. Musím ještě zajít s novinkami do Doupěte,“
nepatrně sebou trhla, „což nebude veselá záležitost.“
„Zřejmě ne. Máme tě já nebo táta doprovodit?“
„Ne, díky mami... kluci se rozzuří zcela dostatečně i bez toho, aby vás v průběhu
návštěvy všichni vyslýchali, co na to mudlové.“ Hermionin úsměv zhořkl. „O mě si
nedělej starosti, já to zvládnu. Zůstanu tam na večeři, ale ne o mnoho déle.“ Po chvilce
prohledávání šatníku z něho vylovila půvabné starorůžové šaty, načež se zamračila a
vrazila je zpátky. „Brzo se jich nanosím až až,“ zamumlala temně a našla si místo nich
džínsy a halenku. „Měla bych si je užít, dokud se do nich vejdu,“ vysvětlila a zmizela z
pokoje. Za chvilku se za ní zaklaply dveře koupelny.
Jana trochu bezradně sestoupila po schodech a zamířila do kuchyně, kde její manžel
upřeně pozoroval šálek čaje. „Jak je jí?“ zeptal se Filip Granger a vzhlédl.
„Sprchuje se a dává se do pořádku před cestou do Doupěte,“ odpověděla Jana, usedla
vedle něho a složila tvář do dlaní. „Nabídla jsem jí, že ji doprovodíme, ale odmítla.“
„Chtěl jsem s ní jít už za ředitelkou, ale taky byla proti. Zdvořile, samozřejmě,“
podotkl Filip a objal svou ženu okolo ramen. „Ujistil jsem ji, že ji rádi uvítáme zpátky
doma, až dokončí školu, a že budeme šťastní, když si je budeme moci trochu užít, ale
ona je stále rozhodnutá najít si práci a odstěhovat se hned, jakmile složí ty Skopce, nebo
jak se to jmenuje.“
„Já vím,“ povzdechla si Jana. „Už je to zase stejné jako za války. Nechce, abychom jí
pomáhali – a dokonce nám ani nechce říct, co se děje. Vím, že nás nechce znepokojovat,
jenže já bych byla mnohem klidnější, kdybych pro ni mohla něco udělat.“
„Válka za to nemůže,“ políbil ji Filip něžně na čelo. „Pamatuješ, když jí bylo šest, jak
nám řekla, že už ji nemusíš doprovázet do školy? Nebo jak v jedenácti trvala na tom, že
si půjde kouzelnické učebnice nakoupit sama? Naše dcerka je beznadějně nezávislá.“
„Tak to tedy nevím, po kom to má,“ povzdechla si Jana a přemýšlela, zda je zarytá
nezávislost nakažlivá, a pokud ano, kde ji její dcera získala. „Chvílemi je vyloženě
tajnůstkářská.“
„Já vím. Ale ona to zvládne,“ Filip byl optimista. „Je chytrá jak opice a má dobré
přátele, kteří při ní budou stát.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona si nebyla úplně jistá, jak se jim podaří oddělit se od ostatních, ale její
přátelé bohudíky byli neobyčejně vnímaví a navzájem je pojily roky sdílených tajemství.
Mohli být zabednění v mnoha směrech, ale zašeptaná narážka ‚Musíme si promluvit
někde v soukromí‘ se neminula účinkem a přitom nevyvolala žádné zbytečné otázky
‚Proč‘.
Deset minut po jejím příchodu už ona, Ron, Harry a Ginny seděli za zamčenými
dveřmi Ginnyina pokoje. Hermiona obsadila jeden konec Ginnyiny postele a trochu se
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kroutila pod zvídavými pohledy zbylé trojice. „Tak... ehm... jak se vede Fredovi
s Georgem?“ začala chabě. „Obchody se daří?“
„Obchody jsou výbušné jako obvykle,“ odpověděl Harry, který sdílel opačný konec
postele s Ginny, pokrčil rameny a objal rusovlásku rukou v pase. „Jenže ty jsi nás sem
nahoru nezatáhla kvůli dvojčatům a jejich podnikatelským úspěchům, že ne?“
„No... ne.“ Hermiona si půjčila Ginnyin polštář, položila si ho na kolena a nepřítomně
si začala hrát s povlakem. „Mám pro vás něco vážného. Jenže nevím, odkud začít.“
„No, tak to rovnou vyklop a my ti pak řeknem‘, jaks to měla zaobalit,“ ušklíbl se na ni
Ron.
Hermiona, která na svou čest nemohla přijít na nic lepšího, pokrčila rameny a
přikývla. „Tak jo,“ nervózně řekla zvýšeným hlasem. „Já... to...“
Dlouho bylo ticho.
„Hermiono, řekla jsi to, co si myslím, žes právě řekla?“ zeptal se Harry upjatě.
„No... jo,“ v Hermioně byla malá dušička a schovávala se za polštář jako za štít.
„Jsem v tom.“
Harry a Ginny se podívali vyčítavě na Rona, který se díval vyčítavě zase na Hermionu.
„Během oslavy vítězství jsme spolu ještě pořád chodili!“ rozčiloval se.
„Jak vážně?“ zeptal se Harry.
„S tímhle nemám nic společného!“
„Ne, v tu chvíli jsi právě olizoval Cynthii Žemličkovou,“ mračila se Hermiona.
Ron měl dostatek studu na to, aby se začervenal. „No tak jsme se pohádali, no...“
zamumlal.
„Po kteréžto hádce jsme se rozešli po svých a vrhli se na každý na někoho jiného.
Následkem čehož jsme se rozešli definitivně,“ vysvětlila Hermiona s pohledem tvrdě
upřeným na Rona. „A ty můžeš být jen rád, že Cynthie neskončila stejně jako já. Podle
toho, co jsem zaslechla...“
„Rone!“ vyštěkla na něho pobouřená Ginny. „Ty jsi podvedl Hermionu?“
„Ale ona mě taky!“ bránil se Ron chabě. „A hned ráno jsme se rozešli!“
„Tady vidíš, proč jsem nikdy nechtěl, aby spolu chodili,“ pronesl Harry konverzačním
tónem a opatrně vykroutil Ginny z ruky hůlku. „Tušil jsem, že se rozhádají a vezme to
slzavý konec.“
„Ano, samozřejmě, máš pravdu jako vždycky, Harry,“ vyštěkla Hermiona a k jejímu
vlastnímu znechucení se jí oči zase zalily slzami. „Ale tenhle rozhovor není o mně a
Ronovi!“
Ron i Harry se zatvářili provinile. Ginny setřásla Harryho paži a přesunula se na druhý
konec postele, aby mohla vtáhnout Hermionu do náručí. „To víš, že není. Jsou to jen malí
pitomečci, víš. Jsi v pořádku?“
„Budu nejdřív těhotná a pak matka v průběhu roku, kdy skládáme OVCE, takže
samozřejmě nejsem!“ zafňukala Hermiona a také ji objala. „A opovažte se mi začít kázat
o lektvarech, které by vyřešily všechny mé problémy, já si žádný brát nehodlám!“
„Jasně že ne!“ vyhrkl Harry šokovaně. „Kdo by si myslel, že bys mohla?“
Hermiona na něho pohlédla. „To víš, že bych mohla, kdybych chtěla,“ poučila ho, pro
změnu zase vytočená, že nepoukázal na její svobodu rozhodování, i když to po něm
vlastně nechtěla. „Ta možnost je úplně v pořádku, nežijeme ve středověku...“
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„Já vím,“ uklidňoval ji Harry. „Ale ty bys přeci nemohla. Tím myslím, že teoreticky bys
samozřejmě mohla, ale... hele, já tě znám, Hermiono, a nedokážu si představit, že bys...
z toho takhle vycouvala, rozumíš?“
Hermiona se trochu uvolnila. Harry se věkem stával kupodivu stále vnímavějším. „Ne,
nemohla,“ souhlasila. „Ale pořád jsem ráda, že ta možnost je.“
„No to já taky,“ pospíšil si Harry, evidentně vděčný, že krize byla zažehnána. „Ale...
ehm...“ pohlédl prosebně na Ginny.
„Harry by se chtěl zeptat, kdo to byl, když ne Ron,“ přeložila Ginny. „Já jsem taky
docela zvědavá... Rozuměj, budeme z něho muset udělat roztřeseného ratlíka, pokud se
k tobě nebude chovat slušně.“
„A to taky sakra uděláme!“ rozjasnil se Ron při té šťastné vyhlídce. Jednou
z vlastností, které Hermiona na Ronovi nesnášela, byl jeho sklon řešit problémy násilím.
„Kdo je to?“
Zavrtěla hlavou. „To vám prozradit nechci.“
„Jestli se ti to nelíbí, tak ho neproklejeme,“ sliboval Harry s pohledem zabodnutým do
Rona. „Ale navěky to pod pokličkou držet nemůžeš.“
Hermiona se lehce opřela o Ginny, která ji znovu něžně objala. „Můžu a budu, Harry,“
pronesla tiše. „Nehodlám to prozradit vám a nehodlám to prozradit ani nikomu jinému.
Nikdy.“
„Ale...“ zamračila se Ginny. „On o vás nestojí, že...“ řekla vyčítavě. „Jedině tehdy bys
měla důvod to nikomu neříct – když by on nechtěl mít nic společného ani s tebou, ani
s dítětem.“
Harry se prudce napřímil. „Cože udělal?“
„To je snad zřejmé, ne? Tohle může být jediným důvodem, aby nikomu nikdy nic
neřekla a snažila se ho úplně krýt, protože jinak bychom ho stejně jednou odhalili,“
rozumovala Ginny.
Mít přátele s hbitou myslí bylo občas na obtíž. Hermiona trochu popotáhla a osušila si
oči rukávem. „Více méně je to tak. A on má velmi dobré důvody pro to, aby se mnou už
v životě nechtěl ani promluvit, takže si laskavě nechte zajít chuť na to, že byste ho
prokleli, a ani po něm nepátrejte.“
„Ale –“
Harry se zamračil. „Sklapni, Rone.“
„Ale –“
„Harry ti řekl, abys sklapnul, tak už drž klapačku!“ Ginny Hermionu něžně pohladila
po zádech. „Uděláme pro tebe cokoli,“ řekla klidně. „A pokud by ti někdo ztrpčoval život,
tak si to proklínání vynahradíme na něm, ju?“
Ron přikývl, znovu potěšený možností někoho proklít, a Harry se natáhl, aby mohl
pohladit Hermionu po rameni. „Samozřejmě, že ti pomůžeme,“ ujistil ji. „I když plenky
jsem vážně nikdy neměnil, to mi bude muset někdo ukázat.“
„Já ti to předvedu,“ usmála se na něho Hermiona uslzeně. Pak ještě chvilku vážně
konverzovali a Hermiona si konečně dovolila trochu se uvolnit... ale ne o mnoho.
Harry s Ronem se mohli tvářit, že se přes otázku otcovství dítěte přenesli, ale ona si
bude muset dávat velký pozor, aby se náhodou nepodřekla. Bylo více než zřejmé, že by
se ani nenamáhali s otázkami a rovnou ho zabili.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus hodiny neklidně přecházel.
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Nejprve se slepou zuřivostí obíhal svůj kabinet, přesvědčoval sám se, že lhala, že se
ho snažila zesměšnit – vždyť by si musel něco pamatovat... zcela určitě by si pamatoval
něco takového! Opilci mají samozřejmě výpadky paměti, ale celá záležitost nemohla
proběhnout tak rychle, aby unikla jeho, byť právě nejistému a selhávajícímu, vědomí.
Určitě ne.
Zcela jistě.
Na druhou stranu, lež by to byla mizerná. Pokud někde upustí slovíčko – a že to určitě
řekne přinejmenším Potterovi a Weasleymu, což bude mít stejné následky, jako kdyby to
rozhlásila ze severní hradní věže – bude na něho zahlíženo ještě hůř než před tím, pokud
je něco takového vůbec možné, ale hanba padne i na ni. Dobrovolně vlézt do postele
Mistrovi
lektvarů,
Osvobozenému-však-stále-opovrhovanému-zrádci?
Ztratila
by
veškerou přízeň svých spolužáků a Minerva McGonagallová by se z toho okotila –
obrazně, ne doslova. Slečna Grangerová by byla šílená, kdyby něco takového jen
zkoušela, a ať už byl výběr jejích přátel jakýkoli, Hermiona Grangerová blázen nebyla.
A pokud snad doopravdy čeká dítě – v skrytu se k onomu pomyšlení začínal přiklánět
– vyvrátit jeho údajné otcovství by bylo až absurdně jednoduché. Kouzlo k ověření
totožnosti navrhla sama. Vždyť v dnešních dnech umějí prokázat či vyvrátit otcovství i
mudlové!
Pokud s ním opravdu otěhotněla, ať už v tom byl jakkoli nevinně, Minerva ho stáhne
z kůže zaživa.
Ne. Bylo to absurdní. Nikdy by se nepomiloval s vlastní studentkou. A s Hermionou
Grangerovou už vůbec ne. Za války spolu museli spolupracovat, byla bystrou a schopnou
mladou čarodějkou, ale její neustále zvednutá ruka ho pronásledovala v těch nočních
můrách, které nezahrnovaly prolévání krve, obvykle doplněná otázkou, na niž neznal
odpověď. V současné době se sice už chovala příhodněji, ale stále ho zneklidňovala.
V mnoha směrech. Určitě se s ní nepomiloval.
Musel to být vtip. Jeden z oněch potupných, nudných a většinou nebezpečných
žertíků, které se tak hodily k nebelvírskému smyslu pro humor. Od ní by je nečekal –
nikdy si nevšiml, že by se byla zapojila do příležitostných krutostí, jimiž se bavili její
spolužáci. Což by osvětlovalo její nervozitu a strach... pokud byla jakkoli donucena
pokusit se ho zdiskreditovat. Patrně bylo od něho očekáváno, že se nechá navábit do
léčky číhajících dívčiných paží.
Vina z ní přímo vyzařovala. Dobrotivé nebe, pokud to byla pravda... Bez špetky
pobavení se nahlas uchechtl čiré absurditě oné představy – on, umaštěný mizera, byl
sexuálně obtěžovaný studentkou! Alespoň že měla dostatek slušnosti přiznat, čím to bylo
způsobeno: nepokoušela se svést vinu na svou vlastní opilost nebo přemíru nadšení,
zatímco jeho zatracenou indispozici počítala za informovaný souhlas.
A omlouvala se, jako by provedla to nejhorší, co by si kdy dokázala představit, jako
by čekala rozzuřené výhrady pobouřené ctnosti... už jen z pomyšlení, že ho využila, mu
naskakovala husí kůže a dráždila ho skutečnost, že si nepamatoval, co se stalo – rychlé
číslo v lihovém oparu bylo prakticky vrcholem jeho života, vzhledem k okolnostem. Což
však samozřejmě neznamenalo, že by tím nebyl rozzuřený, pokud by se to bylo stalo.
Rozuměl by, kdyby ho obvinila ve snaze z něho vylákat lektvar. Studentka by mohla
považovat vydírání za výborný způsob jeho získání. Podobný postup byl už několikrát
použit proti lektvarově nadaným studentům.
Mělo to háček: Hermiona Grangerová měla nadání na lektvary. Pokud by se jednou
dostala přes svou posedlost k doslovnému dodržování návodů, byla by nedostižná. Ale i
nyní byla zcela schopná uvařit si sama odpovídající elixír. A nikdo by se to nikdy
nedozvěděl – její mudlovští rodiče by nic nepoznali, ani kdyby ji přistihli u vaření.
Mimo pokus ho nějak zostudit – a on si byl víc než jistý, že neměli žádného svědka –
nebyl schopný vymyslet ani jediný přiměřený důvod, proč by v tomto případě lhala. A to
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se opravdu snažil, snažil se přímo zoufale, protože na onu druhou možnost bylo hrozivé
už pouze pomyslet; ale neuspěl.
Najednou si všiml, že ho píchá v kolenou a bolí ho chodidla. Zamumlal další v dlouhé
řadě kleteb a sedl si za stůl, dlaněmi se opřel o chladné dřevo. Měly-li hodiny pravdu,
zmeškal večeři, což mu napovídal i kručící žaludek, který se dožadoval svého přídělu
potravy. Musel zamyšleně pobíhat po kabinetě celé hodiny.
Hermiona Grangerová... pro všechny svaté!
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se cítil při snídani neobyčejně špatně. V noci sotva spal, a když už na chvilku
usnul, zdál se mu podivný, zneklidňujícně neurčitý sen, v němž se v půli vyučovací
hodiny podíval do kotlíku a shledal, že v něm má místo lektvaru mimino, načež se mu
Hermiona Grangerová začala smát, pak ho lehce objala pažemi kolem krku a změnila se
v kotě, které odhopkalo v dál.
A to byla ta lepší část jeho snu.
„Tak, když už jsme všichni,“ začala Minerva, odložila hrnek od čaje a potlačila
povzdech. Narozdíl od Albuse Brumbála, který dával přednost formálnější podobě
schůzek členů sboru, měla Minerva sklony dávat zaměstnancům pokyny při snídani, když
byli ještě rozespalí a povolní. Měla by s tím přestat nejpozději až dorazí studenti.
„Potřebuji s vámi probrat jednu opravdu vážnou záležitost.“ Položila před sebe na stůl
zlatorudý prefektský odznak. „Mimo jiné musíme určit nového prefekta pro Nebelvír.“
„A to u všech všudy proč?“ natahoval se Filius Kratiknot, aby lépe viděl. „Něco se
přihodilo?“
„Předpokládám, že by bylo příliš troufalé doufat, že se Weasley rozhodl zřeknout
dalšího vzdělávání,“ zabrblal Severus, ale nešlo mu to od srdce. Měl velice ošklivý pocit,
že moc dobře ví, čí odznak leží před nimi i proč byl vrácen.
Minerva na něho znechuceně pohlédla. „Tento odznak patří Hermioně Grangerové,“
pronesla ponuře. „Nabyla dojmu, že by nebylo vhodné ani přiměřené, aby letos
pokračovala ve vykonávání svých prefektských povinností.“
„A proč ne?“ ptala se Pomona Prýtová, kterou to vyvedlo z míry. „Je nemocná?“
„Ne tak docela,“ Minerva se zhluboka nadechla a zjevně se odhodlávala pronést jisté
neradostné oznámení. „Slečna Grangerová si se mnou na včerejšek dojednala schůzku.
Sdělila mi, že čeká dítě, a žádala o povolení zůstat v Bradavicích, aby dokončila své
vzdělání a složila OVCE.“
Severus na své tváři udržel obvyklý úšklebek, nevšímal si počínajícího špitání kolegů
učitelů. Tak toto bylo... neočekávané. Měl to samozřejmě předpokládat, ale nějak ho
nenapadlo, že by řekla Minervě McGonagallové... a kolik jí toho vůbec řekla?
„Ale to by byla strašná škoda, kdyby teď opustila školu!“ rozčílila se Septima
Vektorová. „Dívku s takovým talentem pro věštění z čísel jsem neměla už celé roky!
Doufám, žes jí povolila zůstat, Minervo.“
„Samozřejmě, že ano, Septimo, nebuď směšná,“ Minervin hlas zněl velmi kysele. „Je
nadanou čarodějkou se značnými přirozenými studijními předpoklady. Nemám v úmyslu
jí znemožnit složení OVCí kvůli dočasné ztrátě soudnosti v průběhu oslavy vítězství. Jistě
nebyla jediná.“
„Dobře,“ rozjasnila se profesorka Prýtová – ředitelka Mrzimoru byla srdečná žena a
děti milovala. „Vždyť to není žádný důvod k odchodu – bude to mít těžké, samozřejmě,
ale to děvče to zvládne. Kdo je otcem?“
Odpověď na tuto otázku zajímala všechny, otočili se k Minervě, která se zachmuřila.
„Odmítla mi to sdělit. Pokud tomu správně rozumím, tak včera se vzniklou situací
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seznámila otce dítěte, pravděpodobně hned poté, co jsme se domluvily na její další
přítomnosti v Bradavicích. A dnes ráno mi poslala odznak spolu s notickou, v níž mě
informovala, že on si nepřeje být součástí života ani jejich dítěte, ani jejího a že ona má
své vlastní důvody, pro něž si nepřeje, aby se tato záležitost dále řešila.“
Hoochová si nesouhlasně odfrkla. „Hloupá holka! Neměla by ho nechat takhle se
z toho vyvlíknout.“
„Ano, ale je to její rozhodnutí,“ zdůraznila Minerva. „Jsem si jistá, že má své důvody,
do kterých nikomu nic není. Nicméně, těhotenství si žádá jisté úpravy rozvrhu. Věštění
z čísel a Starodávné runy jistě budou bez potíží... ačkoli, pokud tomu správně rozumím,
těhotenství jí může znemožnit věštecké výpočty pro sebe samou, je to tak?“
„Příležitostně, ale to není závažné,“ přitakala profesorka Vektorová. „Na tuto
komplikaci slečnu Grangerovou upozorním.“
„Děkuji ti, Septimo. Filiusi, co Formule?“
„Ach, s Formulemi problémy nebudou,“ řekl Kratiknot vesele. „Nevzpomínám si, že by
v osnovách pro sedmý ročník bylo cokoli nebezpečného, ale samozřejmě budu ostražitý,
aby nedošlo k nějaké nehodě.“
„V pořádku. Přeměňování by mělo být přiměřené, ačkoli proměňování sebe samé
bude muset poněkud odložit,“ přikývla si Minerva. Třídy připravující se na OVCE
z Přeměňování vedla ředitelka osobně, nový učitel se teprve hledal. Tento předmět byl
velmi obtížný a dočasně zastupující profesor Koželský nedosahoval dle Minervy
požadované úrovně pro vedení pokročilých studentů, kteří již složili NKÚ. „A nyní
k problémovým předmětům: Pomono, budeš schopná ji připravit na OVCE, aniž by bylo
ohroženo zdraví jejího dítěte?“
Profesorka Prýtová se na chvilku zamyslela. „Vlastně to bude poměrně lehké,“
rozhodla. „Při těch několika praktických lekcích bude sedět bokem a psát si poznámky, to
by mělo stačit.“
„Výborně. Remusi?“
Lupin, který vypadal velice ustaraně – skoro jako by se proměnil v zjizvenou hroudu
rozplizlého sentimentu – přikývl. „Pokud chce pokračovat s Obranou, tak to zařídím,“ řekl
tiše. „Při mnoha hodinách bude muset sedět bokem, jak říkala Pomona, ale myslím, že si
vystačí s poznámkami.“
„Dobře,“ kývla krátce Minerva a pohlédla na opodál sedícího Mistra lektvarů, který
pitval uzenku ve snaze si udržet zdání nezájmu o probíranou záležitost. „Severusi, co se
týče Lektvarů –“
„Bude muset od nich ustoupit,“ pronesl rázně.
Kratiknot se na něho zadíval vyčítavě. „Severusi, my všichni ostatní jsme ochotni
udělat pár ústupků ve snaze moci té dívce pokračovat ve vzdělávání, jistě můžeš –“
„Ze čtyřiatřiceti lektvarů v osnovách pro sedmý ročník je sedmadvacet v některé z
fází varného procesu potenciálně nebezpečných pro těhotné ženy a všechny bez výjimky
jsou potenciálně životu nebezpečné v případě chybné přípravy,“ uvedl věcně. „Mít děti
vyžaduje jisté oběti, což by se slečna Grangerová měla nepochybně právě nyní naučit.“
„Navrhla jsem slečně Grangerové,“ pohlédla na něho Minerva výrazně mrazivě, „že
bys jí mohl dovolit sestavovat písemná pojednání. Samozřejmě není žádný důvod, proč
by nemohla přinejmenším psát eseje. Pokud se jí dostane možnosti odložit vaření až po
narození dítěte, které přijde na svět více než měsíc před termínem OVCí...“
Severus se na ni ušklíbl. „Mám dojem, že jste to domluvily o mně beze mě,“ řekl bez
obalu. „Nemohu si pomoci, ale přemýšlím, proč se ještě vůbec unavuješ s otázkami, když
už rozhodnutí padlo.“
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„Byla jsem jen vstřícná, Severusi,“ odpověděla mu chladně. „Měl bys začít trénovat
totéž. Najmě, když přijde na slečnu Grangerovou.“
„Výborně,“ zavrčel, odložil snídani a vstal. „Odcházím přeorganizovat celý svůj rozvrh
proto, aby slečna Grangerová mohla popřít veškerou světa logiku i školní tradice a
pokračovat v předmětu, pro nějž má mizivé nadání a ještě méně porozumění.“ Otočil se
a vyrazil ke dveřím. Čert to vem! A to si byl tak jistý, že se s ní jako se studentkou už
nebude muset vypořádávat, nebo alespoň ne hned...
„Severusi!“ zavolal za ním Remus káravě. „Taky by tě neubylo, kdybys byl
k Hermioně o trochu ohleduplnější. Zachránila ti život.“
Což byla naneštěstí pravda.
Čert to vem!!!
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola třetí

Expres do Bradavic
Hermiona se cítila mizerně, když prošla bariérou na nástupiště devět a tři čtvrtě.
Těžko soudit, zda za to mohly nervy, nebo ranní nevolnosti; ‚oboje‘ by byla možná
nejpravděpodobnější odpověď. „Asi už je pozdě předstírat, že mi náhodou ujel vlak,“
nadhodila toužebně.
„Máš úplnou pravdu. Pojď,“ pohladila ji Ginny konejšivě po ruce. „To zvládneš.“
„Vypadáš pobledle, milánku,“ shlédla ji Molly kriticky. „Už je ti zase špatně? Máš s
sebou čajové sušenky?“
Hermiona přitakala s pokojným úsměvem na rtech. „A láhev vody a sáčky na
zvracení. Začínám si přát, abych to mohla zatajit. Což samozřejmě nemůžu – profesor
Lupin mi říkal, že během některých lekcí Obrany i Bylinkářství budu muset sedět bokem a
hodiny Lektvarů dokonce nebudu navštěvovat vůbec. Jen bych chtěla ještě chvíli oddálit
zvědavé pohledy a to všechno.“
„To se ti nedivím,“ mrkla na ni Ginny. „Víš, mohla sis ještě nechat odznak, dokud
nebudeme na místě. Vyhnula by ses tak otázkám už ve vlaku.“
„Tím bych to jen ztížila učitelům. Mají se mnou i tak dost starostí,“ nesouhlasila
Hermiona. „Hoďme to za hlavu.“
„Ginny! Hermiono!“ mával na ně Harry z vagónu. „Pojďte sem! Máme tu celé kupé!“
Ginny mu mávla v odpověď. „Už jdeme! Pošli Rona, ať pomůže s kufry!“ Čímž
naznačila, že své bratry považuje přinejlepším za zvířata užitečná k nošení nákladu.
Fredovi bylo nakázáno, aby šel s nimi a vypořádal se s kufry děvčat, zatímco Ginny
podporovala Hermionu. Georgeovi bylo dovoleno dohlížet na obchod. „Frede, přestaň
výrat po holkách a dej ty kufry sem.“ Aniž by si všímala Fredova mrmlání, rozzářila se a
zamávala. „Hej, Neville! Harry nám támhle našel kupé!“
„Díky, Ginny!“ odpověděl také zamáváním a široce se na obě usmál. „Potřebuje
s něčím pomoct?“ Fred ho okamžitě zapojil do stěhování zavazadel.
„Na schodech opatrně, ať se ti nezamotá hlava,“ začala Molly vážně, zjevně pevně
rozhodnutá udělit ještě několik posledních dobrých rad. Ačkoli byla představou, že
Hermiona čeká dítě, nejprve vyděšená, ochotna pomoci byla okamžitě. „A nejez mastná
jídla. Ta by ti jen přitížila. Odpočívej, kolik jen budeš moci – unavíš se rychleji než dříve.“
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„Budu si dávat pozor,“ usmála se na ni Hermiona. „Madam Pomfreyová už mi také
dala kupu instrukcí, a nad to k ní budu každý týden chodit. Není od věci mít
ošetřovatelku po ruce.“
„Ale to je jasné, zlatíčko... a nestyď se říct si o lektvary,“ nařídila paní Weasleyová. „S
nevolnostmi se toho mnoho nenadělá, ale takové záležitosti jako oteklé kotníky a
podobně je nejlepší zažehnat hned.“
„Tak to se stydět nebudu,“ zašklebila se Hermiona v snaze ji uklidnit. „Nesnáším
nepohodlí. Na hrdinku si hrát nechci.“
„Dobře. A napiš mi, jak se ti vede,“ paní Weasleyová jí věnovala poněkud navlhlý
úsměv. „Ginny, ty na ni dohlídni, hlavně aby pořádně jedla.“
„Dle rozkazu, mami,“ potřásla Ginny hlavou, ušklíbla se a rychle matku objala. „Jdi se
rozloučit s milánkem Ronánkem. Než Freda uškrtí doopravdy.“
„A kruci, kluci...“ paní Weasleyová odchvátala vložit se mezi své syny; Ron si konečně
uvědomil, že je o poznání vyšší než dvojčata, a zjevně podlehl potřebě napravit
celoživotní křivdy.
„Chtěla bych mít svůj odznak,“ nadhodila Hermiona nejistě. „Je zarážející, s jakou
lehkostí se lze schovat za štít velký necelých pět centimetrů.“
„To zvládneš,“ konejšila ji Ginny a táhla ji od rozhádaných Weasleyovců do vlaku.
„Pojďme, schováme se do kupé, tam tě nikdo neuvidí.“
Hermiona ji následovala, aniž by si dovolila byť jen jediný pohled směrem
k prefektskému vagónu. Co bylo, bylo. Harry, který se snažil dodat jí úsměvem odvahy,
ji vtáhl do kupé, v němž si Neville ukládal přepečlivě Trevora do kapsy.
„Ahoj, Neville,“ pozdravila ho Hermiona s náhlou sympatií. Neville by ji alespoň neměl
odsuzovat za její těhotenství. „Co ruka, už je v pořádku?“
„Skoro,“ vykasal rukáv na své dominantní paži. Její vnější strana byla těžce
poznamenaná nachovými jizvami a malíčku chyběl poslední článek, ale jinak vypadala
celá. „Přišel jsem trochu o cit, ale funguje. A babička mi musela pořídit novou hůlku.“
„Vypadá o dost líp,“ usmála se Hermiona. „Co na to pan Ollivander, že jsi už zase u
něho?“
„Prý, ať si příště dám lepší pozor,“ ušklíbl se Neville ostýchavě.
„Hele, až zas budeš příště tasit hůlku na obranu mé holky, tak se hlavně nenech
Ollivanderem odradit,“ řekl Harry a strčil přepravku s Křivonožkou do police na
zavazadla. Kocour, podoben chlupaté rezaté kouli, spal pod vlivem slabého uspávacího
kouzla, které na něho seslala Hermiona rozčílená kocourovým neustálým vřískotem.
„Jestli chceš, koupím ti tucet hůlek,“ dodal ještě Harry.
Ginny, která stála ve dveřích kupé a vyhlížela do uličky, náhle ustoupila dovnitř a
silně zamračená za sebou zabouchla. „Ta kráva jedna nebeská!“ zamumlala a padla na
sedadlo vedle Hermiony.
„Která je kráva?“ zeptal se Harry a svižně se vmáčkl vedle ní.
„Ále, McGonagallka jen dala Hermionin odznak Levanduli Brownové,“ mrzela se
Ginny. „Kdybys viděl ten ksicht, co na mě hodila, jen mě viděla...“
„Dokonalé.“ Ze všech možných zrovna Levandule. Hermiona zachmuřeně vyhlédla
okem. Nikdy s Levandulí pořádně nevycházely a po té Ronově šarádě bylo soužití v dívčí
ložnici nanejvýš nepříjemné.
„Prokleju ji do holohlava, pokud si něco zkusí,“ nadhodila Ginny pomstychtivě. „Nebo
možná použiju nějakou rozkošnou znetvořující kožní chorobu.“
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Harry přes uličku mrkl na Nevilla. „No není slaďoučká?“ zeptal se nanejvýš falešným
tónem. „S jakým půvabem a šarmem vyhrožuje lidem okolo. Mám rád něžné staromódní
dívky.“
„Dám ti něžnou staromódní ránu čenichovku, jestli nepřestaneš,“ kárala ho celkem
potěšeně se tvářící Ginny. „A s tou krávou si teď ještě hlavu dělat nemusíme. Ron už
nastoupil?“
„Zrovna míří do prefektského vagónu,“ vyhlížel Harry z okna. „Ten ji asi taky neuvidí
zrovna rád, co?“
„To sice ne, ale na randění poslouží, než si najde někoho lepšího,“ zamumlala Ginny a
něžně pohladila Hermionu po ruce.
Neville se na Hermionu podezíravě podíval. „Hermiono, proč už nejsi prefektkou ty?
Budeš letos příliš zaneprázdněná učením?“
„To taky,“ usmála se na něho Hermiona. Neville byl neodolatelné zlatíčko. „Letos
budu příliš zaneprázdněná i bez prefektských povinností. Skládáme OVCE, samozřejmě,
a... ehm... budu mít dítě.“
Nevillovi poklesla čelist. „Cože? Ve škole?“
„No, stěží by vynechala zkoušky, dle mého,“ pronesla neurčitě Lenka, která právě
otevřela dveře. Pomalu vešla dovnitř a usadila se vedle Nevilla. „Ahoj, Hermiono. Ahoj,
Ginny. Ahoj, Harry. Ahoj, Neville.“
„Ahoj, Lenko,“ odpověděli sborem a Hermiona se na ni zaksichtila. Nyní pocítila náhlý
příliv sympatií pro změnu zase k Lence, která se nikdy nedivila ničemu, ať už se dělo
cokoli.
„Máš pravdu, zkoušky bych vynechávala nerada. S učiteli už jsem všechno dojednala.
Snad to dopadne.“
„Potom je to v pořádku,“ usmála se na ni Lenka zasněně. „Vypadáš pobledle. Máš
ranní nevolnosti?“
„Nejsem si jistá. Taky to může být od nervů,“ odpověděla Hermiona s poklidným
úsměvem.
„Mám sušený zázvor, kdybys chtěla,“ projevila Lenka jednu ze svých zřídkavých
praktických chvilek. „Proti nevolnosti je výborný.“
„Ehm... Hermiono,“ začal Neville zmateně, „pokud se neurazíš...“ stále nemohl najít
jistotu, „...čí je... kdo je...“ ukázal jednoznačně na její břicho.
„Nikdo,“ řekla Hermiona pevně. „Tedy, nikdo vhodný.“
Neville zrudl. „Aha, jasně,“ zamumlal a pokoušel se splynout s koutem kupé.
Vlak zahvízdal a Ginny se natáhla přes Harryho, aby mohla zamávat z okna. „Ahoj,
mami!“ zakřičela, když se vlak dal do pohybu. „Ahoj, Frede! Ať mi George pošle krmení
pro Arnolda!“
„Vyřídím!“ křikl na ni Fred. „Uvidíme se na Vánoce!“
Hermiona se zapřela do opěradla. Tak už to někomu řekla. Dokonce hned dvěma.
Už jich zbývá informovat jen asi sedm set.
Byla jí dopřána celá jedna úžasná míruplná hodina, než dorazila šklíbící se Levandule
s nervózně vypadající prefektkou z pátého ročníku v závěsu. „Ahoj, Harry! Ahoj,
Hermiono!“ začala cukrkandlově. „Jak se máte?“
„Dobře,“ odtušil Harry a sjel po sedadle o kousek níž. Levandule ho ještě stále
poněkud vytáčela, jak vidno.
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„Úplně výborně, děkuju za optání,“ napodobila Hermiona sladkost hlásku tazatelky. „A
co ty? Jak ses měla... o prázdninách?“ Zatímco my jsme riskovali životy a končetiny pro
záchranu kouzelnického světa, ty špinavá malá kravko...
„Dobře, díky.“ Přeslazenost gradovala. „Chodila jsem s Juliánem Kolíčkem, loni končil.
Byla jsem táák překvapená, když jsem před týdnem dostala dopis, že tě mám nahradit
na místě prefektky. Jaks dokázala přijít o odznak?“
„Nepřišla jsem o něho, vzdala jsem se ho,“ složila si Hermiona ruce do klína. „Budu
mít letos moc práce, nestíhala bych to.“
„Moc práce?“ zeptala se Levandule nevěřícně. „Nestíhala bys prefektovat? Co budeš
dělat?“
„Vážně si nemyslím, že by to byla tvoje věc,“ zarazil ji... ze všech lidí... Neville. Všemi
sledován vypjal hruď a znechuceně se na Levanduli podíval. „Neměla bys hlídkovat, nebo
tak něco?“
Levandule zmateně vyklidila pole. Neville na ni nikdy nebyl hrubý – vlastně nikdy na
nikoho, pokud jim bylo známo.
Hermiona se usmála, natáhla se přes uličku a lípla Nevillovi rychlou pusu na tvář.
„Díky, že ses za mě postavil,“ řekla vděčně, zatímco on zrudl. „Všichni se to už brzy
dozvědí, ale právě teď se mi zrovínka do tohohle rozhovoru nechtělo.“
Neville zahučel cosi o pokusu pomoci a Lenka se na něho rozzářila. „To bylo od tebe
velice laskavé,“ pronesla vážně. „Levandule nemá Hermionu vůbec ráda. Vím určitě, že
by byla velmi hrubá.“
„To asi jo.“ Ginny pohlédla na Hermionu, jejíž znechucení muselo být zjevné, protože
Ginny hbitě změnila téma. „Líbí se mi, co sis udělala na noze, Lenko. To máš nové?“
Lenka si povytáhla hábit a ukázala očarovanou dřevěnou protézu, která doplňovala
její pravou nohu končící zrovna nad kolenem. Originální a půvabně obyčejná dřevěná
noha s botou, podobná končetině marionety, byla omalovaná zářivě rudou barvou a
vyzdobená ornamenty ze skleněných korálků. „Ano. Do školy jsem si ji vyzdobila,“
prohlásila hrdě. „Modré perličky nad Okem zla.“
Bylo to tak typicky lenkovské, až se Hermiona musela dobře minutu dívat z okna, aby
se uklidnila – těhotenství ji asi proměnilo v pramen vždypřipravených slz. Ve válce bylo
zraněno tolik lidí, že se stalo ohavně běžným mluvit o Lenčině protéze, Nevillových
jizvách... až se cítila provinile, že unikla bez jakýchkoli zjevně viditelných následků.
Z války unikla bez nich, ale z oslavy vítězství už ne. Ta už zanechala jeden velice stálý.
Život tropí hlouposti.
Zanedlouho se do kupé došoural Ron a hodil sebou na prázdné místo vedle Lenky.
„Věděli jste, že je teď prefektkou Levandule?“ nadhodil volně do éteru. „Dostala tvůj
odznak, Hermiono.“
„Už víme. Zastavila se předvést,“ vzhlédl Harry od partičky kouzelnických šachů,
kterou hrál s Ginny a beznadějně prohrával. „Neville s ní vyrazil dveře.“
Ron se nevěřícně otočil k Nevillovi. „Nekecej,“ pronesl ohromeně.
„Ne doslova,“ uváděl Neville na pravou míru. „Řekl jsem jí, že to není její věc, proč už
Hermiona neprefektuje, a jestli by neměla raději hlídkovat.“
„Byl na ni vážně ostrý,“ pronesla Ginny hrdě. „Řekl to opravdu rozčileně.“
Ron se ušklíbl. „Bod pro tebe, Neville.“ Pak se na sedadle trochu sesul. „Spousta lidí
se ptá, Hermiono,“ zamračil se směrem k Hermioně. „Nebyl jsem si jistý, co na to říkat,
tak odpovídám, že to je tvoje věc a mají se ptát přímo tebe, pokud chtějí něco vědět.“
Hermiona si povzdechla a přikývla. „Možná bych měla dojít za Levandulí a říct jí to,“
usoudila s úšklebkem. „Ta by pak spolehlivě informovala celý vlak.“
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Ron se na ni ušklíbl. „Má mou plnou důvěru, že by to zvládla.“
„Přiznej to co nejpozději,“ podíval se na ni Harry bolestně. „Věř mi. Určitě si chceš co
nejdéle ušetřit zvědavé pohledy a otázky. Alespoň přes večeři.“
Přitakala. Pamatovala si, jak to chodilo po článku Rity Holoubkové, který Hermionu
předváděl co bezcitnou couru. Teď, kdy by v tomtéž obvinění bylo zrnko pravdy, necítila
žádnou chuť si tím znovu projít. „Dobrý nápad. Lenko, nezahrajeme si šachy? Mám ještě
jednu sadu.“ Hermiona se ušklíbla na Rona, jehož tvář nabrala mrzutý výraz. „Ty ne,
s tebou hrát nebudu, Rone. Vždycky vyhráváš... a jako vítěz nestojíš za nic. Jsi příliš
škodolibý.“
S pýchou polichocenou touto chválou se Ron pohodlněji usadil, aby s Nevillem zahájil
rozvláčný hovor o famfrpálových týmech a věcech s onou hrou souvisejících, který trval
až dokud nedorazil vozík s občerstvením. Hermiona si vybalila svůj vlastní oběd – v jejím
stavu byla výživa důležitá – a kluci se jako obvykle vrhli na sladkosti.
Hermiona podezíravě zavětřila, když jí náhle o nos zavadil jakýsi podivný odér. Něco
se tu rozkládá, hlásil její žaludek, který se začal stahovat odporem. „Proboha, co je to za
smrad?“ rozhlédla se.
Ron polkl pořádné sousto z dýňové paštičky a zvídavě se na Hermionu podíval. „Já nic
necítím... jenom tyhle paštičky. Chceš jednu? Mám jich hromadu...“ jednu jí podával.
Nasládlá vůně dýní, kterou mívala docela ráda, se pro ni najednou změnila v příšerný
zápach shnilého jídla. Hermiona si pleskla ruku před pusu, rychlostí blesku vystřelila
z kupé a uběhla několik metrů v zuřivé snaze co nejrychleji se dostat od toho úděsného
smradu.
„Hermiono, jsi v pořádku?“ z kupé ji následovala znepokojená Ginny. „Co se děje?“
„Přecitlivělost vůči pachům je běžným průvodním jevem prvního trimestru,“ vysvětlila
Hermiona slabě a s úlevou nasávala plné doušky vzduchu, který se jí nezdál tak zkažený.
„Dýně zjevně nebudou... uoe... ještě nějakou dobu mým nejoblíbenějším jídlem.“
„Aháá,“ uvolnila se Ginny. „Jasně, rozumím. Máma se v těhotenství nemohla ani
přiblížit k syrovému masu, ale protože samozřejmě maso jíst chtěla, tak ho musel vařit
taťka. Bill mi říkal, že se vždycky schovávala, až dokud nebylo hotové.“
Hermiona kývla. „Úplně ji chápu.“ Opřela se o okno s rukou položenou na žaludku.
„Ach jo... budu v pohodě, ale prosím tě, nech zavřené dveře a přinuť je, aby jedli rychle,
jo?“
„Těžší by bylo Rona donutit, aby rychle jíst přestal,“ odsouhlasila Ginny, poplácala
Hermionu po rameni a vydala se zpátky ke kupé. „Zahnala ji vůně těch paštiček,“
oznámila, zavřela za sebou dveře a zvuky z kupé se utlumily.
Hermiona se ještě několikrát zhluboka nadechla. Stále lepší. Zde v uličce byl dýňový
puch přítomný také, ale v mnohem menší koncentraci a navíc doplněný vůní kotlíkových
koláčků a čokolády, která byla mnohem příjemnější. Okolo prošlo několik mladších
studentů, asi pronásledovali vozík s občerstvením, Hermiona se přitiskla zády ke stěně a
usmívala se na ně, když se protahovali kolem. Vracet se do Bradavic bylo fajn – a také
bylo fajn, že byly bezpečnější, hlavně pro nejmladší studenty.
O kousek dál v uličce se otevřely dveře kupé, ze kterých vyhlédla povědomě blonďatá
postava oděná do temně zeleného hábitu. Dracovy vlasy nebyly tak uhlazené, jak
bývávaly; měl je o poznání kratší sestřih a vlasy místy rozježené, jako kdyby si je
nejednou projížděl rukou. Vypadal, alespoň v jejích očích, unaveně a nešťastně. Rozhlédl
se a ztuhl, když se jejich oči potkaly.
„Grangerová,“ pronesl a pohlédl do chodby za jejími zády. „Kde máš zbytek
hvězdného výběru?“
„V kupé,“ ukázala Hermiona hlavou. „Potřebovala jsem na vzduch.“
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Draco vystoupil ze svého kupé, zavřel za sebou dveře a přistoupil blíž k ní – všimla si,
že pečlivě zastavil mimo zorné pole jakéhokoli kupé. „Vidím, že už nejsi prefektkou,“
pronesl chladně. „Proč?“
„Vzdala jsem se odznaku. Nebudu mít letos času na zbyt,“ pokrčila rameny. „Jak
vidím, tak také nejsi prefektem.“
Draco si odfrkl. „Můj návrat do školy je letos pouze tiše trpěn,“ zadeklamoval hořce.
„A samozřejmě nejsem shledán natolik důvěryhodným, aby mi byla svěřena jakákoli
autorita.“
Hermiona se zamračila. „Hm, možná tomu i rozumím, ale není to tak úplně fér.“
„Jsem zmijozel,“ pokrčil Draco ramenem, jako kdyby to vysvětlovalo vše. V čemž měl
docela pravdu... zmijozelská kolej byla v současné době nejméně žádanou a ti, o kterých
bylo známo, že podporovali Voldemorta, byli nejméně oblíbení ze všech... což evidentně
platilo i pro nemnohé, kteří změnili strany.
„Koukám, že sis nepořídil protézu,“ zabojovala s jeho chladným chováním, když si
povšimla jeho poloprázdného levého rukávu. „Kdyby sis ten rukáv podkasal, tak by ti tak
nevlál.“
Draco shlédl ke končetině, kterou si svou vlastní hůlkou odťal u lokte. „To bych mohl,“
odtušil s celkem úspěšnou snahou o lhostejný tón.
Hermiona přikývla. „Bavíme se tak normálně,“ pronesla suše, „že z toho musí peklo
právě zamrzat.“
„Asi ano... hej, koukej kam šlapeš, spratku mrňavá!“ rozčílil se Draco na poskakující
páťáky, kteří se okolo nich prodírali s nákupem.
Dva z nich měli dýňové paštičky. Jedna z paštiček, nakousnutá a páchnoucí, byla
pronesena přímo pod Hermioniným nosem.
„Uochm!“ zacpala si Hermiona pusu rukou a vystřelila k toaletám na konci vagónu.
Jen taktak stihla za sebou zabouchnout dveře, zamykáním se už nezdržovala, než padla
na kolena a znovu si prohlédla vlastní snídani. Po chvíli, v níž měla pocit, že vyzvrátila
vše až po nehty na nohou, se podrážděný žaludek konečně umoudřil. Několikrát si
vypláchla ústa vodou u malého umyvadla a poněkud roztřeseně opustila toaletu. K jejímu
nezměrnému překvapení venku stál Draco a vypadal docela starostlivě.
„To neznělo nejlíp,“ pronesl věcně. „Z čeho to máš?“
„Z paštiček,“ zavrčela. „Zápach dýní evidentně spouští ranní nevolnosti.“ ...Výborně.
Tomuhle týpkovi se zrovna svěřovat nechtěla.
Bledá obočí vylétla vzhůru. „Ranní nevolnosti?“ Střelil očima k jejímu břichu a hned je
zaostřil zpět na její tvář. „A to se vracíš do školy i tak?“
„Přeci neprošvihnu OVCE jen kvůli jedinému výpadku soudnosti při oslavě vítězství,“
řekla kysele. „S McGonagallovou jsem už mluvila. Všechno je zařízeno.“
„Aha,“ uculil se Draco. „Takže naše svatá Grangerová nakonec není až takový
svatoušek.“
„Zjevně ne,“ probodla ho pohledem. „Proč tu ještě lelkuješ, Malfoyi? Pochybuju, že se
tolik zajímáš o mé zdraví.“
„Ne, stojím tu frontu,“ znovu se uculil. „Nevyšel jsem z kupé kvůli rozhovoru
s tebou.“ Proklouzl kolem ní na toaletu a pevně zavřel dveře Hermioně před nosem.
„Pitomeček,“ zamumlala Hermiona a zamířila přímo zpátky do kupé. Dveře byly
otevřené a linul se z nich oblak vonící po vanilce.
„No, sice to není cítit po dýních,“ byl slyšet Harryho nejistý hlas, „ale nejsem si
zrovna jistý, jestli se jedná o zlepšení. Co když jí vanilka bude vadit taky? Vždyť z té síly
se pomalu navaluje i mně!“
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„Vlastně to není tak hrozné,“ vstoupila Hermiona do kupé a všimla si, že okno je
otevřené dokořán. „Co se to tu dělo?“
„Neville se snažil přerazit ty dýně,“ pronesla pokojně Lenka. „To nebylo špatné
kouzlo, ne?“
„Voní hezky,“ usmála se Hermiona na Nevilla, který se s nanejvýš zahanbeným
výrazem znovu posadil. „Díky, Neville.“
„Kdes byla?“ ptal se Ron zvědavě. „Koukali jsme se po tobě, ale bylas pryč.“
„Blila jsem,“ pokrčila Hermiona rameny, když Ron překvapeně zamrkal. „Podle mámy
mě to čeká ještě celý příští měsíc.“
„To ti bylo na blití z rozhovoru s Dracem Malfoyem?“ zajímala se Luna. „Viděla jsem
ho oknem chvilku poté, co jsi vyběhla.“
Harry se zamračil. „Malfoy se vrací do školy? Měl jsem dojem, že mu omezili pohyb,
nebo něco takového.“
„Ne, to se týkalo jeho matky. Domácí vězení,“ pokrčila rameny Ginny. „Když soudili
Malfoye, tak to byly samé ‚polehčující okolnosti‘ a ‚vzhledem k současné situaci‘, takže
vyvázl jen s přísným napomenutím, aby to už nikdy nedělal.“
„To jako vážně?“ ozval se Ron nevybíravě. „Byl do hajzlu smrtijedem! Pustil je do
Bradavic, a i když sám profesora Brumbála nezabil, tak ten stejně zemřel kvůli němu.
Neměli ho nechat se vrátit, ať je prosil sebevíc.“
Hermiona na něho vyčítavě zírala. „Rone, nejen že na konci bojoval po našem boku,
on si dokonce uřízl vlastní ruku, aby se zbavil Znamení zla. Co po něm ještě chceš?“
„Hlavu na stříbrném podnose?“ nadhodil Ron odbojně. „Je pořád Malfoy, i když
nakonec od Voldemorta vycouval...“
„Ale bavil se se mnou docela normálně, tedy na Malfoye, samozřejmě,“ namítla
Hermiona. „A má všechna práva dokončit si vzdělání, Rone. Starostolec usoudil, že byl
pod extrémním tlakem. A neříkej mi, že bys pro záchranu vlastní matky možná nedělal
totéž.“
Harry nakrčil čelo. „Pořád si myslím, že mu neměli dovolovat vracet se do školy.
Možná, že nám pomohl, až když si myslel, že ho Voldemort zabije takjaktak – prostě mu
pořád nevěřím.“
„Já si zase myslím, že ta věc s rukou je docela přesvědčivá,“ ozval se tiše Neville.
„Víte... uříznout si ji sám. Svou vlastní hůlkou. Dokázali byste to?“
„No...“ Harry byl dostatečně rovný na to, aby se tvářil alespoň nejistě. Chytačova
ruka byla chytačovým životem.
„Věděli jste, že se vrátil i profesor Snape?“ zeptala se Lenka, evidentně neznalá
rychlosti, s níž byl Harry schopen vyletět; nebo možná až příliš dobře znalá – u Lenky si
nikdo nemohl být jistý. „Znovu učí Lektvary.“
„On co? A do pekelný vohrady, to už jsem si myslel, že jsme se toho přerostlýho
zasranýho netopýra zbavili!“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Ahoj, Hagride!“ mával prudce Harry.
„Hoj, Harry!“ zařval Hagrid přes hlavy prváků cupitajících k loďkám. „Hlídej Hermionu!
Uvidíme se na hradě!“
„On to ví?“ zeptal se Ron, který se pod vahou nejen svých, ale i Hermioniných věcí
tvářil poněkud zapřaženě. Ginny nedovolila Hermioně nést cokoli těžšího než Pašíka.
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„Že jsi... víš, co myslím.“
„Profesorka McGonagallová prohlásila, že to sdělí všem učitelům,“ odpověděla
Hermiona potichu. Už jí bylo zase mizerně, tentokrát neoddiskutovatelně od nervů. „Což
znamená, že portréty i duchové to už nejspíš také vědí, takže do zítřejšího rána to bude
vědět celá škola.“
„To asi jo,“ pohladil ji Harry něžně po ruce. „Nebudeš to mít lehké, ale my budeme
s tebou.“
„Pokud by se to zvrtlo, někoho přesvědčím, aby se vystříkal ve Velké síni,“ ušklíbla se
Ginny.
„Něco takového neuděláš!“ zděsil se Ron. „Hele, a koho by sis na to vybrala?“
Ginny se křivě usmála. „Vás dva, samozřejmě, v převleku. Hermiona je vaše nejlepší
kamarádka, kromě jiného, takže jí máte chránit.“
„Chránit ji: ano,“ zamumlal Ron. „Svléct se pro ni: ne.“
Hermiona nechala Harryho, aby jí pomohl nastoupit do kočáru, i když to ve
skutečnosti nepotřebovala – byl ve své snaze ji opečovávat neodolatelně sladký. „To by
Ron stejně nemohl, všichni by ho poznali.“
„Jak to?“ zeptal se Harry, který vyskočil do kočáru hned za Ginny.
Hermiona se ušklíbla téměř ďábelsky, když jí Ron složil Krivonožku do klína, vylezl do
kočáru a zavřel za sebou dveře. „Weasleyovská rusovlasost. I kdyby měl zakrytou hlavu,
bylo by zřejmé, o koho se jedná.“
Harry se zakuckal a Ronovi na tvářích naskákaly rudohnědé fleky. „Hermiono!“
zakrákal zhrozeně.
Ginny na ni zírala. „Hermiono Grangerová, jak pro všechny svaté můžeš vědět, že
má... Myslela jsem, že jste spolu ne...“
„Řekla jsem, že není otcem dítěte,“ řekla Hermiona upjatě a zrůžověla. „Ale nikdy
jsem neříkala, že jsme ne...“
Kluci zhnuseně odfrkovali a snažili se zalézt pod sedačky. Ginny je ignorovala. „Ale...
víš určitě, že není...“
„Jo, určitě. To bylo mnohem dřív.“ Hermiona nachověla stále víc. „A nesnaž se mi
namluvit, že jste si to spolu vy dva nerozdali, když jsme vyráželi za tím posledním
viteálem a když jsme si všichni mysleli, že pomřeme!“
Ginny zrudla. „No... to... a hele, už tam budeme!“
Harry s Ronem se velice pečlivě dívali všude možně, jen ne jeden na druhého.
Hermiona se usmála téměř samolibě. Byla si jistá, že Harry s Ginny spolu nebyli jen
tehdy jednou, ale že v této činnosti zdárně pokračují. Ron, který by to dříve či později
také musel zjistit, byl ochranou Ginnyiny ctnosti posedlý mnohem vážněji, než většina
bratrů bývá. Kdyby teď došlo k hádkám, může mu Harry vmést do tváře Ronův vlastní
vztah s Hermionou, což by Rona mělo spolehlivě umlčet. A mimo to, téhle příležitosti se
nedalo odolat.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Celou cestu k nebelvírskému stolu se Hermiona třásla nervozitou. Za učitelským
stolem seděl profesor Snape... tedy, usuzovala, že tam sedí, ze zhnusených pohledů,
které tím směrem házel Harry. Sama se podívat nedokázala. Jak by se mu jen mohla
podívat do očí? Bylo jí jasné, že by měla s Lektvary seknout, a také to v dopise
McGonagallové citlivě navrhla. Ředitelka zaslala nazpátek tak břitké zamítnutí, že už se
to Hermiona neodvážila znovu navrhnout. Očekávala, že profesor Snape byl odmítnut
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stejným způsobem, když se ji snažil vyloučit ze svých hodin, což jistě udělal. Měla by to
zkusit znovu.
Jenže Lektvary měla ráda, zvlášť nyní, když už Harry nemohl podvádět. Kdyby z nich
nesložila OVCE, nemohla by pracovat v oboru, který milovala pro jeho vzrušující
kombinaci tajemna a vědy. A také, kdyby teď s Lektvary skončila, vypadalo by to
podezřele... a ona ho rozhodně nechtěla znovu jakkoli ranit.
Byla vděčná za vyrušení z neradostných myšlenek, když se otevřely dveře a dovnitř
vpochodoval obvyklý zástup prvňáků, kteří následovali profesorku Prýtovou ne nepodobni
hejnu ťapajících černých kačátek. Za plné pozornosti každého v síni je učitelka zavedla ke
stoličce s Moudrým kloboukem.
Klobouk mlčel neobvykle dlouho, než rozevřel otvor poblíž krempy.
Už let je tomu přes tisíc,
kdy první se tu třídili,
v Bradavicích tak jednotných,
jak Zakladatelé byli.
Mezi námi mnoho svárů,
ten hrozný zvyk tu vládne,
k zármutku Zakladatelů
jednoty není žádné.
Však nejsou čestní, odvážní
jen v baště Nebelvíru,
tak jako typy studijní
jsou nejen v Havraspáru.
Též jinam úspěch se záští
než ve Zmijozel vejdou,
a nečekej, že přátelští
pouze v Mrzimor padnou.
Budoucnost je v našich dlaních,
a je pravda odvěká:
kdo se jiných lidí straní,
toho už žádná nečeká.
„A sakra,“ zašeptal Ron. „Pamatujete, když jsme byli děcka, nebyl Klobouk mnohem
veselejší?“
„Myslím, že ztráta profesora Brumbála ho docela zasáhla,“ znepokojovala se
Hermiona. „A také v posledních pár letech dává stále větší důraz na mezikolejní jednotu.“
„Zlatý voči,“ zamumlal Harry, který si jako obvykle s Dracem Malfoyem vyměňoval
zachmuřené pohledy. Hermiona si nebyla jistá, jestli si vůbec povšiml, že Draco sedí
v malém prázdném prostoru – žádný z jeho zmijozelských spolužáků s ním zřejmě
nechtěl mít nic společného.
„Harry, nech toho!“ řekla znechuceně a otočila svou pozornost zpátky k zařazování.
Prváci vypadali téměř zastrašeně, když tam tak stáli v naprostém tichu a poslouchali
profesorku Prýtovou, jak vyvolává jejich jména.
„Bainbridgeová, Morgana!“ První žačka zamířila do Zmijozelu a Hermiona vrazila
Ronovi loktem do žeber, když začal nesouhlasně pískat. Přestal, ale házel po ní
jedovatými pohledy, zatímco jí zmijozelští zdvořile tleskali.
Aniž by to měla v úmyslu, vzhlédla Hermiona k učitelskému stolu a setkala se
s upřeným pohledem černých očí profesora Snapea. Zrudla, sklopila zrak a znovu
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vzhlédla teprve, když se rozlehl potlesk pro Ceridwen Canusovou, která byla jako první
zatříděna do Nebelvíru.
Odlehlo jí, když zařazování konečně skončilo, a pokusila se plně soustředit na hostinu,
i když ji ty všechny pachy linoucí se okolo poněkud zmáhaly. Žaludek se jí naštěstí
částečně umoudřil, takže si mohla dopřát trochu lehkého jídla, ačkoli zákusky ji nelákaly
zdaleka tolik, jak bylo obvyklé. Vybrala si koláček s marmeládou, spíš aby se nějak
zabavila, než že by měla hlad – více než jednou na sobě pocítila váhu jeho pohledu a
nedokázala se přinutit znovu vzhlédnout k učitelskému stolu, ačkoli hledět kamkoli jinam
jí problémy nečinilo.
Když profesorka McGonagallová pronášela strohou řeč na přivítanou, měla Hermiona
v úmyslu jí věnovat svou plnou pozornost, ale po chvíli shledala, že její oči místo toho
bloudí po učitelském stole. Bylo až pozoruhodné, že za ním byly stále tytéž známé
tváře... Hagrid jí kradmo zamával, když se jejich oči střetly, Remus Lupin se na ni díval
poněkud znepokojeně – doufala, že ho příliš nezklamala. Kolejní ředitelé seděli po levici i
pravici ředitelky školy. Profesor Kratiknot, jenž nyní vypadal téměř prastaře, seděl vedle
učitelky Prýtové, která si hrála s vinnou sklenkou.
Po druhém boku ředitelského křesla se svým obvyklým pokojným způsobem
rozhlížela nově ustanovená ředitelka nebelvírské koleje, vypadala téměř ospale, když
profesorka McGonagallová oznamovala její jmenování, které odstartovalo vlnu
překvapeného šepotu. Málokterý student znal profesorku Sinistrovou dobře a nikdo z nich
netušil, že tato flegmatická učitelka Astronomie patřívala do Nebelvíru.
Hermiona pochybovala, že by kdokoli jiný věděl o důvodu svěření zmijozelské koleje
profesoru Snapeovi v jeho pouhých čtyřiadvaceti letech, kterým byla především jeho
příslušnost ke Zmijozelu jako jediného z vyučujících, když odešli na odpočinek Křiklan i
Jehlička. A že v minulosti nastala pouze dvakrát situace, kdy bylo svěřeno ředitelství
koleje nově přijatému členu sboru jen proto, aby kolej nezůstala bez vedení. Někteří si
prostě nikdy neodhodlají přečíst si Historii Bradavic.
Vedle Sinistrové seděl profesor Snape a s pohledem pevně zabořeným do vlastního
talíře si hrál neklidně s nožem. Vypadá unaveně, pomyslela si Hermiona s bodnutím
viny... její odhalení mu asi k dobrému spánku zrovna nepřispělo. A její přítomnost
všechno ještě zhorší. Bude se ho muset při první příležitost zeptat – pokud by chtěl, aby
sekla s Lektvary, tak ona už nějak McGonagallovou donutí, aby jí to dovolila.
„Hele!“ ukázal Harry prstem a široce se usmál, když obrovskými vstupními dveřmi
proplul duch a laskavě se rozhlížel po shromážděných studentech. „Nevěděl jsem, že
zůstal ve škole.“
Hermiona lehce zamávala duchovi Albuse Brumbála, který jí zamávání vrátil. „A kam
jinam by šel? Nikomu se nepodařilo ho ze školy dostat už za jeho života, tak proč by
odcházel teď?“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola čtvrtá

Výměna názorů
Už to bylo jisté: všichni hradní duchové i portréty, až po ten nejnepatrnější, věděli o
jejím těhotenství. Skorobezhlavý Nick se vedle ní rytířsky vznášel celou cestou do
Nebelvírské věže a ujišťoval ji, že všichni duchové byli varováni, aby Hermionou
neprocházeli – čistě pro jistotu. Portréty si ji zvědavě prohlížely a mladá matka s dítětem
visící v třetím poschodí jí zamávala a pokývla, zřejmě jí chtěla dodat odvahy.
„Cítím se, jako bych přinejmenším utekla ze ZOO,“ zamumlala k Ginny. „Všichni na
mě zírají.“
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Což bylo výstižné. Klepy se šíří rychle; zíraly na ni spousty studentů, i když to mohlo
být připisováno také na vrub skutečnosti, že přišla o odznak. Hermiona se cestou do
schodů úmyslně opozdila za většinou nebelvírských – Levandule bude mít ještě dostatek
příležitostí na ni mrkat později – jenže tím jen poskytla mrzimorským a havraspárským
delší čas k civění.
„Cos čekala?“ zeptala se Ginny věcně. „Vždyť jsi nefalšovaná válečná hrdinka, ne
snad? Ta, která neohroženě stanula tváří v tvář Voldemortovi! Už jen to by jim stačilo –
koukni na Rona,“ pohlédla znechuceně na svého bratra, vykračujícího si po schodech
s těžko skrývaným uspokojením.
Hermiona, která jejímu vysvětlení tak úplně nevěřila, zrudla. „Teď vypadám jako
pitomec... asi máš pravdu, bude to tím.“
„Jste chloubou Nebelvíru,“ dodal Nick vznášející se po jejím druhém boku. „Omluvte
mne prosím, dámy, musím se vzdálit na slovíčko s Šedou dámou... velmi se o vás zajímá
a bude potěšena, že se vám daří dobře.“
Ginny potřásla hlavou, když pozorovala Nicka proplouvajícího doslovně houfem
druháků na dostaveníčko s havraspárským duchem. „Překvapuje mě, že nenavrhoval
magický výběr manžela a vyzvání na souboj pro toho lotra, který poskvrnil tvou čest,“
podotkla pobaveně. „V jeho časech to bylo běžné.“
„To už navrhovali Fred s Georgem,“ ušklíbla se Hermiona. „Vlastně to od nich bylo
milé, že se tak rozčílili jen kvůli mému blahu. A taky mi nabídli zaměstnání, pokud bych
ho chtěla, po OVCích bych s nimi mohla dělat na výzkumu a vývoji.“
„Vážně?“ zajímalo Ginny. „Takovou starostlivost bych od nich nečekala.“
„Budou–li mít zaměstnance s OVCEmi z Lektvarů, tak se vyhnou mnohým
z ministerských kontrol kvality pokaždé, když vyvinou něco nového,“ vysvětlila Hermiona
suše. „Nečekala bych, že si uvědomují, že to vím.“
Ginny se rozesmála. „Jo, tak tohle už bych od nich čekala: jsou starostliví... a nejvíc
vůči sobě samým.“
„No právě. Budu o tom přemýšlet, protože... stejně si budu muset rychle něco najít a
dvojčatům přinejmenším nebude vadit, když si budu brát do práce děcko.“ Hermiona se
lehce pohladila po bříšku. „Ještě mi to nepřijde úplně skutečné.“
„Zvládneš to levou zadní,“ utěšovala ji Ginny. „Vždyť rozvrh už máš hotový a všechno
přesně rozmyšlené, ne snad?“
Hermiona překvapeně zamrkala. „Jak to víš?“
„Znám tě. A – jé, zdravím, pane profesore.“ Ginny se vesele usmála na Albuse
Brumbála, připluvšího zdí nedaleko portrétu Buclaté dámy. „Je fajn, že jste zpátky.“
„I já jsem rád, slečno Weasleyová, a to i přes svou nynější podobu,“ odpověděl Albus
potěšeně. „Pokud vám to nebude vadit, rád bych si krátce pohovořil se slečnou
Grangerovou, než se odebere ke svému více než zaslouženému odpočinku.“
„Samozřejmě,“ přikývla Ginny. „Řeknu klukům, že jsi v dobrých rukou, Hermiono. Tak
za chvíli.“
Hermiona přitakala a Ginny odvlála následována svým koňským ohonem. „Úžasně se
o mě starají,“ řekla, když Brumbál povytáhl huňaté obočí. „Kluci. Jsou úplně sladcí.“
„Tím jsem si jist.“ Ani úmrtí ani stříbrná průhlednost neubraly na intenzitě pohledu
bývalého ředitele. „Toto je poprvé od vašeho vstupu do této budovy, slečno Grangerová,
kdy nevypadáte potěšena začátkem školního roku.“
„Ale já se těším, vážně,“ sklopila pohled ke špičkám bot. Těšilo ji, že je ještě vidí.
„Jsem jen... nervózní. Vlastně víc, než jsem byla z Voldemorta, jakkoli je to divné.“
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„Ani není. Problémy s Tomem Raddlem byly záležitostí mnoha... nikdo od vás
neočekával, že se s ním vypořádáte víceméně sama,“ usmál se na ni Brumbál
s porozuměním. „Ale nikdo vám nemůže pomoci s nošením dítěte v roce, kdy skládáte
OVCE, a ať se vám budou přátelé snažit vypomoci sebevíc, v základu je to na vás samé.
Což je rozdíl.“
„Přesně,“ usmála se na něho. „S tímhle mi Ron ani Harry pomoci nemohou a nemůžu
to ani přesunout na učitele, pokud by toho bylo na mě moc. A... bude okolo spousta
klevet a pomluv – a i když vím, že si tímtéž procházíval Harry, tak mě se vlastně nikdy
nedotkly. Stále si říkám, že na tom nesejde, že mi nezáleží, co si o mně ostatní myslí, ale
občas si sama nevěřím.“
Brumbál se tiše zasmál a hřejivě se na ni podíval. „Slečno Grangerová, vy ve věku tak
mladém jste už vybojovala bitvy, před nimiž by většina starších kouzelníků v děsu prchla
– postavila jste se samotnému Voldemortovi – plně jste si zasloužila svých deset
vynikajících NKÚ jako jedna z pouhých čtyř studentů v posledním dvacetiletí –
vybudovala jste tajný spolek, který jste dokázala ukrýt dokonce i přede mnou, minimálně
na čas... a jako ne nejmenší z vašich zásluh musím zmínit, že jste dokázala donutit pana
Pottera a pana Weasleyho, aby se věnovali svému studiu. Nemám nejmenší pochybnosti,
že byste snad nebyla stejně skvělou matkou, jak skvělou jste studentkou.“ Dotkl se její
ruky svými ledovými nehmotnými prsty. „Dosáhla jste mnohého za neuvěřitelně krátký
čas, máte nač být pyšná. A pokud vás budou klevety rozčilovat, vzpomeňte si, že
Harryho považovali za pomatence chorobně bažícího po pozornosti a o mně mluvili jako o
senilním bláznovi – pomluvy nejsou pravdou, která o vás vypovídá.
Šťastně se začervenala a opět sklopila pohled ke svým špičkám. „Děkuji vám, pane,“
řekla tiše. „Moc jste mi pomohl, opravdu.“
„To jsem rád.“ Duchův hlas se znovu zachvěl znepokojením, které už dobře znala.
„Omluvte mou všetečnost, slečno Grangerová, ale –“
„Kdo je otcem?“ zvedla pohled k jeho očím. Pokynul hlavou v souhlasu a ona se
kysele usmála. „Na to se ptají všichni. Jenže to se nikdo nedozví, pane profesore, ani vy.“
„To je samozřejmě vaše právo,“ usmál se na bývalý ředitel. „Ale zapamatujte si
prosím, že tu vždy budu pro vás, kdybyste potřebovala ochotnou vrbu.“
„Budu si to pamatovat, pane. A děkuji vám.“ Když přikývl a odplul, zamířila zpět
k Buclaté dámě. „Leknín,“ usmála se na portrét. Buclatá dáma si znechuceně odfrkla a
otevřela se, ale Hermioně se do očí nepodívala.
Tu to ani nepřekvapilo, podobné reakce čekala, i když ne přímo od nebelvírského
portrétu. Mnohé malby pocházely z dob, kdy být svobodnou matkou bylo hanbou. Kdo by
také očekával moderní myšlení od kousků výtvarného umění? Prolezla otvorem do rajsky
přeplněné a silně hlučící společenské místnosti.
„Hermiono!“ rozeběhl se k ní Šalamoun Jehlička. „Je to pravda, že už nejsi
prefektkou?“
„Obávám se, že ano,“ odpověděla Hermiona shovívavě. Šalamoun byl druhák a loni
měl několik těžkých záchvatů stesku po domově. Jistou dobou za ní chodil jako ztracené
štěňátko, ale pak si na školní prostředí jakžtakž zvykl. „Letos už budeš v pohodě, takže
na tom víceméně nesejde. A já tu pořád budu, pokud si budeš chtít se mnou popovídat.“
„Tak jo. Ale bylas dobrá, víš,“ řekl toužebně předtím, než ho znovu pohltil dav
spolužáků.
Jeho projev důvěry jí vlil sílu do žil, a tak zamířila za Harrym a ostatními, kteří
obsadili stolek v koutě. Byla v polovině cesty přes místnost, když se stalo nevyhnutelné.
„Hej, Grangerová!“ zařval Jack Sloper... nejasně si uvědomila, že je ve famfrpálovém
týmu stále na stejné pozici. „Prej jsi zbouchnutá?!?“
Společenská místnost ztichla jako když utne a všechny oči se do ní zabodly.
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Hermiona si všimla, že Harry se prudce napřímil a Ron sevřel pěsti. Vrhli by se na její
ochranu, stačilo by naznačit, ale i když to bylo milé vědomí, ovládla se, klidně se otočila
a lehce znechuceně pohlédla na Slopera. „Jo,“ odpověděla prostě. „I když, pokud k tomu
mám co říct, do toho nikomu z vás nic není.“ Zavrzání dávalo znát, že Harry nebo Ron –
zřejmě spíš Ron – vstal s chystal se pouštět hrůzu.
Ticho se rozplynulo do vzrušeného šumu rychlého klevetění, kterého si Hermiona
nevšímala a dál nevzrušeně hleděla na původce problému. Sloper, protože nebyl úplně
padlý na hlavu, sklapl zobák a snažil se vypadat maličký a zcela neškodný. „Tý vogo,
bomba!“ zamumlal a přesouval se k jednomu ze svých přátel, který se ale netvářil být
zrovna ochotný ho zachránit.
„No, tak už to víš,“ řekla Hermiona studeně. Otočila se na patě a zářivě se usmála na
Rona a Harryho, kteří oba stáli. „Půjdu si už lehnout,“ nedělala si hlavu s tím, aby své
prohlášení nějak maskovala. „Ranní nevolnosti si vybírají svou daň.“
„Dobře se vyspi, Hermiono,“ odpověděl Harry věcně. „Uvidíme se ráno, pokud se
budeš cítit na snídani.“
„Díky, Harry,“ vděčně se usmála na něho i na ostatní. Ginny zjevně bránila Ronovi
vlastním tělem, ať už se chystal udělat cokoli... jednu ruku měl totiž zkroucenou za zády.
Hodila po Hermioně povzbuzujícím úsměvem a volnou rukou jí lehce pokynula.
Hermiona přikývla a vykročila ke schodům se zády napřímenými a tváří pečlivě
bezvýraznou. V půlce schodiště se zastavila a čekala. Ještě chvilenku...
„Není moje!“ Ronův rozzuřený hlas nebylo možné přeslechnout. „A ani Harryho! A
tobě do toho, kurva, nic není, Seamusi!“
Hermiona s mírným úsměvem potřásla hlavou. Ronovy výbuchy připomínaly svítání...
děly se různých časech, tu dřív, tu později, ale nastávaly zcela nevyhnutelně. Možná
měly co do činění s velkou rodinou... všichni Weasleyovi měli sklony ztrácet nervy
s mohutným akustickým doprovodem.
Vstoupila do důvěrně známé ložnice s úžasně lákavou teploučkou postelí. Byla sama
dostatečně dlouho, aby zvládla všechny obvyklé úkony předcházející uložení do postele...
připravila si oblečení na druhý den, včetně čistých ponožek a čistého spodního prádla,
vyčistila si zuby a vykartáčovala vlasy, zkusila vyčičikat Křivonožku (bez úspěchu, zřejmě
se zrovna pokoušel připomenout Paní Norrisové, kdo je tady pánem) a našla si knížku na
čtení.
Samozřejmě ne knížku o dětech, těhotenství či něčem podobném. Uklidňující solidní
mudlovskou učebnici chemie.
Když přišly Levandule s Parvati, četla si, což bylo jen dobře, neboť si jich mohla
nevšímat, aniž by jí to bylo vyčítáno. Ani s jednou z nich si zrovna povídat nechtěla.
Špitaly si celou dobu, během níž se připravovaly ke spaní, tu a tam na ni kradmo
pohlédly. Zdálo se, že Levandule konečně posbírala odvahu promluvit nahlas, když si
s přehnanou lhostejností zaplétala vlasy.
„Ty... Hermiono...“
Hermiona sklopila knihu a lehce ji vyděsil škodolibý výraz na Levandulině tváři. Nikdy
spolu tak úplně nevycházely, ale ani si mezi sebou nepěstovaly nijak vášnivou nenávist –
s výjimkou ‚Případu Ronald‘.
„Víš, kdo je otcem?“
Hermiona se prudce vymrštila do sedu a vytřeštila oči, knížka jí spadla. Levandule
měla dostatek studu na to, aby zrudla, ale pohled neodvrátila.
„Samozřejmě, že sakra vím, kdo je otcem!“ vyštěkla. „O otcovství nemám ani tu
nejmenší pochybnost!“
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„Tak kdo je to?“ vyslýchala Parvati. „Ron s Harrym říkali, že oni ne, ale nechtěli říct,
kdo jo.“
„Ani jeden z nich otcem není, a ani nevědí, kdo jím je, protože jsem jim to neřekla,“
pronesla Hermiona upjatě. „Budu svobodná matka.“
„Ty se nevdáš?“ zakvákala Parvati a dívala se na Hermionu se stejným zděšením,
jako kdyby ta oznámila, že hodlá začít pojídat k snídani živá koťata.
„Určitě se nebudu vdávat jenom proto, že jsem těhotná,“ odfrkla si Hermiona
opovržlivě. „Nežijeme ve středověku.“ I když v Bradavicích to nebylo tak jisté.
„Ale...“ Parvati se s tímto faktem evidentně nedokázala porovnat. „Ale co řekneš
svým rodičům?“
„Jsou šťastní, že jsem se vůbec dožila věku, kdy mohu otěhotnět, vzhledem k válce a
tomu všemu okolo, takže až složím OVCE, tak u nich budu bydlet až dokud si nenajdu
práci,“ pokrčila Hermiona rameny. „Proč se ptáš? Co by řekli vaši?“
Teď pokrčila rameny zase Parvati. „Avada kedavra, nejspíš,“ odpověděla a neznělo to,
že by žertovala.
„Jsou na to lektvary, mohla bys nějaký použít,“ řekla Levandule a koukala na
Hermionu jako na úplného pitomce. „Vzhledem k tomu, že on se k tobě nehlásí, a ty
musíš skládat zkoušky...“
Parvati zhrozeně zírala na Levanduli, která dle jejího mínění evidentně navrhovala
něco přinejmenším obscénního. „To by nemohla!“ vykřikla zděšeně. „Je to její dítě!“
„Nemohla, a tím je to vyřešeno,“ uzavřela Hermiona. „Nejsem zcela proti lektvarům
jako přípustné možnosti konečného řešení –“ teď zas obdržela ona od Parvati svůj osobní
pohled ‚ty jsi ale hnusná zrůda‘ „– ale ne pro sebe. Dobrou noc, Levandule. Dobrou noc,
Parvati.“ Odložila knížku na noční stolek, sfoukla svíčku a rozhodně se k nim otočila zády.
Usnula dřív, než si stihly začít znovu špitat.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus ji pozoroval po většinu večeře.
Sám si nebyl jistý, co vlastně očekával, ačkoli za nejpravděpodobnější možnost
považoval, že ho Harry zakleje sotva vstoupí do dveří síně. Přinejmenším byl připravený
na škaredé pohledy dívčiných přátel, které by vyjadřovaly, jakým to očistcem si prošla
v jeho slizkých dlaních.
Místo toho vkráčeli do Velké síně obklopujíce ji jako rytíři z dávných časů: Ginny
Weasleyová rázovala na špici krokem přímo vojenským, který naznačoval, že je
odhodlaná se vrhnout na kohokoli, kdo by se jí pletl do cesty. Zamířili přímo
k nebelvírskému stolu a nikdo z nich se na učitelský stůl ani nepodíval, s výjimkou
zamávání Hagridovi.
Grangerová vypadala rozechvělá a bledší než obvykle. Během třídění seděla zcela
tiše, jen šťouchla loktem do Weasleyho, když se pokusil zastrašovat zmijozelské prváky.
A potom vzhlédla k němu – a on uhnul pohledem, nechtěl vypadat, že si svým prostým
tichým chováním získala jeho respekt.
Jenže po chvíli zjistil, že se jeho pohled opět zatoulal k ní. Šťourala se v jídle a
s moučníkem už si spíš hrála, než aby ho jedla. Že by se ke slovu přihlásily ony, tak
zavádějícím pojmenováním obdařené, ‚ranní nevolnosti‘? Pokud ho paměť neklamala, už
by se jí měly týkat. Vypadala unaveně, postrádala své obvyklé jiskřivé nadšení pro
nadcházející školní rok plný nových vzrušujících domácích úkolů.
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Ulevilo se mu, když večeře skončila, a mohl následovat své zmijozely do chladných
sklepení. Postrádal ta místa víc, než by kdy čekal. Cítil se v nich... no doma zrovna ne.
Ale skrytý určitě.
„Profesore Snape?“
Kohokoli jiného by odehnal. Ale kvůli Dracovi se zastavil, otočil a shlédl na svého
kmotřence. Draco byl hubenější a ještě bledší než obvykle, ale stál vzpřímeně a jeho oči
se poprvé dívaly do kmotrových očí beze stopy strachu. Změna stran Dracovi prospěla, a
to i když vezmeme do úvahy splasklý poloprázdný rukáv visící podél jeho levého boku.
„Copak, Draco?“
Draco napřímil hlavu, koutky úst se mu škubly v křivém úsměvu. Podivný úsměv jeho
tety Andromedy – tím jediným ji připomínal. „Vypadáš na sračky,“ řekl jemně. „Stejně
jako já, samozřejmě, ale řekl bych, že tys toho v poslední době naspal víc.“
„Příprava nového školního roku dle mého soudu s sebou přináší i probdělé noci,“
oplatil mu Severus úzký úsměv svým typickým minimalistickým způsobem. „Stále
odmítáš protézu?“
Draco přikývl. „Byla to... oběť,“ řekl tiše a dotkl se svého levého předloktí tam, kde
těsně pod loktem končilo. „Opravdu nízká cena za záchranu mé duše.“
„Rozumím.“ Bylo to bláznivé a zavánělo to pověrčivostí, ale co jiného čekat od
čistokrevných. „Bez ní nebudeš moci pokračovat ve studiu Lektvarů. Je ti to jasné.“
„Ano, vím to.“ Draco vypadal... tak klidně. Téměř smířeně. Bylo to lehce rozčilující.
„Budou mi chybět, určitě budou, ale budu žít. A víš, že Formule byly vždycky mým
nejoblíbenějším předmětem? Ne, že bych to kdy přiznal, pochopitelně.“
„Pochopitelně,“ přikývl Severus. Lucius neměl o Formulích vysokého mínění. „Měl
bych se ti snažit prominout, že mě dáváš na milost a nemilost šílenství pánů Pottera a
Weasleyho.“
Draco se rozesmál. „Přišel jsi i o Grangerovou, že jo?!“
Severus by byl vytřeštil oči, kdyby ho dlouhá léta vyzvědačské činnosti neuchránila
před podobnou nerozvážností. „Jak to myslíš?“
„Narazil jsem na ni ve vlaku. Vlastně mě skoro zašlápla ve snaze být první na toaletě.
Ranní nevolnosti, říkala. Vzhledem k riziku na Lektvarech, hlavně pokud by někdo něco
zvrznul, předpokládám, že tento předmět vynechá.“
„Ano, tak by to bylo nejrozumnější,“ zamračil se Severus. Na bezpečnost by stejně
měl být kladen mnohem větší důraz, pokud to je možné. „Nicméně profesorka
McGonagallová mi nařídila dovolit jí během těhotenství sepisovat písemné práce, a až
porodí, nechat ji uvařit všechny přípustné lektvary. Zjevně rozhodnutí obětovat jednu ze
sedmi možných OVCí pro dobro zdraví dítěte je víc, než můžeme požadovat po ubohé
slabé dívce.“
Draco zavrtěl hlavou. „Pokud je ona dívka draze opečovávaným pokládkem
McGonagallové, tak zřejmě ano.“ Vypadal, že nad tím rozmýšlí. „Ale alespoň si odvede
svůj díl práce. Neočekává od tebe, že jí všechno promineš jen proto, že bude matkou.“
A o to ať se raději ani nepokusí! A že se nepokusí – to věděl... Grangerová, přes
všechny své ukázkové vady, nebyla líná. „Pravda. Třesu se při pomyšlení na speciální
zacházení, kterého by se dožadoval Weasley, kdyby byl schopný otěhotnět.“
„Shodil bych ho ze schodů pro dobro celého kouzelnického společenstva,“ potřásl
Draco hlavou a v nenadálém záchvatu citu se jemně dotkl ramene svého kmotra. „Vyspi
se.“ Vzdaloval se, jeho bledé vlasy zářily v temnotě chodby a najednou byl pryč.
Ona to řekla Dracovi. Ze všech lidí zrovna jemu. A ten na její adresu neřekl ani
jedinou urážku, což znamenalo, že na něho musela udělat poměrně dobrý dojem... a
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rozhodně ne tím, že ‚poskytla jsem tvému kolejnímu řediteli příjemnou chvilku‘, což by si
jistě zasloužilo nějakou tu poznámečku.
Potter se na něho během večeře stěží podíval, takže ten také neví. A Minerva si byla
zcela jistá, když zmiňovala, že slečna Grangerová odmítá zmínit jméno otce svého dítěte.
No dobrá. Možná že tím nakonec projde relativně nedotčený... tento rok budou
v kontaktu jen minimálně díky omezením v Lektvarech, a pak už tu ubohou otravnou
dívčinu ani děcko nebude muset v životě vidět.
S přeci jen lehčí náladou zamířil do postele.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Hermiono! To tam hodláš být celé ráno?“ zuřila Levandule.
Zlatá slova, pomyslela si Hermiona a znovu se jí obrátil žaludek. Měla dát na rady
Molly Weasleyové a nachystat si k posteli sušenky. A sklenku vody.
„Hermiono, už je čas jít snídat,“ zavolala Parvati.
„Nemluv mi o snídani!“ donutila se Hermiona říct mezi dvěma návaly zvracení.
„Zmizte!“
„Hermiono, my musíme –“
„Musíte jít do jiné ložnice a použít tamní toaletu, přesně to musíte!“ vyštěkla
Hermiona. „Zítra si vezmu něco příhodného, takže se to už nebude opakovat, ale dnes už
je pozdě, tak vystřelte!“
Pocuchané nervy byly určitě jednou z hlavních příčin. Ještě nikdy jí nebylo tak zle,
toho rána se probudila s ošklivým, nevolnost vyvolávajícím pocitem blížící se katastrofy,
který se jí usadil na žaludku jako závaží. Nevšímala si Parvatiina a Levandulina reptání,
když odcházely. To mají za tu svou včerejší drzost.
„Hermiono?“
„Ginny? Co děláš v naší ložnici?“ Zdálo se jí, že už to zvládne, tak si dovolila
spláchnout a odsunout se od záchodové mísy k umyvadlu na rychlé vypláchnutí úst.
„Kontroluju tě. Parvati Patilová povídala, žes vydávala zvuky, jako kdyby ses snažila
vyzvrátit všechno, co jsi kdy v životě snědla,“ pronesla Ginny přede dveřmi. „To jsou
nervy nebo ranní nevolnosti?“
„Kousek od obojího. Jak to včera šlo ve společenské místnosti, když jsem odešla?“
Hermiona usoudila, že už je dostatečně bezpečné si vyčistit zuby, a rovnou s tím začala.
„Včera? Normálka – divoké spekulace, přebíjení jedné smyšlenky druhou a všeobecná
touha dozvědět se celý příběh – nebo alespoň nejvíc, co se dá. Pamatuješ, jak to vždycky
bylo s Harrym? Tak něco na ten způsob, ale okořeněné sexem, takže o něco zajímavější.“
Ginny znala Hermionu natolik dobře, aby věděl, že ocení spíš upřímnost než milosrdné
lži.
„Vyřiď Harrymu, ať si užívá, že není v centru pozornosti, dokud může,“ požádala
Hermiona, když se opláchla. Alespoň že její soukromý očistec sejme část tíže
všeobecného zájmu z Harryho. Všechno zlé je pro něco dobré.
„Kdybys potřebovala chvíli oddechu, tak rozhlásím, že jsem ho viděla nahého,“
nabídla jí potměšile se šklebící Ginny, když Hermiona otevřela dveře a vypotácela se
z koupelny. „Věř mi, že pouhý náznak toho, že je po anatomické stránce normální, od
tebe odvrátí pozornost veškerého dámského osazenstva.“
Hermiona se chabě usmála. „Jo, to asi jo... díky, Ginny. Moc.“ Tíha na žaludku už
zmizela a s ní i většina nutkání ke zvracení. „Mám dojem, že už bych mohla zvládnout
snídani... kousek suché topinky, možná. Nebo ovoce. Prosimtě, dohlídni, že se ke mně
nepřiblíží nikdo s dýňovou šťávou.“
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„Budu se snažit,“ pohladila jí Ginny rameno. „Vypadáš příšerně, úplně... vyblitě.
Spalas dobře?“
„Skvěle... až na pár podivných snů,“ zavrtěla Hermiona hlavou. „Nebyly přímo
špatné, jenom... divné. V jednom jsem měla děckoa někdo mi ho strojil, zatím co jsem k
nim byla zády. Byl to vážně šok, když jsem se otočila a viděla, že to dítě má zelenou
buřinku, úplně stejnou, jakou nosíval Popletal. A k ní Brumbálův hábit, jen si to představ,
dokonce i s plnovousem. Pravým.“
„To zní děsivě,“ otřásla se Ginny. „Pojď, vpravíme do tebe trochu slabého čaje a
topinku.“
„Čaj a topinka, to je lákavé,“ řekla Hermiona toužebně.
Pohledy a mumlání nabraly do rána na síle – novinky se zřejmě už roznesly. Pár lidí
vypadalo šokovaných až zhnusených, jiní na ni hleděli s neskrývanými sympatiemi, ale
většina byla prostě překvapená. Hermiona, s hlavou hrdě vztyčenou, si jich nevšímala a
nechala se Ginny odvést k mnohem řidčeji obsazenému konci stolu – nejdále od
vstupních dveří a nejblíže stolu hlavnímu.
Když si sedala, cítila pár černých očí propalujících se jí do šíje. Nevšímala si jich.
„Mám odnést dýňovou šťávu?“ zeptal se Ron, natáhl se po džbánu a znepokojeně ji
sledoval.
Hermiona zavětřila. „Celkem to jde... když se vaří, tak je to nesrovnatelně horší,“
dodala uvolněně. „Prostě ho jen nestrkej ke mně a bude to v pohodě.“ Natáhla se pro
topinku. „Novinky se šíří rychle, co?“
„Harry i já proklejeme každého, kdo by byl na tebe hrubý,“ oznámil Ron a
podmračeně se rozhlédl. „Nebo zbijeme. Dle tvého přání.“
„Nemůžeš zbít nebo zaklít celou školu, Rone,“ umírňoval ho Harry unaveně. „Vím, že
je to dost hrozné, Hermiono, ale ty se s tím srovnáš, určitě. A dříve, nebo později se to
uklidní.“
„V to doufám.“ Hermiona uždibovala z topinky spíš proto, že jí paní Weasleyová
vysvětlovala, že zatížený žaludek snáší nevolnost lépe než prázdný, než že by na ni měla
chuť. „Ale musím říct, že ten ‚svlékací‘ nápad mi připadá stále přitažlivější.“
„To ne,“ řekl Harry rázně. „Miluju tě, Hermiono, ale ne.“ Načež zrudl, když mu došlo,
co vlastně řekl.
„Och...“ Hermioně se rozklepala bradička, naklonila se k němu a pevně ho objala.
„Taky tě miluju,“ prohlásila a trochu popotáhla.
Ron se díval střídavě na ně a na Ginny. „Tobě to nevadí? To co právě řekl?“ ptal se
překvapeně.
„Samozřejmě že ne,“ protočila na něho Ginny oči. „Harry by taky nežárlil, kdybych
řekla, že tě miluju. Hermiona je z rodiny.“
„Jo, jasně,“ pokrčil Ron rameny a ponořil se znovu do své snídaně. „Hele, myslíte, že
dostaneme v Obraně ňáký body navíc za porážku Voldemorta? Měli bychom.“
„Co se dělo o prázdninách, to se nepočítá, Rone,“ poučila ho Hermiona, rychle si
osušila oči a pustila Harryho, který vypadal napůl v rozpacích a napůl potěšeně. „A
vůbec, být tebou, tak se bojím spíš Přeměňování, vy dva jste si ani trochu
neprocvičovali.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus ji pozoroval, když vešla do Velké síně, samozřejmě pozdě, bledá a
vyšťavená. Bylo to směšné; zda jí její neuvážené těhotenství znemožňuje snídat, ho
zajímalo méně než málo, ale i tak si povšiml, že jedla pouze nenamazanou topinku a pila
čaj do béžova naředěný mlékem.
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Když se naklonila a objala Harryho Pottera, sklopil zrak ke své vlastní snídani a
donutil se už nevzhlédnout.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola pátá

Pátrání
Úvodní dva týdny školního roku se nikdy nevlekly pomaleji. Alespoň že už ustávaly
dotazy ‚kdy‘ a ‚s kým‘. Asi s tím měla co do činění pohrůžka trvalého odčarování drzých
havraspárských oušek. Hermiona si znovu začínala užívat vyučování, hlavně Věštění
z čísel a Run, a dítě ji připomínaly pouze občasné záchvaty nevolnosti.
Zapřela se do židle a mračila se na esej z Lektvarů. Odvedla na ní ohromný kus
práce, pečlivě ji seškrtala na přesně dvě stopy, jak bylo vyžadováno, celé téma
úzkostlivě prozkoumala, držela se přesně merita věci a sepsala ji neobyčejně úhledně.
Tahle byla první a Hermiona chtěla předvést svou ochotu k pilnému studiu i touhu celou
tu záležitost pro něho nanejvýš ulehčit.
Během prvního vyučovacího dne ho oslovila v pokusu mu navrhnout, že se vzdá
Lektvarů. Odvětil, že po ničem jiném netouží, ale že profesorka McGonagallová na jejím
vzdělání trvá, a zabouchl jí dveře před nosem. Vzhledem k okolnostem ho nemohla
obviňovat z nechuti ji vyučovat, ale jeho reakce ji přeci jen bolela.
Srolovala svitek a zapečetilo ho poklepáním hůlky, aby ho nemohl otevřít nikdo
nepovolaný. Nevěřila Ronovi, že by se do práce nepodíval, než ji odevzdá, vzhledem
k tomu, že on svou esej dosud nesepsal, jak velmi dobře věděla. „Rone? Mohl bys tohle
dát zítra profesoru Snapeovi?“
Ron si převzal srolovaný svitek, pokusil se ho rozvinout, přesně jak předpokládala,
pak si povzdechl a hodil si ho do tašky. „Ty jsi vážně na hlavu, Hermiono. Vždyť je až na
úterý!“
„Já vím, ale jelikož už ji mám hotovou, tak ji stejně dobře můžu rovnou odevzdat.“
Z hromady vedle sebe vylovila učebnici Starověkých run a prolistovala se jí až k růžové
záložce značící ‚čtení na dnešek‘ – modrá znamenala ‚nutno přezkoumat‘, žlutá ‚zadání
eseje‘ a červená ‚nejspíš bude u zkoušek‘. Jenže místo toho, aby studovala, civěla slepě
na stránky a přemýšlela nad Záhadou zahalenou zlobou, jakou byl Mistr lektvarů. Ve
skutečnosti o něm téměř nic nevěděla. Samozřejmě si vyhledala informace o Eileen
Princové, které ji alespoň varovaly, že se v Princovic rodě vyskytovala tupozrakost, na
což bude muset dát pozor.
Pozn. překl.: Tupozrakost (amblyopie) - funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a projevuje se
snížením zrakové ostrosti jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv. binokulární vidění,
průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru). (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oftalmopedie)

Jenže kromě toho, vše, co o Snapeovi věděla, se dalo více méně shrnout do bodů
‚učitel Lektvarů, špion, neuvěřitelně statečný, hrozivě hněvivý, sarkastický mizera,
chytřejší než já‘. Zvláštní, nicméně ne tak špatné. Takže její dítě bude nejspíš prudce
inteligentní, bude mít problémy s vlasy a možná bude nosit brýle, ale stále toho bylo
málo, na čem se dalo stavět.
„Harry?“
„Hmm?“ Harry se zrovna potil nad úkolem z Přeměňování, vlasy měl rozježené ještě
více než obvykle, jak si jimi frustrovaně projížděl. „Copak?“
„Máš ještě tamtu učebnici Lektvarů?“
Zamrkal a vzhlédl. Nebylo třeba dodávat, kterou učebnici. „Ne. Ta ještě leží
v Komnatě nejvyšší potřeby, předpokládám, jestli tam nikdo nezašel. A pokud jde o mně,
tak si tam může ležet na věky. Snape se o ní ani slůvkem nezmínil.“
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„Snape na Harryho nemluví vůbec, když se tomu dokáže vyhnout,“ zamračil se Ron.
„Jen hází ty své hnusné pohledy.“
Hermiona přikývla. „Mohl bys mi ji najít?“ zeptala se opatrně.
Oba kluci na ni zírali. „Hermiono, tys tu knihu nenáviděla!“ řekl Ron nevěřícně. „Už od
samého začátku jsi chtěla, aby se jí Harry zbavil, vzpomínáš si ještě? Tak co tě to teď
popadlo?“
‚Prostě chci vědět víc o otci svého dítěte,‘ by nebyla ta nejlepší odpověď. Rozhodně
ne. „Jsem zvědavá,“ udržovala hlas zcela klidný. „A stejně se letos většinou ani
nedostanu na hodiny, a pokud s tím něco neudělám, tak u OVCí jistojistě vylítnu.“
„No dobře...“ zamračil se Harry neochotně. „Ale nejsem si jistý, jestli je to dobrý
nápad, Hermiono, sama jsi říkala, že většina zápisků byla poměrně... odporná.“
„Jenže mě nezajímají bokem zapsané kletbičky, Harry,“ přemlouvala ho. „Chci si
přečíst poznámky k receptům, víš, ty, o které ses zajímal, jen pokud ti pomáhaly
podvádět v hodinách!“
„Haúú, nezačínej zas!“ zavyl Harry. „Dobrá, dobrá, dobrá... pokud tu knihu chceš, tak
ti ji přinesu. Až budu mít kdy. Pro teď: mohla bys mi, prosím, znovu vysvětlit tuhle část?
Stále nechápu, co McGonagallová myslí těmi základními stavy jsoucna...“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Trvalo to dva dny, než před Hermionu dopadla poněkud osahaná knížka. „Dělej si
s ní, co chceš,“ zamumlal Harry a odvrátil se. „Třeba ji spal, mně je to jedno.“
Harry nikdy neodpustil Princi dvojí krve, že se z něho vyloupl profesor Snape. A i když
duch Albuse Brumbála dosvědčil, že sám přikázal profesoru Snapeovi ho zabít a že
dotyčný byl zcela oddaným členem Řádu a tak dále, Harryho mínění o Mistrovi lektvarů
se nezměnilo. Pouze se lehce posunulo od ‚já vždycky věděl, že je smrtijedem‘ ke ‚slizký
zbabělec, který si hleděl hlídat zadní vrátka, ať už by vyhrál kdokoli‘.
K Harryho obraně nutno podotknouti, že nechuť byla vzájemná.
Hermiona něžně otevřela knížku a pohladila stránku hustě pokrytou úzkým
rukopisem, tak rozdílným od elegantních špičatých tahů, které Severus Snape používal
v dospělosti. Změnit rukopis není jednoduché, musel se tomu opravdu věnovat... což už
samo o sobě o onom muži mnohé vypovídá. S plným vědomím odložil zpola nečitelný
úzký rukopis ve prospěch nového, mnohem... důstojnějšího?, dospělejšího?,
zmijozelštějšího? – zajímavějšího.
Byla přesvědčená, že Harry zápisy jen prolétl ve snaze najít cokoli pozornosti
hodného v poznámkách na okrajích, přičemž si nevšímal puntičkářských oprav a
zdokonalení textu samého. Hermiona si přitáhla k lokti kousek pergamenu, zkontrolovala
ostrost hrotu svého brku pro případ, že by bylo nutné si psát poznámky, a ponořila se do
první stránky.
Do hodiny zcela zapomněla na svůj původní záměr zjistit cokoli o Snapeovi, na tolik
byla vtažena do světa pokročilých lektvarů. A také jí došly pergameny na poznámky.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus zavile pohlížel na neškodný pergamen ležící před ním. Hermiona Grangerová
dokončila esej o dva dny dříve, než bylo vyžadováno. Ona esej byla přesně dvě stopy
dlouhá, ani o ždibec delší, ani o vlas kratší. Její výzkum byl dokonalý, její závěry
bezchybné a její rukopis ještě čitelnější než obvykle.
Bylo to k zbláznění.
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Pokud by práce nedosahovala Hermioniny obvyklé úrovně, mohl by Minervě sdělit, že
na předmět nestačí. Kdyby její obvyklé úrovně dosahovala, mohl by se alespoň porýpat v
každičké chybičce, až by ji zcela rozebral, a obhájit tak špatnou známku, kterou jí chtěl
dát. Jenže tahle sakra práce byla téměř zcela dokonalá. Až na obvyklý nedostatek
samostatného tvůrčího úsudku, kterého ovšem v eseji o využití náprstníku nebylo
v podstatě potřeba. Bude jí muset dát dobrou známku, ďas aby to spral!
Vykroužil na záhlaví obzvláště špičaté N a pergamen sroloval.
Načež ho zase rozroloval. Práce opravdu postrádala samostatný úsudek. Stejně jako
všechny ostatní výtvory slečny Grangerové, odpovědi na otázky kladené v hodinách
nevyjímaje. Jednalo se jen o citace či pečlivé převyprávění předepsané literatury. A
nebyly to jen Lektvary, které pohořely v probouzení jakéhokoli nadšení pro věc, práce
pro Obranu proti černé magii byly v témže duchu, ač nedosahovaly obvyklé úrovně jejích
prací do Lektvarů.
Jenže Hermiona Grangerová nebyla neschopná originálních myšlenek, ani
nepotřebovala pomoci s řešením problémů. V prváku rozluštila jeho logickou hádanku
během několika málo minut, přičemž řešení tehdy nevyžadovalo pouhé pečlivé
dodržování návodu, ale hlavně schopnost rozumově odlišit skryté od zjevného. A to jí
bylo teprve dvanáct. Ve třinácti provedla její jasnozřivost náhlý přemet a odhalila
přítomnost baziliška, v čemž její učitelé očividně selhali – i když ona měla informace od
Pottera, které se k učitelům nedostaly.
Nikdy o ní mnoho nepřemýšlel. Nejprve nebyla ničím víc než otravnou Potterovou
kamarádkou bez ustání chrlící moudra, později během války schopnou léčitelkou a
středně talentovanou bojovnicí. Nikdy ho nenapadlo, aby se podivil, proč ta ubohá holka
nepředvádí svůj perlivý intelekt, ač se ji k tomu snažil dotlačit. Jenže teď, když mu
strašila v hlavě z důvodů zcela odlišných od jejích akademických úspěchů, nedala mu ta
myšlenka pokoje – proč by nadaná a chytrá studentka vědomě nepoužívala své kreativní
myšlení při vypracovávání písemných prací?
Zamyšleně se zachmuřil a přitáhl si prázdný list pergamenu na poznámky. Její eseje jí
samozřejmě dávno povracel, ale kopie testů včetně NKÚ z Lektvarů musely zůstat spolu
s ostatními v jeho záznamech. Možná, že když si projde její práce znovu a pečlivěji,
najde nějaké vysvětlení...
Během dvou hodin byl beznadějně zavalený pracemi a poznámkami a jeho frustrace
neustále vzrůstala. Vzorec jejího chování vystupoval stále zjevněji a zjevněji, a on pro
živého boha nemohl přijít na to, proč se tahle dívka sama intelektuálně ochromovala. A
také mu došly pergameny na poznámky.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Myslím, že už konečně najela do starých kolejí,“ pronesl Remus Lupin s nadějí
v hlase a posloužil si dalším šálkem čaje. Docela se o Hermionu strachoval a úzkostlivě
vyhlížel známky jejího smíření se se situací a jakéhosi pokroku. „Mezi studenty se
očividně vede spousta řečí, čemuž se vyhnout nedá, a byla z nich chvíli docela nervózní,
ale...“
„Vypadala dost zoufale,“ natáhla se Pomona pro další sušenku. „Ale to se dá
samozřejmě svést na její těhotenství – to vždycky nadělá guláš v emocích.“
„Posledních pár dní už vypadá lépe,“ připojil se Filius a zapřel se do židle. „Veseleji.
Začíná si být znovu podobná.“
Sobotní odpoledne v bradavické sborovně bylo pokaždé příjemnou záležitostí... na
práci nebylo nic neodkladného, co by nemohlo počkat do neděle, tedy pokud nebyly
nařízeny tresty nebo dozor, což dávalo učitelům možnost trochu proprat studentíky. Od
počátku tohoto pololetí byla tématem číslo jedna Hermiona Grangerová.
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„Tušíte někdo proč?“ nadhodila Hoochová zvesela a dopřála si sušenku. „Že by otec
vyměkl a chytil se za nos?“
„Podle Harryho pracuje na nějakém soukromém výzkumu,“ usmál se Remus hřejivě.
„Do teď věnovala spoustu času práci pro něho... hledala informace o baziliškovi, o
Nicolasi Flamelovi, o viteálech a bůhví o čem ještě. Určitě je ráda, že má čas na svůj
vlastní projekt.“
„Dívky tráví příliš mnoho času čtením,“ postěžovala si Hoochová nekompromisně.
Mimochodem, Hoochovou všichni nazývali příjmením. Šířila se šeptanda, že ji nazývala
příjmením dokonce i vlastní matka. „Měla by mít mnohem více pohybu. Zvlášť ve svém
stavu.“
„Myslím si, že běhání vzhůru a dolů po schodištích cestou na hodiny je
pravděpodobně ten jediný pohyb, který si ve svém stavu může dovolit,“ namítla Pomona.
„Tobě se to řekne, Hoochová, ty máš většinu hodin pod širým nebem. Ale máš vůbec
představu, jak je daleko ze Vstupní haly do učebny Věštění z čísel?“
„Ne tak docela,“ přiznala Hoochová. „Příšerný předmět. Bez urážky, Septimo.“
„Neurazila jsem se,“ odpověděla Septima Vektorová pobaveně. „Remusi, a co vlastně
zkoumá? Jednou se mi zmínila, že by chtěla pokračovat v dalším studiu Věštění z čísel,
ale to by si ke mně jistě přišla pro radu.“
„Nejsem si jistý, Harry mi to neřekl,“ usrkl Remus trochu čaje. „Předpokládám, že by
to věděla spíš madam Pinceová... vzhledem k tomu, kolik času tráví Hermiona
v knihovně.“ A protože Hermiona ponořená až po obočí do literatury byla zákonitě
šťastnou Hermionou, mohl si přestat dělat starosti.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Hermiono?“
„Nechte mě.“
„Venku je krásně.“
„V knihovně je taky krásně.“
„Povalování ti nesvědčí,“ namítl Ron, čímž znovu dokázal, že přes všechno své slušné
vychování a oddanost nepatří k nejpozornějším mladíkům.
„Já se nepovaluju,“ vysvětlovala mu Hermiona trpělivě. „Pracuju. Studuju. Já studuju
ráda!“
„To je nezdravé,“ snažil se Ron už po několikáté.
„Pojď ven, dokud tam svítí sluníčko,“ vložil se Harry smířlivě. „Tak krásně jako dneska
už tam moc dlouho nebude, Hermiono.“
Hermiona vyhlédla do slunečního svitu. „Jo,“ pronesla klidně. „Je tam krásně. Na vaše
naléhání jsem se byla projít už ráno. Teď jsem unavená a mám práci. Běžte... věnujte se
chvilku svým košťatům.“
„Malý trénink navíc nezaškodí,“ usoudila Ginny. „Dobrá, tak se dohodněme na
kompromisu... my teď odejdeme a necháme tě na pokoji, ale ty nám slíbíš, že po večeři
odložíš knihy a budeš se věnovat pro změnu nám.“
„No jo, když jinak nedáš,“ vzdala se Hermiona. „Po večeři Společenský styk. Napsala
jsem si to do rozvrhu, vidíš? A teď kšá!“
Odplachtili zabraní do hovoru o famfrpálu.
Hermiona počkala dokud si nebyla jistá, že jsou dostatečně daleko, a vytáhla z tašky
učebnici Lektvarů mladého Severuse Snapea. Měla už ji přečtenou několikrát tam a zpět
a od první chvíle chápala Harryho zaujatost záhadným Princem dvojí krve. Zajímalo ho
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všechno, v každém problému se pečlivě šťoural a nimral, všechno rozebíral... byl stejně
tvrdohlavý a neústupný jako Harry sám. Hm, pokud by jim někdy řekla, že si byli jako
puberťáci podobní, určitě by ji pokousali oba.
A stejně jako Hermiona si stále psal poznámky. Nejprve se bála, že ta kniha Harryho
něčím mámila či okouzlila, ale teď, když si ji sama přečetla, už to viděla jinak. Mladý
Severus Snape byl zjevně až chorobně neschopný zavést si někde samostatný
poznámkový systém. Narozdíl od Hermiony si psal zápisky přímo do knížky, místo
samostatného listu pergamenu, ale tím rozdíly v podstatě končily.
Mimo to, on s tou učebnicí důsledně, mnohomluvně a zcela zarytě nesouhlasil, což
Hermiona shledávala víceméně šokujícím. Ji by ani ve snu nenapadlo ztrhat knihu, byť by
byla plná křiklavých chyb, natož ji opravovat... ačkoli bylo jasné, že Brutnákův text
opravdu volá po korektuře. Nemohla si to ověřit právě v té chvíli, ač ji prsty brněly
touhou to udělat, jenže když Harry používal knihu jako ‚průvodce‘, profesor Snape ho
jednoznačně odhalil.
S knihami, které měla před sebou, už skončila. Teď, s vidinou krásného, ničím
nerušeného odpoledne, se může věnovat troše věcného pátrání. Mohla by začít tím, proč
se Brutnákova kniha používá jako učebnice, když je na mnoha místech zavádějící.
Dle knihovnického registru se mistrovské dílo Libaciuse Brutnáka stalo standardním
textem pro studium pokročilých Lektvarů v roce 1912, předtím než se závěrečné zkoušky
začaly nazývat svým současným akronymem.
Pozn. překl.: Akronym (též akronymum) - je druh zkratky, která nebývá (na rozdíl od běžných zkratek)
hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo (krycí jméno), potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky
vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Akronym)

Kniha prošla nepříliš rozsáhlou revizí těsně před autorovou smrtí v roce 1923.
Lektvary pro dvacáté století uváděly ve třetí kapitole, že ‚Přípravy lektvarů pro
pokročilé jsou jediným a nejúplnějším souborem moderních i tradičních postupů na
přípravu lektvarů popsaných z hlediska teorie i praxe, který vychází v knižní podobě. Ať
už nás výzkum zavede kamkoli, vždy to byly Přípravy lektvarů pro pokročilé, u kterých
jsme začínali‘. Nejdůležitější čarodějné objevy dnešních dní referovaly o Brutnákovi jako
o objeviteli dvou z jedenácti případů využití poplatinovaného kotlíku a odkazovaly čtenáře
pro bližší informace na Přípravy lektvarů pro pokročilé.
V Kouzelných odvarech a lektvarech od Arsenia Stopečky byl ve věnování Libacius
Brutnák zmíněn co ‚nejprozíravěji myslící tradicionalista, jakého jsem kdy potkal –
bezpochyby velký muž‘. Copak žádný z předepsaných textů nebyl novější než z roku
1930?
Seděla vprostřed hradeb z volně kladených knih, když narazila na referenci
v publikaci Budujeme nové století: Čarodějky a kouzelníci, kteří vedli naše kroky.
‚Libacius Brutnák vydestiloval celoživotní vědomosti do svého posledního a
nejznámějšího díla Přípravy lektvarů pro pokročilé. Tato kniha, narozdíl od předchozích
dvou, byla sepsána spíše pro studenty nežli praktické uživatele umění přípravy elixírů, a
proto je napsaná zcela odlišným způsobem. Přípravy lektvarů pro pokročilé se Brutnák
pokusil vytvořit jako základní pramen vědomostí nového věku, kdy zkombinoval nové
poznatky s výzvami obsaženými v učebnicích z jeho vlastních studentských let.‘
Hermiona zachmuřeně pročítala tento odstavec znovu a znovu. Něco se v něm
skrývalo, nějaká titěrnost, která jí nedala pokoje...
Ještě jednou vstala a cestou k sekci s omezeným přístupem poukládala náruč knih na
prázdná místa v policích. Lektváry nejmocnější byly na svém obvyklém místě, odkud je
vytáhla a něžně pohladila. Když ji poprvé držela v dlaních, bylo to jen pro uvaření
mnoholičného lektvaru. Jenže toto byla kniha a ona byla Hermiona Grangerová. Přečetla
si z toho svazku mnohem víc, než by kluci čekali. Odnesla si úlovek zpět ke svému stolku
a opatrně ho opřela o komínek knih. Prolétla krátkou poznámku v úvodu – jednalo se o
kopii slábnoucího originálního rukopisného zápisku, který byl do nové knihy kdysi kýmsi
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vložen, aby nezmizel docela. V posledních řádcích nalezla důvod svého nepokoje. Ještěže
uměla velice obstojně číst latinsky, jinak by si toho nikdy nevšimla.
V překladu tam bylo řečeno zhruba toto: ‚Byvši práce tato zamýšlena pro použití
soukromé a až do dnešních dní ukryta svým tvůrcem, jest téměř prosta úmyslných chyb
a osidel rozsetých mnohými čaroději i po osobních spisech jejich ku znemožnění padělání
díla zamýšlených. Však přesto pozornosti je zapotřebí‘.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus v pátrání ‚co je k čertu špatně s Hermionou Grangerovou‘ mnoho
nepokročil... ale podařilo se mu k vlastnímu rozčilení objevit podobný trend v pracích
dvou jinak nadaných studentů Havraspáru – páťáka Parkse a sedmačky Ferinové. On byl
mudlorozený, ona měla jednu mudlorozenou babičku. Neměli společný ani kraj původu,
ani finanční poměry rodiny a nebyli ani vzdáleně příbuzní. Společná jim byla vysoká
inteligence s jistým sklonem k sebepodceňování.
Neochotně zamířil k hradní knihovně. Jeho sbírka knih, ač zcela vyčerpávající na poli
lektvarů a černé magie, byla poněkud nedostatečná co se chování dospívajících týče.
Knihovna by mu mohla bez pochyby vypomoci... až na to, že se on a Irma Pinceová
srdečně nenáviděli od chvíle, kdy ho přistihla psát si poznámky do knihy. Jeho vlastní
knihy. Bylo mu tehdy něco přes dvacet.
„Profesore Snape,“ pronesla knihovnice ledově, když vevlál do místnosti.
„Madam Pinceová,“ odpověděl chladně. „Hledám...“
„Nikterak neoceňuji rozvracení mé knihovny v takto kolosálním měřítku,“ odfrkla si
madam Pinceová znechuceně. „Uvědomuji si, že... stav... slečny Grangerové znemožňuje
klasické vaření lektvarů, ale příčí se mému chápání, aby náhradní písemná práce
vyžadovala kompletní vyplundrování mých polic s lektvarovou literaturou. Sedí u stolku
na konci pseudozoologického oddělení a já si do budoucna vyprošuji, abyste jí doporučil
mírnit se při jejích výzkumech.“
Severus zamrkal. „Slečně Grangerové?“ zamračil se. „Té jsem nezadal žádný extra
výzkum ani náhradní písemnou práci. Byl jsem upozorněn, že se věnuje soukromému
projektu, nicméně mi nebylo sděleno, jaké oblasti se její bádání týká.“
Madam Pinceová stáhla tvář, vypadala ještě kyseleji než obvykle. „Ta holka musí mít
pořád něco extra,“ zamumlala a zamířila do oddělení pseudozoologie. „Knihy ze zakázané
sekce, kompletní vodní magie...“
Než mohlo její rozčílení nabrat vyšší obrátky, byl velebný prašný klid knihovny rozbit
do nicoty.
„Ty jeden hnusnej bastarde!“ zařvala Hermiona Grangerová, hlas jí zvonil čistým
vztekem. „Ty svině jedna špinavá!“
„Tichó!“ vykřikla madam Pinceová podobně vztekle a vyřítila se zpoza rohu. Severus
se jí držel v patách, zvědavý, co proboha donutilo tu dívku takhle vyvádět... Jeho vidět
nemohla. Pokoušel se jí někdo dělat nemravné návrhy? Tady v knihovně? S madam
Pinceovou na stráži? To by musel být šílenec...
Oběhl roh za knihovnicí a uviděl slečnu Grangerovou zjevně rdousící lektvarovou
učebnici.
„Omlouvám se, že jsem křičela, madam Pinceová,“ řekla provinile, načež vzhlédla
k Severusovi a zbarvila se nanejvýš delikátním odstínem růžové. „Já jsem... ehm... po
něčem pátrala, a... ehm...“
„Ven!“ vyštěkla madam Pinceová, vzteky rudohnědá. „Nechci vás tu vidět alespoň
týden! Sbalte si věci a ven!“
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„Ano, madam Pinceová,“ souhlasila Hermiona opatrně, schmatla své knihy a dvě
hromady poznámek, či co to bylo. „Profesore Snape, mohla bych s vámi na chvíli mluvit?
Ech... venku?“
Nejprve ji chtěl odmítnout, ale zůstávat nyní v knihovně by bylo holým šílenstvím.
Pinceová ho tu nikdy nenechávala bez dozoru a zrovna nyní by mu bránila v přístupu ke
knihám už z čistého odporu vůči čtenářům obecně.
„Pokud je to nezbytné.“ Přitáhl si hábit pevněji k tělu a následoval ji ven. Hábit byl
uboze nedostačujícím brněním, ale něco je vždy lepší než nic.
„Copak potřebujete, slečno Grangerová?“ zeptal se stručně. Třeba se mu ji tentokrát
podaří odradit od jakýchkoli hovorů, když dveře zabouchnuté před nosem se minuly
účinkem. „Nemám dostatek volného času, abych vám mohl dopřát další kolo nudného a
nesmyslného sebeobviňování.“
Zamrkala a tváří jí přelétl zraněný výraz, ale téměř ihned nasadila klidnou tvář a
začala cpát poznámky a knihy do tašky. Jednou z nich byly Přípravy lektvarů pro
pokročilé, které měla dvakrát, jak si s překvapením povšiml. Jeden výtisk zastrčila do
tašky a druhý si nechala v ruce.
„Myslím, že tahle kniha je vaše,“ pronesla tiše a podávala mu ji. „Myslela jsem, že
byste ji měl rád zpátky.“
Přijal ji s vědomím, že to musí být... ano, desky sice měla vyměněné, ale byla to jeho
učebnice, hustě popsaná jeho poznámkami, komentáři a zaříkadly...
„Jak jste se k ní dostala, slečno Grangerová?“ zeptal se ledově.
„Mám ji od Harryho a jsem si jistá, že to víte.“ Pozvedla bradu a chladně na něho
pohlédla. „Říkal, že jste ji od něho nevyžadoval, ale já si myslela, že byste ji mohl chtít.“
„Existuje nějaký zvláštní důvod, proč jste ji urážela?“ dobíral si ji s úšklebkem.
Přemýšlej, děvče, přemýšlej, pokus se přijít s vysvětlením, že jsi skrze ni neurážela mě.
K jeho údivu však nevypadala ani zahanbeně a ani kajícně nekoktala, že to nebylo
mířeno na něho. Místo toho na knihu ukázala drobným obviňujícím prstem. „Urážela jsem
Brutnáka,“ řekla hlasem plným spravedlivého rozhořčení. „Ta kniha je nepřesná!“
Shlédl na učebnici. „Samozřejmě, že je,“ řekl poněkud překvapeně. „Určitě jste si
toho už všimla.“ Vykolejila ho natolik, že do té věty nezvládl dát ani obvyklou dávku
pohrdání.
„Ale je to učebnice!“ namítala šokovaná až do morku kostí. „Jak můžete učit podle
učebnice, o které víte, že je špatně?“
„Protože se předpokládá, že jste pokročilí studenti!“ vypálil. „Pokud nejste schopni
odhalit ani neškodné drobné nepřesnosti v Přípravách lektvarů pro pokročilé, jak byste si
pro všechno na světě mohli být schopni poradit se staršími a mnohem nebezpečnějšími
podklady?“
Poklesla jí čelist. „To je schválně?!“ vyštěkla. „Ale to je nefér!“
„Proč je nefér předložit studentům základní intelektuální výzvy, aby se prokázalo,
kteří z nich mají dostatečné rozumové schopnosti –“
„Je to nefér, když jim o té skutečnosti ani neřeknete – pokud se pokoušejí dobrat
správných výsledků na základě návodů v učebnici –“
„Pokud jsou tak pitomí, že ani nepoznají, že některé z instrukcí odporují tomu, co se
už učili –“
„Ale jsou vytištěné v knize, tudíž se předpokládá, že postupujete podle instrukcí –“
„Prostý postup podle instrukcí lektvarové literatury vás většinou zabije nebo něco
horšího, ženská jedna pitomá, je všeobecně známé, že většina starších spisů je buď
rovnou zašifrovaná, nebo aspoň zavádějící –“

38/259

„A jak na to k čertu mají přijít mudlorození? Vždyť je to tištěná kniha!“ vřískala a
zatínala pěstičky.
Zírali na sebe za chvíle zvonivého ticha, oba zarudlí hněvem a těžce dýchající.
Severus vypjal hruď a přinutil se uklidnit. „Mudlovské vzdělávání trpí v dnešních
dnech zjevně ještě většími nedostatky než před třiceti lety,“ řekl stroze, ale bez hněvu.
„Proto tedy ve svých pracích vědomě potlačujete vlastní kreativitu? Protože jste
ovlivněna dojmem, že učebnice mají nutně v každém případě pravdu?“
Nejistě zamrkala. „A... to si myslet nemám?“ zeptala se zmateně.
Parks i Ferinová také před nástupem do Bradavic navštěvovali mudlovské školy.
Možnost, že byli této chybě učeni, ho nikdy nenapadla – co by to muselo být za
podřadného učitele, aby děti učil nemyslet, jen opakovat?
„Ne, slečno Grangerová, to si myslet nemáte. Ujišťuji vás a není to jen odhad, že
pokud máte letos jakékoli ambice úspěšně složit zkoušky z Lektvarů, budete muset
předvést určitou míru samostatného uvažování.“
„Ale... ano.“ Sklopila zrak ke špičkám bot. „Já... ehm... omlouvám se, že jsem na vás
křičela,“ pronesla kajícně. „Já si jen... vždycky myslela...“
„Vždy jste bývala chválena za prosté papouškování informací, což vás vedlo
k domněnce, že se jedná o jediný správný způsob,“ usoudil. „Navzdory mým
opakovaným přesvědčováním o opaku. Kolikrát jsem vám jen řekl, že pouhé opakování
textů z knih je zcela nedostatečné?“
Přešlápla. „Ani nevím. Mnohokrát,“ zamumlala.
„Napadlo vás vůbec někdy, abyste mě vzala vážně?“
„Ne,“ přiznala a provinile k němu vzhlédla. „Byla jsem tak zvyklá mít pravdu. Myslela
jsem, že jen... no... že se mě jen snažíte ponížit, nebo tak něco.“
„Myslela jste? A já podléhal dojmu, že vás průběžně kárám právě za to, že
nemyslíte.“ Sepjal ruce a probodl ji pohledem. „Mohu doufat, že jsme se přes tuto
záležitost již přenesli?“
„Ano, pane profesore.“ Znovu zrůžověla. „Omlouvám se za svou nechápavost.“
Už už se chystal totéž vyjádření použít sám, takže se znovu cítil poněkud vykolejený
její nefalšovanou pokorou.
„Omluva se přijímá,“ pronesl upjatě. „Tak, když už jste dospěla k onomu bolestivému
poznání, očekávám od vás tři stopy podrobného rozboru, z jakých důvodů a nad kterými
místy v učebnici jsem vás kdy naváděl, že bystě měli pochybovat o Brutnákově textu. Na
pátek.“
„Ano, pane profesore,“ souhlasila pokorně. Krátce přitakal, otočil se na podpatku a
chtěl odejít, když zaslechl tichý hlas za svými zády. „Ehm... profesore Snape?“
Prudce se otočil a zabodl do ní pohled. „Co zase, slečno Grangerová?“
„Já... ehm... já jsem na vás křičela,“ tiše poukázala se stále stejnou pokorou v hlase.
„A nadávala jsem vám. Neměl byste mi odebrat nějaké kolejní body?“
A k čertu. Doufal, že k tomu nikdy nedojde – Hermioně Grangerové odebíral body
zřídkakdy, pouze pokud její nesnesitelnost přesáhla všechny meze.
„Ne,“ řekl jednoduše. „Nebylo by to... vhodné.“
„Aha,“ zjevně nevědomky si položila ruku na břicho. „Chápu. Děkuji vám.“
„Hlavně mi, slečno Grangerová, neděkujte za větší pochopení vašich motivů konání,“
vypálil na ni. „Pokud byste se dokázala chovat jak se sluší a patří, ani vy, ani já bychom
tento problém neměli.“
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Odkráčel, aniž by jí dal čas odpovědět. K čertu s ní. K čertu s jejím nezdvořáctvím,
s jejím bolestínským křiklavým hlasem a k čertu s její malou něžnou dlaní, která se
automaticky vztáhla k ochraně děcka, které nosí.
K čertu s ní!
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola šestá

Pohled z vnější
Harry rozmrzele bodal do snídaně. Zas a znovu.
„Čau, Harry,“ pozdravila ho Hermiona zvesela a sedla si vedle něho. „Vyspal ses
dobře?“
„Ne, já se dnes kurva dobře nevyspal!“ explodoval dotázaný. „A ne, nemám znovu zlé
sny o Voldemortovi. A ne, nic to neznamená. Prostě jsem se nevyspal dobře, jasný? Už
to víte konečně všichni?!“
Následovala delší chvíle ticha, během níž na sobě cítil pohledy každého v okolí.
„Jen jsem se ptala,“ špitla Hermiona ublíženě.
„Jenže já taky,“ oznámila Ginny suše zpoza Harryho. „Před třemi minutami. A Neville
se zřejmě ptal jen chvíli přede mnou.“
„Já se zeptal, jen jsem se vzbudil,“ kývl Ron a rozhlédl se po spolustolovnících.
Harry se začertil. „Nevím, co je všem po tom, jak dobře spím!“ postěžoval si a vrazil
vidličku do uzenky. „Co s tím najednou všichni mají?!“
„Jestli to nebude tím, že máš tmavé kruhy pod očima, jsi bledší než obvykle a
neoholil ses,“ vyjmenovala Hermiona věcně. „Nehledě na to, že mně většinou nenadáváš.
Nejsi jediný, kdo je unavený, víš!“
Harry zrudl a hodil po ní provinilým pohledem. Hermiona vypadala téměř tak
unaveně, jak on se cítil – ujistila je, že v tomto stádiu těhotenství je to zcela běžné, ale i
tak ho rozčilovaly nachové kruhy, které měla pod očima, a způsob, jakým teď nosila
svěšená svá útlá ramena.
„Jo... koukni, omlouvám se, že jsem na tebe vyjel, ale...“ odložil brýle a unaveně si
protřel oči. „Nemůžu poslední dobou spát. Jsem už z toho... podrážděný.“
„Vážně?“ ohlédl se po něm Ron ustaraně. „A víš určitě, že se nic neděje? Možná by se
na tebe mohl kouknout Remus, jestli za tím není nějaká pomalu působící kletba.“
Oba kluci se podívali po Hermioně, která přezíravě zasykla. Harry zjistil, že se na ni
najednou šlebí. Hermionin výraz ‚vy jste oba takoví pitomci, jak jen to s vámi vydržím‘ ho
sice rozčiloval, ale na druhou stranu byl rád, že ho zase vidí. A když potom promluvila
tím svým starým poučujícím tónem, cítil se ještě lépe. Hermionino poučování vrátilo svět
do správných kolejí.
„Pomalu působící kletba? Vážně, Rone?“ pronesla káravě. „Samozřejmě, že je Harry
neklidný a napjatý. To je vzhledem k okolnostem zcela normální.“
„Jo?“ zamračil se Ron. „A proč? Tedy, Válka skončila, všechno je v pohodě... neměl by
si taky dát pohov?“
Hermiona protočila oči v sloup a obrátila se k Harrymu. „Cítíš se napružený a trochu
mimo? Jako kdybys měl něco udělat, nebo na něco důležitého zapomněl?“
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„Jo, docela tak, řekl bych,“ přikývl Harry. „Mám dojem, že se mi něco chystá
spadnout na hlavu. Samozřejmě jsou před námi OVCE, ale ty mi zatím tolik starostí
nedělají.“
„Ony ti zkoušky někdy starosti dělaly?“ zavrtěla Hermiona hlavou a laskavě se na
něho usmála. „Harry, kdy naposledy byly zkoušky tím nejdůležitějším, co se ti valilo na
hlavu? Kdy naposledy sis nemusel dělat starosti vůbec s ničím? Kdy se tě někdo zvenku
nesnažil dostat?“
Harry se zamyslel nad posledními roky. Válka... Fénixův řád... Pohár tří kouzelníků...
Sirius... deník Toma Raddla a bazilišek... Kámen mudrců... Dudley a Dursleyovi...
„Ani nevím,“ přiznal. „Vlastně asi nikdy.“
„Vidíš? Tady máš to své ‚proč‘!“ Hermiona otevřela diář s rozhodným máchnutím.
„Trpíš bezprecedentním nedostatkem zkázy ve svém životě, což ti způsobilo šok. Budeš
v pořádku, jakmile si zvykneš, že nemít strach o život je normální.“
Harry na ni zíral. „Myslíš to vážně?“
„Smrtelně vážně,“ ušklíbla se na něho. „Ale pokud tě to bude příliš zmáhat, tak se
může Ginny zmínit před svými bratry, že jsi zkompromitoval její čest – a pravděpodobně
vícekrát než jednou. Jsem si jista, že se budeš cítit hned lépe, když nebudeš moct opustit
školní pozemky beze strachu o život.“
Harrymu bylo jasné, že právě zrudl hněvem, a pro jistotu si nedovolil kouknout přes
stůl na Rona. „Hermiono, necháš toho někdy?“ zanaříkal.
Hermiona proškrtla políčko nadepsané číslicí 11. Úvodní stránka jejího diáře byla
pokryta políčky s čísly od 1 do 42. „Jak chceš. Ale už se cítíš líp, ne?“
„Možná,“ zamrmlal, nechtělo se mu přiznávat, že to tak je.
Ginny se rozesmála, objala ho rukou okolo pasu a pohodlně si mu složila hlavu na
rameno. „Asi žárlím,“ postěžovala si. „Hermiona tě zná mnohem líp než já.“
„To hravě doženeš,“ řekla jí zmíněná vesele a uličnicky se na Ginny ušklíbla. „Harry je
jednoduchá záležitost.“
„Hej!“ pohoršil se Harry, vědomý si toho, že byl právě uražen. „Já tu sedím, jestli jste
si nevšimly.“
„Ale jó, já vím,“ natáhla se Hermiona pro suchou topinku jako obvykle. „Ale neměl
bys. Měl by ses právě nahoře holit. Víš, jak je profesorka McGonagallová vysazená na
osobní hygienu.“
Harry si zahanbeně přejel rukou po tváři. „To je to tak poznat?“
„Nepolíbím tě, dokud to nezmizí,“ prohlásila Ginny nekompromisně.
„Jdu se holit.“
„Jen běž,“ usmála se na něho Ginny sladce. „Zatím se tu za tebe nasnídám.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Je příjemné vidět, že se zase normálně baví,“ podotkl Remus Lupin tiše a sledoval,
jak Harry rázuje pryč a přitom si rozpačitě hladí tvář. „Měl jsem strach... po tom, čím si
prošli, jsem si nebyl jistý, jak se zvládnou znovu klidně usadit do studentského života.“
„Je to úleva,“ souhlasila Minerva také polohlasem. „Pan Potter začínal být poněkud
nedůtklivý. Jsem vděčná, že si ho slečna Grangerová vzala na starost.“
Remus se usmál a sledoval Hermionu s Ginny. Jedna si nalévala čaj a druhá si
dopřávala z Harryho osiřelé snídaně. „To dělala vždycky... kdyby si nebyli tak blízcí
věkem, řekl bych, že mu supluje matku.“
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„A díky nebesům za to. Naskakuje mi husí kůže z pomyšlení, do jakých potíží by se ti
dva kluci dostali nebýt jejího dohledu,“ pronesla Minerva pevně. „Nezdá se vám
unavená?“
„Podle Harryho je neustále vyčerpaná, ale nechce jim dovolit, aby jí pomohli s čímkoli
víc, než s nošením knížek,“ odpověděl Remus. „Konzultoval jsem to s madam
Pomfreyovou... sdělila mi, že je to normální a během týdne, či dvou to z valné části
pomine.“
„Ach, pokud to pomine...“ Minerva, která si nikdy nedovolila mít s tímto zvláštním
stavem osobní zkušenost, se dívala na svou jedinou těhotnou studentku pohledem téměř
nedůvěřivým. „Ale domácí úkoly vypracovává v řádných termínech.“
„Ta by vypracovávala domácí úkoly v řádných termínech, i kdyby byla jednou nohou
v hrobě,“ namítl Remus klidně. „Promluvil jsem si s Ginny Weasleyovou... chystá se mě
varovat, pokud by to přerůstalo Hermioně přes hlavu. Víš sama, že Hermiona by se ani
slovem nezmínila, dokud by se doopravdy nesložila.“
„Ne, pravděpodobně ne,“ potřásla Minerva hlavou a mrkla. „A v Lektvarech odvádí
ještě lepší práci než obvykle... tedy při psaní esejí. Předpokládám, že to je ten důvod,
proč Severus vypadá poslední dobou tak kysele.“
„Také sis toho všimla?“ usrkl Remus čaj. „Profesorko... tedy, Minervo...“ stále si
nemohl zvyknout na její křestní jméno, byla pro něho ‚profesorkou McGonagallovou‘ příliš
dlouhou dobu, „...pokud mi promineš všetečnou otázku... Proč se vrátil k Lektvarům?
Myslel jsem si, že vždycky chtěl učit Obranu.“
„Pokud mám říct pravdu, nemám tušení,“ odpověděla lehce. „Požádala jsem ho, aby
se k nám vrátil, a on souhlasil – myslela jsem, že vezme znovu Obranu. Když přijel, tak
mi oznámil, že si bere Lektvary, a odpochodoval rovnou dolů do svých sklepení. Celé dny
z nich nevyšel.“
„Vážně?“ Remus cítil, že se jeho obočí pokoušejí splynout s vlasovým porostem.
„Prostě jen tak?“
„Prostě jen tak,“ kývla hlavou. „Zjevně o tom nehodlal diskutovat... a já vlastně také
nechtěla tlačit na pilu. Post učitele Lektvarů je nejobtížněji obsaditelný vůbec, a najít
kohokoli v tak krátkém čase by stejně nebylo možné.“
Remus pohlédl na Snapeovu prázdnou židli; její uživatel odešel okamžitě, jakmile do
sebe hodil kávu. „Myslel bych si, že bude... já nevím... snad šťastnější, když Voldemort
zmizí a on sám bude očištěný,“ pronesl zamyšleně. „A přitom je podrážděnější než kdy
jindy.“
„Je něčím zmatený,“ řekla Minerva a odfrkla si, když na ni Remus nevěřícně pohlédl.
„Znám ho od jeho jedenácti, Remusi. Sice jsme spolu vždy nevycházeli nejlépe, ale to
ještě neznamená, že nepoznám, když ho něco trápí. Takhle křečovitý nebyl od té chvíle,
kdy Sirius Black utekl z Azkabanu.“
Remus sklopil zrak ke svému talíři. „Bylo to... hodně zlé?“ hlodalo v něm špatné
svědomí. Věděl, že Severus vystupoval proti jeho zaměstnání v obou případech velice
usilovně, a nemohl ho za to obviňovat... už ho dvakrát málem zabil. Bylo by možné, aby
už tehdy byl on sám příčinou Severusovy křečovitosti, ne Sirius...? A teď je to tu zas.
„Poppy mu tenkrát předpovídala žaludeční vředy do začátku ledna,“ odpověděla
Minerva. „Jenže co mu přes nos přelítlo tentokrát, to netuším.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus Snape se hrbil nad stolem, čmáral poznámky a opravy do haldy studentských
esejí. Vypadal unaveně a napjatě... jako pokaždé.
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„Severusi?“ oslovil ho jemně duch Albuse Brumbála. Nemohl už zaklepat, tak alespoň
zůstal napůl ve vstupních dveřích připravený odplout, kdyby nebyl vítán.
Severus vzhlédl, jeho ramena poklesla ještě o kousek níž. „Albusi,“ namítl unaveně,
„mám práci. Něco potřebuješ?“
„Jen se podívat, jak se ti vede, chlapče můj, nic víc,“ vystoupil ze dveří a naznačil
usednutí na tvrdou židli připravenou pro kajícné studentíky. „Něco ti dělá starosti.“
Severus se zachmuřil. Jako vždy, když Albus řekl něco osobního. „Co by mi asi tak
mohlo dělat starosti? Studenti se nám vrátili a naplnili školu šťastným kňučením idiotů.
Jsem zpátky ve svém vlastním žaláři, který je stejně zatuchlý, jako když jsem ho
opouštěl. A znovu jsem ředitelem té nejméně oblíbené bradavické koleje. Jsem v extázi,
mohu tě ujistit. Každý nový den je čirým potěšením.“
Albus se zakuckal. „Přinejmenším tvá schopnost stupňovat sarkasmus nedošla
úhony,“ usmál se laskavě na mladšího muže před sebou. „Pokud tě někdy opustí, alespoň
budeš vědět, že už ti zbývá jen jedna cesta.“
„Ano, jistě... jsem v úplném pořádku, Albusi,“ odložil Severus brk. „Jsem jen...
unavený.“
„Jsi, jak jsi sám řekl, unavený od samého začátku tohoto školního roku, nebo možná
ještě o něco déle,“ poukázal Albus něžně. „Mimochodem podobně jako pan Potter.“
Mistr lektvarů trhl hlavou vzhůru a vystavil Albuse zvláště jedovatému pohledu.
„Ujišťuji tě, Albusi, že pan Potter a já nejsme... unavení ze stejného důvodu. Zcela
určitě.“
„Slečna Grangerová v tomto bodě vznesla zajímavou domněnku,“ začal Albus a krátce
se odmlčel. V Severusových očích se mihlo cosi neuchopitelného, když zmínil ono jméno.
„Vysvětlila panu Potterovi, a já tomu zcela rozumím, že ‚trpí bezprecedentním
nedostatkem zkázy ve svém životě‘, což se u něho projevilo šokem celého systému. Vy
oba jste v podobné situaci... prvně po době delší než celý život pana Pottera nejsi nikým
přímo ohrožován. Nevisí nad tebou žádná bezprostřední hrozba a náhle máš naprostý
nedostatek nepřátel. Je to to, co tě trápí, Severusi? Náhlé uvolnění napětí, kterému jsi
byl příliš uvyklý, než aby ses bez něho lehce obešel?“
„Ne.“ Hubená ramena se krátce vypjala a znovu poklesla. „Nevím. Ani nyní nejsem
tak docela bez nepřátel, ale je... rozčilující mít v životě pouze jednu roli namísto
půltuctu.“
Albus si povzdechl. „Doufal jsem, že má přítomnost u tvého procesu bude
dostačující,“ řekl omluvně. „Už jsem ti to, Severusi, řekl a řeknu ti to znovu: je mi
nevýslovně líto, co jsem po tobě té noci žádal.“
„Žádal jsi příliš mnoho,“ pronesl Severus krátce a odvrátil pohled. „Stejně jako
pokaždé. A ani po smrti nejsi jiný. Já jsem v pohodě, Albusi. Já se... přizpůsobuji. Nech
mě prosím být.“
„Jak si přeješ,“ přikývl Albus a smutně sklopil oči. Severus úspěšně prošel poslední a
největší zkouškou jejich přátelství... ale zřejmě to byl Albus sám, kdo ji nezvládl. „Ještě
jednu otázečku, než odejdu, o slečně Grangerové...“
A znovu bylo ono jméno přivítáno téměř nepatrným záchvěvem napětí. „Co je s ní?“
„Jak si vede, Severusi? Po letech strávených jako kolejní ředitel dokážeš rozpoznat,
pokud se někdo přepíná nad své síly. Minerva samozřejmě také, ale v případě slečny
Grangerové, která se tak podobá Minervě v dívčích letech, je přeci jen o něco méně
pozorná než obvykle. Sám vidím, že je slečna Grangerová unavená, ale... zvládne stres
z kombinace blízkých OVCí a nadcházejícího mateřství?“
Severus se zamračil a vyhledal očima roličku pergamenu ležící nepatrně bokem od
ostatních. „Její současná práce výrazně převyšuje její obvyklý standard. Vede si velice
dobře,“ pronesl pomalu a se zjevným odporem odděloval jednotlivé slabiky.
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„Opravdu?“ Albus i oddechl. „Ostatní učitelé se zmínili, že úroveň její práce poněkud
upadla. Je stále jedinečná, samozřejmě, ale věnuje se předmětu méně zevrubně, než
měla ve zvyku. Zřejmě musí Lektvarům věnovat zvláštní úsilí, aby byla schopná se
připravit na praktické zkoušky.“
Severuse to zdá se překvapilo. „Vážně? Zajímavé.“ Zvedl osamocenou roličku
pergamenu a se zamračeným výrazem si s ní začal hrát. „Také mám na tebe jednu
otázku, než odejdeš,“ začal pomalu. „Nejsem přesvědčený, že je slečna Grangerová
připravená na odpovědnost spojenou s mateřstvím. Je to obtížná a nevděčná role a ona
je velmi mladá. Myslíš, že bude schopna jí dostát na odpovídající úrovni?“
Albus se usmál. „Myslím, že jí dostojí na úrovni více než odpovídající... a bezpochyby
bude tou nejúzkostlivější a nejstarostlivější matkou od doby Molly Weasleyové a jejího
prvorozeného. Pokud to děcko přežije záplavu šateček, zdraví prospěšných elixírů a
ochranných kouzel, což už má určitě všechno připraveno, tak si jsem jist, že si on, či ona
nebude mít nač stěžovat.“
Severus přikývl a zjevně se trochu uvolnil – a Albus přikývl v odpověď. „Pomineme-li
chvilku mladické nerozvážnosti, má Hermiona jen velmi málo společného s Eileen,“
pronesl velmi opatrně. „Myslím, že nemusíš mít strach, že by to dítě bylo kdy nemilované
či nechtěné.“
„Odejdi, starče,“ zakabonil se Severus a vrátil se ke známkování rozzuřeným tahem
brku.
Albus odplul dveřmi potěšený, že ukonejšil alespoň jeden ze Severusových běsů.
Věděl, že Eileen s Tobiasem svému synovi znovu a znovu předhazovali, že je jen
nechtěnou komplikací, která je donutila zůstat spolu i dlouho poté, kdy se vytratilo krátké
vzájemné zalíbení. Bylo jen přirozené, že se zajímal o dobro děcka také počatého během
chvilky nepozornosti... ale Hermiona Grangerová nebyla ani v nejmenším jako Eileen
Princeová. Albus doufal, že alespoň tento strach se mu podařilo zaplašit.
Nakonec její rozhodnutí zatajit jméno otce dítěte možná bylo tím nejlepším. Je lépe
mít jednoho milujícího rodiče, který tě chce – než dva, kteří litují, že tě zplodili.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Draco míval pocit, že jednoho krásného dne mu hůlka už natrvalo přiroste k pravé
dlani. A ne tak, jak byl žertem varován, když mu bylo čtrnáct. Díky Merlinovi, že už je
zletilý... ačkoli by mu možná mohli udělit výjimku, vzhledem k okolnostem.
Už se více či méně vyrovnal se ztrátou levé ruky a předloktí. Profesor Snape mu řekl
cosi jako ‚vadila-li by ti ruka tvá, utni ji‘ – nevzpomněl si na přesné znění, když napůl
šílel bolestí, ale bylo to něco v tomto smyslu. Pomohlo mu to vše dát do pořádku.
Znamení zla s rukou, do níž bylo vypáleno, představovalo část jeho samého – část,
kterou neměl rád a kterou nechtěl. Na jednu stranu to byla téměř úleva, vidět je mizet.
Pozn. překl.: Snape citoval Bibli - Evangelium sv. Marka 9.43 „A horšilaliby tě ruka tvá, utni ji; lépeť jest
tobě bezrukému vjíti do života, nežli obě ruce majícímu jíti do pekla, v ten oheň neuhasitelný.“ (opsáno z
vydání z roku 1892)

Teď ho frustrovalo, jak těžké bylo cokoli udělat pouze jednou rukou. Vlasy si
nemilosrdně ostříhal nakrátko, čímž byl jeden problém vyřešený, ale téměř na vše ostatní
musel používat kouzla. Ranní oblékání. Sprchování. Zapnutí těch zatracených kalhot. Vše
muselo být buď uděláno kouzlem, nebo navždy nevykonáno. Více než jednou přemýšlel
nad pořízením protézy, ale... ne. Už nikdy se nechtěl stát tou osobou, kterou byl, když
byl ještě celý.
Vždy bylo vítanou úlevou chvíli se zaobírat cizími starostmi místo svými vlastními.
„Nevypadáš, že bys spal,“ podotkl a usrkl čaje. Z hrnečku, naštěstí... šálek
s podšálkem nebylo jednoduché udržet jednou rukou, na což jeho kmotr přišel hned při
prvním z jejich čajových dýchánků.
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Snape vypadal jednoznačně opotřebovaně... jako oblečení z vetešnictví. Draco
očekával, že spíš pookřeje, když válka skončila... ale ať už to bylo jakkoli, Snape vypadal
ještě unaveněji než předtím. A teď s kyselým výrazem upíjel ze svého vlastního čaje.
„Nespal,“ přiznal. „Ty spíš?“
Draco zavrtěl hlavou. „Ne pokaždé. Někdy úplně v pohodě, ale někdy... mám sny. A
ty?“
„Často,“ Snape shlížel do svého hrnku se vzdáleným výrazem. „Je to... zneklidňující,
jak se zjevně všichni rozhodli předstírat, že Válka nikdy nebyla.“
„Ach Merline, ano!“ ohnivě souhlasil Draco. „Jsme tu všichni zpátky ve škole jako
hodné děti, hašteříme se o famfrpálový pohár a kolejní body...“ Další z jeho žalů. Mohl
létat, a byl za to vděčný, ale nemohl už nikdy hrát famfrpál. Jedna ruka na balón, druhá
na koště, jinak to nešlo.
„Vzhledem k tomu, jak dlouho většina společenstva dokázala zcela úspěšně popírat
návrat Pána zla, předpokládám, že by nás nemělo překvapovat, že se neobtěžují na něho
myslit nyní,“ zafilozofoval Snape a nepřítomně si zamíchal čaj. „Ten pocit je...
surrealistický, nemyslíš? Jako kdybychom se probudili ze sna a shledali, že nic z toho se
vlastně nestalo... ale ten pocit ze sna byl stále přítomný.“
Draco přikývl. „Pro mě je to jednodušší, řekl bych,“ podotkl a nadzvedl zbytky své
levé paže. „Mám tuhle stabilní připomínku, že to bylo skutečné – a že jsem to přežil.“
Zahlédl na kmotrově tváři důvěrně známý stín viny a zavrtěl prudce hlavou. „A necháš už
toho?“
„Čeho mám nechat?“ zeptal se Snape a škubl jízlivým obočím.
Draco se obočím nenechal vyvést z míry. „Pocitu viny, že to bylo moje Znamení, které
jsme použili proti Němu,“ pronesl nesmlouvavě. „Neříkám, že nebylo znechucující a
rozčilující vidět vlastní ruku použitou takovým způsobem, ale chtěl jsem, aby to skončilo.
Uřízl jsem si ji sám, vždyť víš. Tak se přestaň cítil provinile, žes mě neochránil před obětí,
kterou jsem chtěl udělat.“
Snape si povzdechl a odvrátil pohled. „Budu se snažit,“ řekl po chvíli ticha. „Ale stále
si myslím, že já měl být tím, který —“
„Tak to se tedy sakra neměl,“ rozčilil se Draco. „Já ji pro život nepotřebuju, jasné? Na
Formule stačí jedna ruka. Lektvary vyžadují obě. Tak to je.“ Odložil hrneček a natáhl se
pro sušenku. „Jak to jde v hodinách? Dokázal Weasley projít celým týdnem bez zásadních
pitomostí?“
„Dvěma,“ odpověděl Snape s úlevou, že přešli k méně bolestivému tématu.
„Předpokládám, že zatím krotí svou blbost až do chvíle, než se mu naskytne příležitost
provést něco opravdu velkolepého, například vybít celou třídu najednou.“
„Máš mé sympatie,“ ušklíbl se na něho Draco a potřásl hlavou. „Beze mě a
Grangerové... no, alespoň tam stále máš havraspárské.“
„Merlin jim žehnej,“ souhlasil Snape. „Můžu tě ujistit, že tvá úlisná podlézavost mi
rozhodně nechybí, ale zas na druhou stranu jsem tě nemusel neustále kontrolovat, aby
sis něco nestrkal do úst.“
„Ani mně nechybí.“ A opravdu nechyběla. Jeho krátká kariéra mezi smrtijedy a
Brumbálovo úmrtí konečně zbořily bariéru mezi nimi dvěma – alespoň k tomu to bylo
dobré. Draco se už nesnažil zalíbit se Snapeovi lichotkami, jaké by dělaly radost
Luciusovi, a Snape mluvil s Dracem mnohem otevřeněji než s jakoukoli jinou žijící
osobou, alespoň dle Dracova předpokladu. Je to pěkný pocit – být někým uznáván. „A co
Grangerová, vede si dobře?“
Obočí znovu vzlétlo. „Proč?“ zeptal se Snape zvědavě. „Nikdys tu holku neměl rád.“
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„Ne, neměl,“ pokrčil Draco rameny. „Byla jedním z Potterových ocásků, nebelvírka a
mudlorozená k tomu. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych na ni vůbec třeba jen vlídně
pohlédl. Ale... letos je to jinak.“
„Jak jinak?“ podtón té otázky byl nepatrně chybný... prostě příliš lhostejný na pravý
nezájem. Snape to chtěl opravdu vědět – nebyla to pouhá otázka pro udržení rozhovoru.
„No, chová se ke mně tak normálně,“ pousmál se Draco křivě. „Jako jedna z mála,
vzhledem k mému nedávnému smrtijedství. Nestala se mou novou nejlepší kamarádkou,
zdaleka ne, ale pokaždé ji rád vidím. A také to letos nemá jednoduché.“
Snape si odfrkl. „Věděla, že je těhotná, už před začátkem školního roku,“ pronesl
nesmlouvavě. „Měla více než jednu příležitost buď se vzdát dítěte, nebo opustit školu, ale
rozhodla se zvládnout těhotenství i studium. Věděla, že to bude obtížné, a já ji nebudu
litovat pro její svobodné rozhodnutí.“
„To bych od tebe ani nečekal,“ souhlasil Draco suše. „Ale je moc příjemné nebýt
jediným sociálně vyloučeným v ročníku. Dokonce spolu sedíme na Věštění z čísel...
Padma Patilová si zřejmě myslí, že promiskuita je nakažlivá.“
Snape prudce trhl hlavou vzhůru a v očích se mu zlověstně zablýsklo. „Slečna Patilová
není v pozici, aby odsuzovala čarodějku, jejíž schopnosti převyšují její vlastní rozdílem
několika tříd, za jedinou chvilku nepozornosti,“ vyštěkl. „Slečna Grangerová může být
přecitlivělá, požitkářská, neprozíravá – ale nikdy by nebyla—“ zjevně mu došlo, co právě
řekl, a rychle sklapl ústa. „Ta dívka má spoustu chyb,“ zamumlal s odvráceným
pohledem. „Není nutné ji osočovat pro jedno z jejích nemnoha zaváhání.“
Draco pozvedl obočí. „Děvka rozhodně není,“ pronesl jednoznačně. „Chová se spíš
staropanensky než jak jinak, ač je momentálně zjevné, že ke staré panně má daleko. I
když mě docela překvapilo, jaks ji začal bránit.“ Snapea to evidentně naštvalo, ale zůstal
potichu. „Nicméně, když se nad tím zamyslím znovu, tak mě to vlastně nepřekvapuje.“
Snape po něm střelil pohledem. „Proč? Ujišťuju tě, že jsem se ani v nejmenším
nezačlenil mezi fanoušky Pottera a jeho kohorty.“
„To ne, ale jsou jisté věci, které se... nesluší. Což jsem se naučil od tebe, abych
přiznal.“ Dívku ani květinou, natož kletbou. Čest dámy pomlouvati nebudeš. Být zlý není
nutně nemyslitelné, ale hrubost se netoleruje. Nutno podotknout, že tyto zásady pochytil
od své matky a svého kmotra – Lucius by s nimi nesouhlasil. Draco potlačil náhlé bodnutí
viny, že si vzpomněl na otce v tak běžné souvislosti.
Snape se nepatrně uvolnil. „Pravda,“ připustil. Vypadal téměř... spokojeně. Že by se
cítil provinile vůči té Grangerovic holce? Draco si nemohl pomoci, ale zaujalo ho to.
„Ona je... milá,“ zamyslel se Draco a usrkl si čaje. „Viděl jsem ji v knihovně plést
čepeček, zatímco studovala, a zjistil jsem, že tomu dítěti téměř závidím. Jednou bude
vědět, že ho milovala natolik, že dala kvůli němu v sázku své zbožňované vzdělání i
s OVCEmi.“
„Ano,“ řekl Snape stroze a v konverzaci nastala dlouhá pomlka.
Snape se sám nikdy nezmínil, ale Draco si pamatoval, jak ho jednou jako malého
kluka Narcissa v ústraní varovala, aby se nikdy neptal na rodiče svého kmotra. Vymyslel
si pár teorií, proč.
„Zdá se být všeobecně přijímanou pravdou, že bude bezmezně milující matkou,“
pronesl Severus s pohledem upřeným do ohně.
„Jsou horší,“ ozval se Draco tiše. Jeho vlastní matka byla sice trochu náladová a
neobyčejně nemorální, ale neměl ani nejmenší pochybnost, že ho milovala. Když se
vzdával své ruky a vypovídal spojenectví Pánu zla, měl největší strach z toho, že ji
zklame... nebo ještě hůř, že ji raní.
Musel ji pak dost prosit, ale nakonec mu odpustila.
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„To jsou,“ souhlasil Snape pomalu, pak lehce potřásl hlavou a odložil svůj hrnek
s rázným klapnutím. „Připozdívá se. Doprovodím tě zpátky do společenské místnosti.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Autorčina poznámka bokem:
Několik čtenářů se mě dotázalo, proč se Hermiona nerozhodla pro potrat, a protože
nechci odpovídat každému zvlášť, vypíšu důvody na tomto místě. Každý, kdo se mě na to
ještě někdy zeptá, bude odkázán na tuto poznámku, ledaže by přišel s novými
přesvědčivými tvrzeními.
Hermiona se nerozhodla nechat si dítě ani z důvodů ‚sentimentálních‘, ani ‚morálních‘,
ani kvůli mému vlastnímu ‚kulturnímu zázemí‘ a také určitě ne proto, aby ‚přinutila
Snapea k manželství‘. Moc dobře vím, že potraty jsou citlivým tématem pro mnoho lidí,
zejména v USA, kde se z něho dají vytřískat slušné politické body.
Hermiona se v ‚Zodpovědnosti nade vše‘ k potratu nerozhodla, protože věřím, že
takové rozhodnutí by bylo v přímém rozporu s její povahou. Nesnažím se předávat světu
nějaké poselství a osobně shledávám potrat zcela přiměřeným pro každou, která se pro
něho rozhodne. Jenže některé z nás by se s potratem vyrovnat nedokázaly, což je také
zcela normální a přiměřené.
Hermionina povaha se během let stávala stále zřejmější: neustále ochraňovala
Harryho, trvala na rovných příležitostech pro utlačované (ať už ti o to stáli, nebo ne),
vzala si k sobě Křivonožku (víceméně pouze na základě informace, že ho nikdo nechce) –
zjevně má velmi mateřskou a ochranitelskou povahu. Nedokážu si představit, že
Hermiona, která založila SPOŽÚS a odešla od rodičů jen proto, abych mohla dávat pozor
na Harryho, by se vzdala svého dítěte z důvodu nevhodného načasování těhotenství
nebo proto, že počala za nemístných okolností.
A Snape, dle mého, by něco takového ani nechtěl, natož aby to od ní požadoval. Není
natolik pohodlný, aby chtěl zdravé, chtěné dítě vymazat z povrchu zemského jen proto,
že jeho přítomnost mu činí dočasné nepohodlí. Navíc: potratit jeho dítě, a ani mu o něm
neříct, to by bylo horším porušením Snapeových lidských práv než ne zcela dobrovolná
účast na početí – co když vždycky děti chtěl? Co kdyby byl u vytržení, kdyby se našla
nějaká, která by byla ochotná porodit mu dítě a pak mu dovolit je vychovávat, nebo mu
alespoň dát možnost dítě navštěvovat? Dokud si s ním Hermiona nepromluvila, nemohla
si jista odpovědí na žádnou z těchto otázek.
Zdálo se mi, že převládá předpoklad, že jsem Američanka. Není tomu tak, jsem
Australanka a jsem na to hrdá. Příběh jsem konzultovala s osobou britského původu.
(Jen pro zajímavost: za muže mám Američana a mí prarodiče jsou Britové.) Ne každý
připojený k Internetu je Američan, či osoba ignorující britské kulturní zázemí.
Potrat je samozřejmě jen a pouze osobní volbou každé, jak jsem se snažila ukázat
v prvním rozhovoru Hermiony s Levandulí a Parvati – Hermiona odmítá potrat pouze ve
svém případě, Levandule ho považuje za jedinou možnost a Parvati je zděšená už
pouhým pomyšlením na něj. Všechny tyto názory jsou zcela legální a, vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o tři dívky téhož věku, navštěvující tutéž školu a pocházející
z téže země, jsou to názory velice různorodé. Tak jako lidé.
Pevně jsem věřila, že jsem se k tomuto tématu dostatečně vyjádřila v průběhu
prvních dvou kapitol a dlouhé vysvětlování by bylo nudné. Ne, neodhalila jsem zatím, co
přesně se stalo, jak to Hermiona vnímá, jak to působí na Snapea, ani mnohé další. Tyto
věci budou odkrývány postupně – tak jako povaha Ronova válečného zranění a spiknutí
proti Harrymu – až přijde vhodný čas. Trpělivost růže přináší.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Kapitola sedmá

V myšlenkách na tebe
„No, podle mého jsi naprosto zdravá,“ pronesla madam Pomfreyová spokojeně. „Co
nevolnosti?“
„Zmizely,“ odpověděla Hermiona s nepřeslechnutelnou úlevou. Její ranní nevolnosti
nepatřily, dle ujištění madam Pomfreyové, k těm nejhorším, ale život jí znepříjemňovaly
dostatečně. Bylo skvělé znovu normálně snídat. „Od úterý jsem nezvracela.“
„Báječné,“ poťukala ošetřovatelka zlehka na Hermionino bříško a zamumlala další
z řady diagnostických zaříkadel. „A co únava?“
„Zlepšuje se to, řekla bych,“ připustila Hermiona nejistě. „Už několik dní se mi
nepovedlo usnout vsedě, ale stále jsem dost unavená.“
„Hm, dej tomu ještě tak týden. Přejde to,“ usmála se na ni madam Pomfreyová
vlídně. „Všechno probíhá, jak má... až na to, že se příliš přepínáš, což je ostatně tvým
špatným zvykem. Chci, abys chodila spát opravdu brzo a dnes odpoledne už nic
nestuduj.“
Dnešní ‚prohlídka ve třináctém týdnu‘ byla de facto prohlídkou po dvanácti týdnech a
šesti dnech, protože nedělní dopoledne vyhovovalo oběma nejlépe – a tak Hermiona
slyšela každou neděli od začátku školního roku, že by měla víc odpočívat.
Hermiona kajícně znachověla. „Ale dítěti neublíží, když budu studovat, že ne?“ zeptala
se ustaraně. Stále ještě těhotně nevypadala, ale už na sobě pozorovala jisté nepatrné
vzdutí v podbřišku, které činilo těhotenství o dost reálnějším, než se dařilo nedávnému
neustávajícímu zvracení. „Budu si číst v posteli.“
„Studium je přípustné, pokud si dáš dvacet, kdykoli se budeš cítil ospale,“ pohlédla na
ni madam Pomfreyová varovně. „Ale tvé vyčerpání dítěti rozhodně neprospívá, jak dobře
víš. Lektvar sis vzala?“
„Ano, madam Pomfreyová,“ ujistila ji Hermiona poslušně. Překvapilo ji, že existuje
kouzelnická varianta vitamínů pro těhotné, a jakmile ji madam Pomfreyová ujistila, že
kombinace mudlovských a kouzelnických preparátů není na škodu, užívala Hermiona
oboje. „Jen jsem si říkala... jak se tady vzal? Ten lektvar myslím. Není z těch, které bys
tu měla běžně.“
„Veškeré lektvary pro ošetřovnu vaří profesor Snape,“ usmála se na ni madam
Pomfreyová konejšivě. „Neměj strach, jeho výtvory jsou vždy prvotřídní.“
Měla z toho zvláštní pocity. Částečně cítila vinu, že on už zase musí dělat něco pro ni,
což se mu nejspíš příčí; ale v jejích pocitech byl i značný díl úlevy. Alespoň je ten lektvar
uvařený správně.
„Nevadí mu to?“ zeptala se a skousla si spodní ret. Myslet na něho... a mluvit o
něm... bylo jako drbat si odřeninu. Bolelo to, ale nebyla schopná přestat. „Myslela jsem,
že bych si lektvar mohla docela dobře uvařit sama, je jedním z jednodušších. Pokud by
se mu nechtělo plýtvat časem.“
„Proč by mu to mělo vadit? Vaří i všechny ostatní,“ kývla madam Pomfreyová hlavou
a jemně vystrčila Hermionu z postele, na které seděla. „Tak, to bychom měly. Uvidíme se
zase za týden – a koukej víc spát!“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Toho rána vypadala po delší době znovu o mnoho lépe. Těhotenství dle slov Poppy
Pomfreyové požehnaně pokročilo a nevolnosti už ustoupily.
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Ne, že by se snad ptal. Donesl na ošetřovnu novou várku prosté masti proti
popáleninám a nebylo mu dovoleno uniknout, dokud si nevyposlechl podrobnosti o
nadcházejícím mateřství Hermiony Grangerové. Na Poppy se opravdu zlobit nemohl... po
letech péče o boule a modřiny žáčků školáčků prokládané občasnými děsivými nehodami,
popřípadě zle pochroumaným smrtijedským Mistrem lektvarů, muselo být těhotenství pro
ošetřovatelku jako závan čerstvého vzduchu.
Povšiml si, že když už ta žába mohla znovu normálně jíst, začala dbát o to, aby jedla
řádně. Narozdíl od většiny svých spolužáků ignorovala zákusky a mastné pokrmy, na
tabuli hojně přítomné, a věnovala svou pozornost spíše pestré paletě jednoduchých jídel.
Netušil, jestli je to pro ni normální, nebo jestli obětovala uspokojení svých chutí pro
dobro dítěte. Nikdy předtím ji nesledoval, když jedla. A rozčilovalo ho, že ji sleduje nyní.
Severus upil ze silné hořké kávy a zjistil, že se jeho pohled znovu zatoulal k Hermioně
Grangerové, která – jak bylo jejím zvykem – seděla mezi ostatními dvěma členy jejich
Tria... vlastně už Kvarteta, protože Ginny Weasleyová se k nim přidala zřejmě už na
stálo. Ti tři vypadali, že je přešla chuť ji obskakovat, novinka zjevně zestárla, ale to
Weasleyovic děvče ji i nadále pečlivě sledovalo, jak si povšiml. Jak znal Molly
Weasleyovou, tak mladé Ginny určitě nakázala předávat pravidelné reporty, kterak a co
Hermiona jí, jak spí – a vůbec všechny ty podrobnosti, které by si nadmíru vlezlá ženská
se silnými mateřskými pudy mohla přát znát.
Přistihl se, že přemýšlí, zda měli Albus s Dracem pravdu... a který z nich onu dívku
odhadl lépe. Albus ji považoval za mladší vydání Molly, za plně připravenou hýčkat a
rozmazlovat s touhou očekávané mimino. Dracovo krátké vyjádření k danému tématu ji
vyzdvihlo na peidestal co vzor ušlechtilé mateřské lásky, která neváhá dát v sázku
všechny své nejdražší ambice, jen aby mohla řádně donosit dítě. Nicméně oba se zdáli
zcela přesvědčení, že ona to dítě chce a bude o ně pečovat.
O jeho dítě.
Proč by se měla mladá krásná čarodějka, obdivovaná hrdinka se zářnou budoucností
a nepochybně půltuctem mladých pitomců soupeřících o její pozornost, zahodit s dítětem
bez otce? Její možnosti uplatnění v zaměstnání budou značně omezené přítomností
mrněte, o které bude muset pečovat. A také je tu ona větší než malá možnost, že se mu
to dítě bude podobat – pokud ji už teď obviňují z promiskuity, vychovávání neuznaného
syna, či dcery zajistí stálou vodu mlýnům pomluv. A i kdyby se mu to děcko nakonec
nepodobalo, porodit dítě pár měsíců před OVCEmi jí těžce naruší studijní plán. Draco se
nemýlil, ona opravdu riskuje své nejhýčkanější cíle pro blaho děcka. Neobětuje je úplně,
hloupá není, ale nepochybně riskuje.
Mohou mít Albus s Dracem pravdu? Je možné, aby to dítě opravdu a nezlomně
chtěla? Samozřejmě to sama tehdy v jeho kabinetě vyhlásila, ale on to přičetl na vrub
obvyklému nasládlému nebelvírskému sentimentu, místo uvážlivého zhodnocení dopadů,
které bude mít dítě na její život.
Se zachmuřeným čelem sledoval, jak vstala a usmála se na Rona Weasleyho, který
před ní neobratně ustoupil. Postavila se vedle něho a společně následovali Harryho
Pottera z Velké síně.
Kráčela Harrymu Potterovi v patách stejně jako vždy. Zamračil se a odstrčil
nedotčenou snídani. Už promarnil až příliš mnoho času přemýšlením o tom žabci.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Čau, Hermiono.“
Ani nevěděla, proč jí pozdrav Michaela Cornera nadzdvihl mandle. Pravděpodobně
protože použil její křestní jméno – sice jednu dobu chodil s Ginny, ale s Hermionou se
nikdy nijak dobře neznali.

49/259

„Ahoj, Michaeli,“ odpověděla zdvořile, ale nenamáhala se ani naznačit snahu srovnat
hromady knih a poznámek rozházených po lavici, aby mu uvolnila alespoň kousek místa.
Pokud si chce půjčit její poznámky nebo potřebuje pomoct s domácím úkolem, tak ji
bude muset požádat. Slušně. A vestoje.
Místo toho přesunul kupku knížek a sedl si vedle ní. „Poslyš, já... zajímalo by mě,“
začal pokusně, „máš už partnera na ten projekt z Přeměňování, co nás čeká příští
týden?“
„Plánovaly jsme se dát dohromady se Susan.“ Susan Bonesová sice nebyla na
přeměňování přirozený talent, ale podávala stabilní výkony a s hůlkou měla jistou ruku.
Přeměňování jediného předmětu dvěma kouzelníky současně bylo přinejmenším obtížné
a Hermiona byla potají šťastná, že se Harry s Ronem bez zbytečných okolků rozhodli
pracovat spolu.
„Aha,“ Corner si nervózně pohrával s jednou z jejích barevných záložek. „Tak...“
podíval se na ni s nadějí v očích, zjevně doufal, že s ním bude alespoň zdvořile
konverzovat. Hermiona, na kterou to Ron s Harrym často hráli obdobným stylem, jen
pozvedla obočí a čekala. Corner se ošil a odvrátil pohled.
„Půjdeš... ehm... s někým příští víkend do Prasinek?“ zeptal se výtisku Asijských
protijedů.
Hermiona zamrkala. A nenápadně se štípla. „No... vlastně ne...“
„Dobře,“ začal žmoulat další záložku. „Šla bys teda se mnou?“
„Já...“ Hermiona ještě v životě nikoho neodmítla. Zatím se našli jen dva kluci, kteří ji
někam pozvali (McLaggena pozvala ona), a v obou případech byla nabídkou potěšena –
Viktorovou i Ronovou... alespoň pro tu chvíli. Jak se pro všechny svaté zdvořile řekne
‚panebože, jen to ne‘? „... jsem polichocena, ale...“
„Bude to bžunda,“ mínil vážně. „Můžeme si zajít do knihkupectví, do Medového ráje,
ke Třem košťatům a... však víš...“
Hermiona se nadechla, aby ho zdvořile, ale pevně odmítla, jenže pak zase vydechla.
To jí vážně zrovna navrhl to, co se jí zdálo, že z jeho přemlouvavého tónu slyšela zaznít?
„Můžeme si zajít ke Třem košťatům a...?“ navázala s dobrou snahou předstírat zdvořilý
zájem.
„No... však víš,“ lehce zčervenal a pohlédl na ni se zjevnou nadějí.
„Chvilku mi o tom vyprávěj,“ zdvořilý zájem vylétl komínem a její hlas nabral mrazivý
podtón.
Corner vypadal poměrně zahanbeně, ale zjevně mu ještě nedošlo, že by měl vyskočit
a vzít nohy na ramena. „No, už nemůžeš... víš co... když jsi... tak jsem si myslel...“
Hermionina obočí provedla pokus vyšplhat až k vlasům. „Dovol mi se přesvědčit, že
jsem ti rozuměla,“ začala chladně. „Ty bys se mnou chtěl jít ke Třem košťatům, kde
bychom si pronajali pokoj a jali se šukat jako králíci. Fajn. A co přesně tě vedlo
k přesvědčení, že je to dobrý nápad?“
Kdyby tímto tónem promluvila na Rona nebo Harryho, bez prodlení by padli na kolena
a prosili o milost. Jakákoli osoba s citem v těle by přinejmenším utekla. Corner zřejmě
patřil k lidem, kteří se snaží překážky ukřičet.
„No, já tě tou otázkou nechtěl urazit,“ začal obranně a významně pohlédl směrem
k jejímu žaludku. „Stejně všichni vědí, že nejsi proti troše —“
Hermiona ho flákla takovou silou, že sletěl z lavice na podlahu. „Máš čas než
napočítám do tří,“ pronesla temně a tasila hůlku. „Pak se ujistím, že už nebudeš nikdy
schopen podobného druhu nabídky. Jeden... dva...“
Corner vyskočil a za hlasitého nadávání vystřelil pryč.
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Hermiona se za ním dívala s tvářemi planoucími a prsty pevně sevřenými okolo hůlky.
Všichni vědí, že ona není proti? Pomlouvají ji za jejími zády, naznačují, že je... Kousla se
do rtu, oči ji pálily. Jak mohou?
Uslyšela za sebou lehké zakašlání a prudce se otočila s hůlkou připravenou – aby
našla Draca Malfoye opírat se o knihovnu s jasně pobaveným výrazem. „Kdyby nebyl
takový idiot, tak bych ho snad i politoval,“ řekl a nepřítomně si pohladil sanici. „Tvoje
rány čenichovky jsou o dost silnější, než vypadají, pokud si dobře vzpomínám.“
Trochu se uvolnila. Draco se velmi snažil vycházet s ní normálně, a co se vrátili do
školy, tak se stali... ne snad přímo přáteli, ale přátelsky jednajícími osobami určitě.
„Zasloužil si ji.“
„Nepochybně,“ ušklíbl se na ni Draco křivě. „Myslím, že ji potřeboval.“
„Můžu mu dát další, kdyby první nesplnila účel,“ donutila se odložit hůlku – dlaň měla
bolestivě poškrábanou vlastními nehty. „Tak co, mluvil pravdu?“
Bledé obočí se nadzdvihlo. „O tvém nadšení pro nespecifikované činnosti? Jak bych to
mohl vědět?“
Odfrkla si. „Že ‚všichni vědí‘, že mám ráda trochu onoho blíže neurčeného.“
„Klevety,“ namítl a krátce se zamyslel. „Ve Zmijozelu zcela běžné, samozřejmě... tam
jsi silně neoblíbená a vzhledem k okolnostem se nelze divit. Se členy ostatních kolejí
přátelské vztahy nemám, ale z toho, co jsem zaslechl, tak se řeči sice vedou, ale neplatí
za obecně přijímanou pravdu. Všemi rozhodně ne.“ Pokrčil rameny. „Jenže kluk, když si
chce vrznout, je schopný uvěřit téměř čemukoli, jak nám tu Corner laskavě
demonstroval.“
„To máš pravdu,“ souhlasila a cítila se o něco lépe. Moc dobře věděla, jaké úrovně
pitomosti jsou pubertální kluci schopni dosáhnout, pokud dojde na otázky sexu. Což ještě
neznamená, že si o ní všichni myslejí, že je... taková. „Díky,“ pronesla maličko ztuha.
Stále si nemohla zvyknout na normální rozhovory s Dracem Malfoyem.
„Bylo mi potěšením,“ znovu pokrčil rameny. „A co pomluvy na moji adresu?“
Měla by být upřímná. Neměla by před ním zatajovat, co se povídá za jeho zády, když
jí prokázal stejnou službu. „Že jsi buď ‚kam vítr tam plášť‘, nebo prostě zbabělec. Lidé
jsou stále podezřívaví i vůči profesoru Snapeovi, ale díky jeho členství v Řádu se přeci
jen střeží přímo ho odsoudit. Ale ve tvém případě došlo ke všeobecné shodě, že tě tvůj
kmotr udržel mimo brány Azkabanu pomocí úplatků a vydírání.“
Draco vydal pazvuk čistého znechucení. „To nakonec nemá k pravdě příliš daleko. A
co si myslíš ty?“
Pozvedla bradu a pohlédla mu zpříma do očí. „Myslím, že to vyžaduje spoustu
odvahy, přiznat, že ses mýlil,“ pronesla nesmlouvavě. „A ještě víc odvahy vyžaduje vzdát
se ruky... a opravdu to udělat.“
Chladné šedé oči chvíli hleděly do jejích vlastních a pak se usmál – lehce, ale
nenuceně. „S tou rukou to vlastně byla ta jednodušší část. Děkuju ti.“
„Bylo mi potěšením,“ usmála se na oplátku. „Děkuju ti za to, žes udělal, cos udělal.
Porazit... jeho... by bez tebe trvalo ještě měsíce, možná roky.“
„Já vím. Jinak bych se s pomáháním neobtěžoval,“ se zahořklým výrazem naklonil
hlavu na stranu. „Stále jsem zmijozel, i když zreformovaný. Kdybyste byli schopni poradit
si beze mě, nechal bych vás tak.“
Hermiona ze rozesmála přesvědčená, že Draco měl právě nejupřímnější chvilku ve
svém životě. „Nic jiného bych od tebe ani nečekala. Ale i tak ti děkuju.“
Přikývl. „Taky bych ti měl... poděkovat,“ pronesl tiše. „Za záchranu svého kmotra.“
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Hermiona zrudla. „To nic nebylo,“ zamumlala a začala si hrát s hůlkou. „Já jen...
znám Harryho.“
Došlo jí o dost dřív než Harrymu, že poznámky se zmínkami o místech uložení viteálů
nepocházejí od Brumbála, ať už se písmo tvářilo jakkoli. Měla podezření už delší dobu, a
když se objevil profesor Snape s posledním z nich, podezření se změnilo v jistotu.
Jakmile Harry uviděl Snapea, co už taky od Harryho čekat jiného, okamžitě použil
nejhorší kletbu, která mu přišla na mysl – Sectumsempra, sekací kletbu, Snapeův vlastní
vynález. Proti někomu, kdo se objevil bez hůlky a s oběma rukama jasně viditelnýma.
Aniž by uvažovala, skočila před svého profesora a tak dlouho sesílala Protego, dokud
nebyl Harry zpacifikován a nebyla mu odebrána hůlka. Samozřejmě byl na ni pak
rozlícený, ale Ron ho ukonejšil, že to od ní byl spíš projev měkkosrdcatosti nežli
opravdová zrada.
„To já taky. Kdybys nezasáhla, tak by profesora Snapea zabil – a kletbami by z cesty
odstranil kohokoli, kdo by se mu snažil v tom zabránit. Takže ti děkuju.“ Draco pokrčil
rameny a odvrátil pohled, zjevně se cítil nepříjemně z emocionální vypjatosti a zdvořilosti
té chvíle. Hermiona potlačovala náhlou potřebu se rozesmát: Harry i Draco by se mohli
zbláznit, kdyby je porovnávala, ale v citově vypjatých chvílích se chovali úplně stejně.
„Netřeba mi děkovat. Stejně jsem v tu chvíli ani nemyslela – prostě jsem před něho
skočila,“ usmála se klidně. „Zdá se, že jsem nevyléčitelně nebelvírská.“
„Pravá nebelvírka by ho na místě srazila jako trest za všechny jeho zločiny,“ překvapil
ji Draco náhlým přímým pohledem. „Nebelvírskou tradicí je spravedlnost, ne
milosrdenství. Nebo se snad Modrý klobouk rozhodoval, zda tě neposlat do Mrzimoru?“
„Ne tak docela. Rozhodoval se mezi Nebelvírem a Havraspárem,“ zavrtěla hlavou
Hermiona. „Asi... to byla jedna z těch směšných mudlovských pověr, které vy kouzelníci
neuznáváte,“ pohlédla mu znovu do očí. „V mudlovském právu existuje právo na řádný a
spravedlivý soudní proces. Pro každého, ať už udělal cokoli... nebo ať už je obviněný z
čehokoli.“
Překvapilo ho to. „Jak... pro každého? A co vrazi a jim podobní?“
„Pro ty to platí samozřejmě také. Nakonec, mohli to neudělat. Máme takový podivný
zvyk, že požadujeme prokázání zločinu, který byl spáchán.“
„Cože? Vy požadujete důkaz, že někdo něco provedl, předtím, než ho zavřete?“
zavrtěl hlavou a lehce se zasmál. „Vážně podivné. Takhle to u nás samozřejmě nemáme,
ale... možná že i mudlové jsou schopni zakopnout o jednu či dvě zajímavé myšlenky,
pravděpodobně pouhou šťastnou náhodou.“
„Ó, nepochybně,“ odsouhlasila a také se na něho ušklíbla. „Míním, že jim ta myšlenka
musela být podsunuta nějakým čarodějem v přestrojení... až na to, že se jedná o princip,
který je chápání tvého lidu prozatím utajený.“
„Zásah,“ kývl Draco zdvořile. „Zahanben prchám v dál.“ Převedl svá slova v činy –
otočil se na patě a odplul mezi regály.
Hermiona znovu usedla za stůl, měla pocit, jakoby uběhla maraton. Nebyla uvyklá
zmijozelskému obyčeji opatrné společenské konverzace, a tak si nebyla jistá, jestli ze
sebe právě neudělala blázna. Asi ano, ale zas na druhou stranu – pár bodů i získala.
Kupodivu potěšená se vrátila ke svým výzkumům.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Poté, co byl koncem prvního vyučovacího týdne viděn v nemocničním křídle pokrytý
boláky, o nichž se zmiňoval jako o následku drobné nehody s proklínáním, bylo Dracovi
nabídnuto, aby v kmotrových komnatách trávil tolik ze svého volného času, kolik si jen
bude přát. Většina ve zmijozelské koleji – tedy z těch, kteří v ní zůstali – ho stále
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považovala za jednoho ze svých, ale našlo se i několik jedinců, kteří Draca i jeho kmotra
považovali za zrádce.
Severus se na to snažil nemyslet, ale situace se mu sama připomněla pokaždé, kdy
se vrátil do svých kdysi osamělých pokojů a nalezl cizího člověka číst své knihy a pít svůj
čaj. Nenáviděl tento vpád do svého soukromí, i když tenhle kluk se nejvíc blížil synovi,
kterého nikdy nebude mít.
I když možná bude mít, ale čistě technicky. Draco nikdy nebude muset soupeřit o
jeho pozornost, ani až se dítě narodí.
Když tohoto večera vstoupil do své studovny, nalezl tam Draca sedět před ohněm a
zírat do něho s pobaveným výrazem na tváři.
„Máš tu čaj,“ vzhlédl od plamenů u ušklíbl se na něho. „Už se ti stalo, že jsi zjistil, jak
moc někoho podceňuješ?“
„Párkrát,“ posloužil si Severus šálkem čaje, z něhož odfoukl páru. Tohle byla jedna
z výhod Dracovy přítomnosti – měl rád čaj, i jednoruký dokázal smíchat desítky různých
druhů a nebyl lakomý podělit se o výsledek. Severus zjistil, že začíná oceňovat jednotlivé
jemné varianty, i když sám se málokdy obtěžoval připravit si víc než prostý silný černý
nápoj. „A ty?“
„Čas od času. A zrovna dneska mě to potkalo,“ upil Draco ze svého hrnku. „A bylo to
dost zábavné, abych přiznal... Michael Corner oslovil Hermionu Grangerovou s pozvánkou
na dušičkovou procházku do Prasinek... a pokračoval domněnkou, že si zajdou ke Třem
košťatům na trošku ‚víš čeho‘,“ zahihňal se Draco. „Zjevně je natolik pitomý, aby uvěřil
všem těm řečem, co se o ní vedou.“
Severus se zachmuřil. Ať už byly okolnosti jakékoli, stejně se mu nelíbilo, že měl svůj
podíl v pošpinění pověsti Hermiony Grangerové. Jistě, byla uječenou, nenápaditou,
pitomě oddanou fúrií. Ale pomineme-li onu jednu opileckou eskapádu, byla tou
nejcudnější fúrií, jakou kdy viděl – nepokrývala si tváře vrstvou líčidel, neoblékala se na
způsob prostitutek z Obrtlé a nestřídala chlapy jako klobouky. A jakkoli byly v dnešní
době její způsoby staromódní, obdivoval je.
„Pochybuji, že se jeho žádosti dostalo tak vřelého přijetí, v jaké doufal,“ odtušil suše
a přidal si do čaje med.
„Srazila ho z lavice na podlahu,“ odpověděl Draco šťastně. „Jednou v třeťáku mi taky
takovou natáhla... Říkal jsem ti o tom?“
„Měl jsi slušný monokl, pokud si dobře vzpomínám,“ pokoušel
nerozřehtat. „Mám za to, že Corner odcházel poněkud ve spěchu.“

se

Severus

„Ohó, a v jakém!“ mrkl na něho Draco. „Práskla ho ještě víc, než tehdá mě. Jeho
nabídka ji samozřejmě rozrušila, ale ještě víc ji rozčilila,“ pak jeho výraz zjemněl.
„Poděkovala mi,“ dodal polohlasem. „Za to, co jsme udělali. Že jsme jim pomohli.“ Dotkl
se svého levého rukávu pohybem, který dělal vždy, když vzpomínal na ony měsíce.
„Říkala, že to podle ní vyžadovalo hodně odvahy.“
Severus stočil pohled k ohni. Právě se povážlivě zatřásl další z jeho předsudků o té
dívce. Vždycky si myslel, že ona sdílí Potterovu hlubokou slepou nenávist k Dracu
Malfoyovi. „Však také vyžadovalo. Uznání je to nejmenší, co si zasloužíš.“
„Já vím... jen, že jsem to uznání nečekal zrovna od ní,“ pousmál se Draco. „A abych
nezapomněl, také mi řekla, proč tě zachránila. Myslím, že tě to bude zajímat.“
Přemýšlel nad tím každý den. „Jsem trochu zvědavý. Proč?“
„Taky mě to zajímalo,“ ušklíbl se Draco. „Nemusíš si dělat starosti, nebylo to proto, že
by snad k tobě přechovávala nějaké tajné zalíbení... nebo si to alespoň nemyslím. Řekla,
že to udělala kvůli mudlovské víře... že každý, ať už to je kdokoli a ať už udělal cokoli, si
zaslouží řádný a spravedlivý soudní proces. Se vším všudy. Tobě se ho nedostalo, a tak
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tě zaštítila,“ neklidně zakroužil čajem v hrnku. „Podcenil jsem ji. Myslel jsem si o ní, že
je... špína. Nicka. Mýlil jsem se...“
Severus stiskl zuby a rychle začal vykonávat duševní cvičení, ke kterému míval ve
zvyku se uchýlit v případech, kdy bylo nutno tváří v tvář Voldemortovi udržet klidný
výraz. Jako by nebylo dost na tom, že využila jeho indispozice, aby ho svedla, a že pak
trvala na donošení jeho dítěte. Jako by nebylo dost na tom, že neustále bořila předsudky,
které o ní měl.
Teď ještě začala zatraceně přitahovat Draca.
Ďas aby to spral!
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Harry, nemůžete ho zabít,“ smála se Hermiona při pohledu na Harryho, který pobíhal
rozrušeně okolo a neklidně si prohraboval vlasy – jako pokaždé, když byl rozčílený. „Já
jsem ta, jejíž pověst vzal na lehkou váhu – a já se s ním vypořádala.“
„Vždyť jsi ho ani neproklela!“ Harry divoce máchal hůlkou, z níž vyskakovaly růžové a
zlaté jiskřičky. „Mělas mu způsobit něco hrozivého a neodstranitelného! Existuje kletba
impotence?“
„Harry!“ zděsil se Ron. „To je děsivé!“
„Vím, ale on si to zaslouží!“ mávl Harry znovu hůlkou. „Choval se k Hermioně jako
k nějaké... laciné děvce!“
„Vlastně jsem si docela jistá, že předpokládal, že to bude mít zdarma,“ řekla
Hermiona s vážnou tváří. Ginny se zakuckala, Ron zrudl a od Harryho zazněl stejný
pobouřený zvuk, jaký vydává Trevor, když ho někdo nakopne.
„A opravdu ho nemůžeme zabít?“ žadonil Ron. „Mohli bychom ho jen tak trošku
přidusit, víš, jenom krapínek, aby se naučil zdvořilosti.“
„Srazila jsem ho z lavice, Rone. Něco mi říká, že to pochopil,“ usmála se Hermiona.
„Ale je roztomilé, že mi to nabízíš. Pokud uslyšíš někoho říct něco nepěkného na mou
adresu, až nebudu v doslechu, tak pak můžeš klidně bojovat za mou čest. Dohodnuto?“
„Dohodnuto.“
„A nemohla bych mu jednu vrazit já?“ zeptala se Ginny, která vyrazila uklidňovat
Harryho. Objala ho rukama v pase a přitulila se k jeho zádům. „Michaelovi. Je od něho
pěkně nevkusné lovit jednu z mých kamarádek poté, co jsem mu dala kopačky.“
„Dobře. Jednu mu vrazit můžeš,“ usnesla se Hermiona milostivě, protože Ginny na to
měla jistý nárok. „Ale jenom jednu. Maximálně dvě. A nepřežeň to.“ Byl skvělý pocit mít
přátele, kteří ji milovali a hodlali ji bránit i proti takové malichernosti, jakou je urážka na
cti.
„Zůstanu dokonalou dámou,“ pohlédla na ni Ginny s falešnou nevinností. „Přistoupím
k němu, pronesu několik dobře vybraných, leč urážek prostých slov, obdařím ho
společensky uznávanou fackou a odkráčím.“
Harry se rozzářil. „No není ona báječná?“
„Mám ji ráda,“ usmála se na ně na oba Hermiona laskavě. Tak se tihle dva nakonec
našli, a ať už nad nimi přitom bděly jakékoli síly, budiž pochváleny. Harry k sobě
potřeboval někoho, kdo stojí oběma nohama na zemi.
Ginny se usmála, naklonila se k Hermioně a vtáhla ji do krátkého pevného objetí.
„Taky tě mám ráda,“ šeptla jí do ouška. „Neviním tě, žes prohrála bitvu se vzbouřenými
hormony, ale je mi trochu líto, že se nestaneš mou švagrovou.“
„Hej!“ zaprotestoval Ron.
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Hermiona si ho nevšímala a oplatila Ginny objetí. „No, máš ještě další bratry,“
utěšovala ji. „A zatím jsou ze hry venku jenom dva, hormony nehormony.“
„Harry, ať toho nechají!“
Jmenovaný se rozhihňal. „Dovolávej se někoho, kdo neví, že ses minulý týden plížil
do ložnice ve tři ráno.“
Všichni se otočili po Ronovi, který zrudl. „Sklapněte,“ zamumlal.
Hermiona se rozesmála spolu s ostatními. Měla Rona opravdu ráda a vždycky mít
bude, ale jejich krátký milostný románek dokázal jednou pro vždy, že pouhá tělesná
přitažlivost vztah nedělá. I když to bylo fajn, dokud to klapalo.
„Já nesklapnu, ty jeden –“ Ginny se zarazila a rychle vstala. „Neville! Co se ti stalo?“
Do společenské místnosti právě vstoupil Neville, kterému z napuchlého nosu kapala
krev. „To dic dedi,“ odpověděl poněkud zahanbeně. „Herbiodo, bohla bys bi poboct,
prosib?“
Pozn. překl.: Když to vidím napsané, tak to snad raději přeložím. Neville huhlal: „To nic není. Hermiono,
mohla bys mi pomoct, prosím?“ – Jen jsem v jeho proslovu po cimrmanovsku zaměnila ‚m‘ za ‚b‘ a ‚n‘ za ‚d‘.

„Episkey,“ dotkla se Hermiona špičkou hůlky jeho nosu, který se poslušně podřídil.
„Neville, co se stalo?“
Zhoupl se na patách. „Trochu jsem se pral,“ přiznal, „a prohrál jsem.“
„Proč ses pral?“ vytasila Ginny hůlku a jala se čistit krev. „Tergeo.“
Neville se zamračil. „Slyšel jsem Michaela Cornera mluvit o Hermioně jako o... prostě
nepěkně,“ zamumlal nezřetelně. „Tak jsem mu jednu vrazil.“
„Ach, Neville!“ vrhla se mu Hermiona okolo krku a políbila ho na tvář, následkem
čehož zrudl ještě víc, tentokrát šťastnými rozpaky. „To je tak miloučké!“
„Aha, takže je miloučké, když to udělá on, jenže my to udělat nesmíme!“ reptal Ron,
ale připojil se k Harrymu, který poplácával Nevilla po zádech, zatímco ho Ginny pevně
objímala. „Bod pro tebe, kámo, říkal si o to.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Později téhož dne, stočená na své oblíbené straně postele, si Hermiona lehce položila
ruku na malé vyklenutí na svém podbřišku.
„Budeš šťastné děcko, víš,“ zašeptala, „budeš mít spoustu tetiček a strýčků, kteří tě
budou milovat až k zbláznění. A babička s dědečkem se tě už nemůžou dočkat – a já tě
budu milovat víc než ti všichni dohromady.“
Jen tvůj otec o tebe nestojí.
Neřekla ta slova nahlas, byla pevně rozhodnutá nikdy je v přítomnosti dítěte neříct –
ani po narození a ani před ním. Nemohla ho obviňovat, že nechce být zmiňovaný
v souvislosti s bezvýznamnou schůzkou, kterou si ke všemu ani nepamatuje. Nemohla ho
obviňovat, že jí nechce odpustit, co udělala.
Jen by si přála, aby na něho mohla zapomenout stejně snadno, jako on zapomněl na
ni. Pak by snad přestala toužit po nemožném.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Ještě později téže noci civěl Severus do temnoty příliš černé, než aby cokoli viděl, a
pokoušel se nemyslet na ni.
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Draca to k ní táhlo. Ji k němu samozřejmě ne. Ale pokud by... proč ne? Postaral by se
o ni dobře – dokonce i Lucius, přes všechny své chyby, se zbláznil do té své
sentimentální semetriky. Generace dvornosti přebily i rodinné šílenství.
I o dítě by se dobře postaral. Draco miluje děti.
Anebo by mohla vzkřísit svůj vztah s Ronaldem Weasleym. Weasleyovci by matku i
dítě přivítali s otevřenou náručí. A kdyby Ron nezabral, zbývali jeho další tři nebo čtyři
nezadaní bratři... mohla by si jednoho z nich vybrat.
Anebo by si mohla najít nějakého zatím neznámého kouzelníka... mladého, silného,
pohledného, který by ji vynesl až do oblak a byl by jí věrný – přinejmenším rok, nebo
dva, než mu začnou oči bloudit po cizích zahradách.
Severus se odkulil na svou oblíbenou stranu postele a naklepal si polštář. Kdyby si tak
byla našla toho mladého silného pohledného čaroděje v červenci. Pak by se nikdy nebyl
dostal do své současné nezáviděníhodné situace. Stále by si o ní spokojeně myslel, že je
Potterova na nervy jdoucí fanynka s vlasy hustoty pralesa, nebyl by nahlédl pod pokličku.
Přál si, aby nebyl zapomněl, co se mezi nimi stalo. Možná, že kdyby si vzpomněl, bylo
by snazší zůstat na ni rozhněvaný. Nebo by bylo snazší alespoň na ni nemyslet.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola osmá

Sedm částí, první s poslední stejný počátek mají
„Hermiono? Mohla bys pro mě něco udělat?“
„Zajisté,“ odpověděla automaticky a se zuřivou snahou narvat učebnici Věštění z čísel
do své už přeplněné tašky usedla na schod vedle Harryho. „Co potřebuješ?“
„Tak pro začátek: odvykni si souhlasit předtím, než zjistíš, o co jde,“ ušklíbl se na ni a
tu tašku jí vzal. „Tohle váží tunu, Hermiono...“
„Klidně si to ponesu sama.“
„Ne, v pohodě,“ nadhodil si zavazadlo na volné rameno a zamrkal. „No, dnes
odpoledne máme famfrpálový trénink a blíží se bouřka. Nevadilo by ti rozptylovat Rona,
zatímco budu pryč? Mohla bys mu pomoct s úkoly a tak.“
„Samozřejmě,“ mrkla na něho Hermiona. „Je to hodně špatné?“
„Všimla sis snad, že by šel s námi na Přeměňování?“ připomněl Harry. „Kulhal už od
dopolední hodiny Lektvarů. Obědval ve společenské místnosti a McGonagallová mu řekla,
že si ho z Přeměňování prozkouší zítra odpoledne.“
„Dám mu kopie svých zápisků,“ slíbila Hermiona. „Byl u madam Pomfreyové?“
„Dala mu lektvar na utišení bolesti, ale řekla, že víc s tím nenadělá,“ pokrčil Harry
bezradně rameny. „Večer bude nabručený k nesnesení.“
A byl.
Ron byl v Závěrečné bitvě, která se nakonec protáhla na celé dva dny těžkých bojů,
vážně raněn – obě nohy a pánev mu zavalilo padající zdivo. Rány a zlomeniny byly
samozřejmě zaléčeny, většinou ani nekulhal, pokud nebyl unavený... ale při změnách
počasí k horšímu ho srůsty začaly pobolívat, a když se blížila pořádná bouře, tak se sotva
belhal.
Jakmile zbytek famfrpálového týmu, doplněný o náhradní gólmanku, vypochodoval ze
společenské místnosti, Ron se natáhl na pohovku a mračil se do okna. „Je dokonalé
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počasí k létání,“ brblal. „A už mi skoro nic není, když jsem si vzal lektvar. Normálně bych
to zvládl.“
„Spadl bys z koštěte,“ promluvila na něho Hermiona nanejvýš vlídně. „Skoro nic ti
není, když máš nohy pohodlně natažené a podložené polštářky, ale kdybys byl venku
v ledovém větru, tak bys ztuhnul během pár minut.“
Ron se zachmuřil a vrhl se na čokoládovou žabku téměř pomstychtivě. „Ani na
Přeměňování jsem nebyl. Budu na ně muset zítra odpoledne, pokud se počasí umoudří.
Bude to jak za trest.“
„Alespoňs na ně nemusel dneska odpoledne,“ zamračila se na něho Hermiona.
Přitáhla si křeslo k pohovce, na které ležel, pevně rozhodnutá dělat mu společnost, ale
z dřívějších zkušeností už věděla, že pokud se Ronova sebelítost nezarazila hned zkraje,
držela se ho dlouhé hodiny. „Já chodila na všechny hodiny, i když jsem zvracela třikrát,
čtyřikrát denně.“
„Jo, ale...“ rebeloval Ron, „to není totéž.“
„Já vím, že ne,“ povzdechla si Hermiona a zavrtěla hlavou. „Víš co? Pomůžu ti
s úkoly. Pokud budeš mít dost nadděláno, tak budeš moct zítra nebo pozítří vyrazit ven a
případně si dát nějaký ten trénink navíc, co říkáš.“
Pokusila se ho přemluvit k vypracování úkolu do Formulí, ale jeho nálada ještě
poklesla – od odbojnosti k rozmrzelosti. „Ani nevím, proč jsem ještě v týmu,“ pohlédl
opuštěně směrem k oknu, „Harrymu je jasné, že nemůžu hrát za špatného počasí. Měl by
mě vyrazit a dát Bainesové místo brankáře nastálo. Je dobrá... a má pevné nervy.“
„Samozřejmě, že tě Harry z týmu nevyhodí,“ uklidňovala ho Hermiona. Nabídla
nebesům krátkou děkovnou modlitbu za to, že nakonec s Ronem neskončili jako pár. V
roli kamarádky se s jeho stálou potřebou být chlácholen vypořádávala s přehledem. Jako
přítelkyni by ji to rychle udolalo. „Když tě nezlobí nohy, tak na tebe nikdo nemá a ty to
moc dobře víš.“
„Jo, jenže lepší už to s nimi asi nebude,“ řekl Ron s povzdechem čirého zoufalství.
„Zbytek týmu mě bude nenávidět, protože s nimi polovinu doby nejsem. A já se na ně
vážně nemůžu zlobit. Vsadil bych se, že budou po Harrym chtít, aby mě vyrazil.“
„Aby vyrazil z famfrpálového týmu válečného hrdinu proto, že ho zlobí zranění, která
utržil v boji proti Voldemortovi při snaze zachránit kouzelnický svět? Nebuď labuť,“
odmítla Hermiona břitce. „A mezi námi... s tebou a Harrym je náš tým nadupaný jak
ještě nikdy.“
Ron pookřál. „Jo, jasně... na to jsem nepomyslel,“ pronesl s nepřehlédnutelně
šťastnějším výrazem. „Hele, nechceš si zahrát šachy?“
Nechtěla, ale pořád lepší než poslouchat jeho nářky. „Jak chceš. Ale musíš mi slíbit,
že se mi nebudeš posmívat, až vyhraješ.“
„Copak se ti někdy posmívám?“
Byli v polovině druhé partie, když se vstupní portrét odsunul a otvorem prolezla
Ginny. „Venku je příšerná zima,“ pronesla vesele. „Ale i tak to byl dobrý trénink. Harry si
sice nad nováčky jako obvykle rval vlasy, ale podle mě si nemusí dělat starosti.“
„Jistěže ne,“ odpověděl Ron s obdobným veselím, škodolibá radost z vítězství mu
značně pozvedla náladu. „Máme letos skvělý tým, najmě za dobrého počasí.“
„Zlatá slova,“ souhlasila Demelza, která vlezla dovnitř po Ginny. „Ale znáš ho, je
starost sama.“
„Jen co se týče famfrpálu,“ odsekla Hermiona. Trávit večer snahou potěšit Rona místo
psaním domácích úkolů jí brnkalo na nervy. Na klidu jí také nepřidalo, že se jich všichni
ve společenské místnosti očividně stranili, pravděpodobně netoužili být v doslechu, až si
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Ron začne znovu lítostivě stěžovat na nespravedlnost světa. „Cokoli jiného optimisticky
odsouvá stranou se šťastnou vírou, že se to nějak vyřeší samo.“
Chvíli bylo ticho. „No, to bylo asi dlouhé odpoledne,“ pronesla Ginny s běžným
Weasleyovským nedostatkem taktu, zatímco vchodovým otvorem prolézali Coote
s Peaksem a o čemsi vášnivě diskutovali. „Rone, jak se cítíš? Sejdeš dolů na večeři?“
„Jsem ještě trochu ztuhlý,“ poznamenal Ron, když se nadzvedl a následně zamrkal.
„Ale madam Pomfreyová mě vybavila lektvarem na spaní, takže bych zítra měl být
v pohodě. A McGonagallka říkala, že si sem nahoru můžu nechat něco přinést domácími
skřítky.“
Ginny se zahihňala. „Něco od všeho, jak tě tak znám,“ chytila zlehka polštář, který po
ní Ron mrsknul. „Nojo, nojo... měla bych se jít převlíct, nezdržím se dlouho. Hermiono,
nenech tu Harryho zapustit kořeny, co budu pryč.“ Hodila přes rameno pohled na černé
vrabčí hnízdo, které se právě objevilo v dohledu.
Harry se s uštvaným výrazem protahoval otvorem za portrétem, když na něho
Bainesová z chodby zavolala: „Hej, Harry! Tady je něco pro tebe!“
Ginny okamžitě změnila směr svého pohybu, zamířila ke vstupu místo ke schodišti.
„Pokud jsou to další trenýrky od fanynky, tak je hodím rovnou do krbu,“ řekla
podrážděně. „Někteří lidé jsou vážně...“
Ron se napřímil, vypadal zaujatě. „Další...? Hermiono, běž se podívat, o co jde.“
„Tak jo,“ souhlasila Hermiona a vydala se za Ginny. Byla také docela zvědavá – Harry
od svých obdivovatelek (a možná i obdivatelů) dostával čas od času opravdu podivné
dárky. Lesklé růžové trenýrky byly k popukání, ale drobná soška nahého Harryho ve
vyzývavé pozici vyřezaná z tuřínu, jak si stihla všimnout, než ‚to‘ Harry zabavil, už
hraničila s nepříčetností.
„Rudá krabice se zlatou mašlí,“ vyhlásila vyčáhlá náhradní gólmanka a podala dar
Harrymu. „Stejně jako ty minulé... čtyři? Nebo jich bylo pět?“
„Čtyři. Ta ještě předtím byla zlatá s červenou mašlí,“ ušklíbla se Ginny. „Velikostí to
nevypadá na další tuřín.“
Harry nabral temně nachovou barvu. „Hele, není třeba to otvírat rovnou...“
„Bláto! Špína!“
„Ó bóže...“ zamumlala Nora Bainesová a zakryla si oči. „Ten tu chyběl...“
Argus Filch zjevně sledoval trasu blátivých stop vzhůru k věži a byl nanejvýš
potěšený, že se mu ty blátošlapy podařilo lapit mimo bezpečí společenské místnosti.
„Copak to tu děláte? Lelkujete po chodbách a... ha!“ rychle chňapl po balíku v Harryho
váhavých dlaních. „Zakázané zboží!“
„To není nic zakázaného, prostě jen další pitomý dáreček od fanynky,“ bránila Ginny
stále červenějšího Harryho, který si zarytě prohlížel podlahu. „Stále se tu objevují.“
„To říkáte vy,“ pronesl Filch nepřesvědčeně a otevřel krabici. Uvnitř byl smotek jakési
látky v zářivé oranžové Kudleyských Kanonýrů. Filch se zachmuřil a dloubl do ní
sukovitým prstem. „Uvnitř může být cokoli, může tam... tam být...“
Zachroptěl a upustil krabici. Oči se mu protočily v sloup a zřítil se na zem, kde se
svíjel a drásal si hrdlo.
Buclatá dáma zavřeštěla hrůzou a přitiskla si ruce na hruď krytou růžovým saténem.
Členové týmu začali nervózně pokřikovat, zatímco Harry postoupil vpřed k upuštěné
krabici.
„Všichni ustupte! Ginny, zakryj tu bednu štítem a drž ho tam, je mi jedno jak,“ začal
někdo ostatní komandovat. Hermioně došlo až po chvíli, že je to ona sama. „Bainesová,
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skoč mi pro tašku, je vedle Ronovy pohovky. Harry, ty jsi nejrychlejší... hned doběhni
pro profesora Snapea. Pan Filch byl otráven.“
Harry na ni nejprve vytřeštil oči, pak se otočil a rychlostí blesku zmizel v chodbě, až
za ním rudý hábit vlál. Ginny stála vedle krabice úplně bledá, Bainesová už zmizela.
Hermiona poklekla vedle Filche, kterým začaly otřásat křeče. „Pane Filchi! Slyšíte mě?“
Buď neslyšel, nebo nebyl schopný dát najevo, že slyší. Vteřiny se vlekly jako hodiny,
než se portrét Buclaté dámy znovu zhoupl, aby vypustil hejno zvědavých nebelvírů a
s nimi díkybohu i Bainesovou, která nesla Hermioninu tašku vysoko zdviženou jako
nějakou zástavu.
„Mám ji! Mám ji!“
Hermiona tašku drapla, trhnutím otevřela a začala ji překotně prohledávat. No tak, no
tak... tady! Netrpělivě natrhla boční kapsičku ve snaze z ní rychle vydolovat cosi vzhledu
drobné scvrklé fazole.
„Deane! Podrž ho!“
Dean k nim přiklekl a přitiskl Filche rameny k zemi, aby se nemohl odkulit. Hermiona
mu rozpáčila zuby od sebe a poněkud pokousanými prsty zatlačila školníkovi bezoár co
nejdál do krku. Filch polkl, zakuckal se... a zvláčněl, křeče ustaly.
Několikrát se uhodil hlavou o kamennou podlahu, dokud se Hermiona nepřisunula blíž
a nevtáhla si jeho hlavu do svého klína. „Všechno bude v pořádku, pane Filchi,“ konejšila
ho, zatímco se mu klížila víčka.
Rozhlédla se po shromážděném davu a rozkázala: „Coote! Seběhni na ošetřovnu za
madam Pomfreyovou, řekni jí, co se stalo a že ho za ní co nejrychleji přineseme.“
Coote vystřelil téměř stejnou rychlostí jako předtím Harry.
„Peakesi, najdi ředitelku,“ nakázala druhému odrážeči. Přikývl a beze slova zmizel –
neběžel tak rychle jako Coote, ale tempo, které zvolil, bude jistě schopný udržet po celou
cestu k ředitelně.
Filch cosi nezřetelně zamumlal a ona mu položila ruku na čelo s nadějí, že by ho to
mohlo uklidnit. „Všechno je na dobré cestě, pane Filchi,“ snažila se o pokojný tón,
„profesor Snape tu bude co nevidět. A ten už bude vědět, co dělat.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Když se dveře jeho kabinetu rozlétly, Severus sebou trhl překvapením a pocákal
inkoustem esej jakéhosi prváka. Pohled na Pottera ve vstupním otvoru ho vymrštil ze
židle. „Pottere, co si myslíte, že –“
„Profesore... pan Filch –“ zasípal narušitel. Byl děsivě bledý a lapal po dechu snad víc,
než kdyby uběhl maratón. „– byl otráven...“
Vztek si může počkat. Severus chňapl po stále připravené krabičce s protijedy a
dvěma dlouhými rázy byl ve dveřích. „Kde?“ vyštěkl.
„Nebelvírská věž... před Buclatou dámou,“ vyloudil Potter trochu vzduchu ze stále
mocně se dmoucí hrudi. Copak sprintoval celou cestou z věže až sem? „Hermiona řekla,
ať vás seženu...“
Severus už vybíhal po schodech, když mu to došlo. Hermiona pro něho poslala
Pottera, který evidentně neváhal a celou cestu běžel. Zrudnutí tváře lze zfalšovat snadno,
ale třaslavé sípání a nazelenalá zsinalost vyžadují jistý čas na přípravu. Netušil, že ona
dívka má na neohroženého vůdce tria až takový vliv, že ho dokáže donutit nejen téměř
se strhnout při hledání učitele, kterého si nejvíc ošklivil, ale navíc na dotyčného mluvit
zdvořile. Tedy, sípat na něho zdvořile.
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Než doběhl do Nebelvírské věže, už dávno sípal obdobným způsobem; za patami mu
zůstával koridor rozehnaných studentíků. Dva, do kterých doslova vrazil, poslal
informovat ředitelku a upozornit madam Pomfreyovou, aby se na ošetřovně přichystala
na pacienta.
Nebo na tělo. Kolik minut už minulo? O jak rychle působící jed šlo?
Ještě než dorázoval na dohled portrétu Buclaté dámy, dolehl mu k uším šum
úzkostných hlasů. Zamračil se a pokusil se donutit své nohy k rychlejšímu pohybu.
Typičtí nebelvíři: stojí si okolo a povykují, místo aby se věnovali něčemu užitečnému...
„Přines mi židli,“ vznesl se z halasu pronikavý hlas. „Ano, židli, Demelzo, mazej pro
ni.“ Samozřejmě Hermiona – vřeštěla jako obvykle. „A vy ostatní trochu ustupte.“ Pak
její hlas pozbyl něco ze své ostrosti a další slova by Severus byl přeslechl, kdyby se
okolní šum po jejích předchozích povelech trochu neutišil. „Pane Filchi? Slyšíte mě?
Všechno bude v pořádku.“
Severus se protlačil davem, který se začal zmateně rozestupovat, když se studenti
ohlédli a střetli se s jeho tvrdým pohledem. Vprostřed chodby seděla na zemi Hermiona
Grangerová s Filchovou hlavou uloženou na svém klíně a drobnou dlaní mu něžně
uhlazovala šedé vlasy z čela. Filchovy vodnaté oči byly napůl zavřené, u úst měl pěnu,
ale zdál se klidný.
„Co se stalo?“ zeptal se Severus a poklekl na jedno koleno u školníkovy zašedlé tváře.
„Tohle,“ ukázala Hermiona na krabici plnou čehosi oranžového a Ginny Weasleyovou,
která nad tím stála na stráži. „Bylo to nadepsáno Harryho jménem, ale pan Filch trval na
tom, že si to pro všechny případy prohlédne. Jakmile se toho dotkl, zkolaboval.“
Filch se pohnul a ona na něho tiše zabroukala a znovu mu položila dlaň na čelo. „Dala
jsem mu bezoár, teď už je celkem klidný, ale...“
Střelil po ní překvapeným pohledem, nabral od Filchových úst vzorek namodralé pěny
páchnoucí po shnilých třešních a jednu nepatrně se lesknoucí oranžovou nitku. „A vy jste
u sebe čirou náhodou měla bezoár?“
„V tašce,“ mávla rukou k zavazadlu, které bylo obráceno vzhůru nohama zjevně
v důsledku horečného prohledávání. „Mám u sebe vždycky kousek od té doby, co byl loni
Ron otráven.“
„Moudré rozhodnutí,“ zamumlal Severus při měření Filchova pulzu. Slabý, ale
pravidelný. „Voděnka třpytivá – Aqua nitidus. Není z nejprudších jedů, ale otrava je velmi
bolestivá.“ A nepatřila ani k nejobvyklejším, takže v příruční krabičce neměl protijed...
Schoval připravené protijedy do kapsy, tady už k ničemu nebyly.
„Myslela jsem si to, podle toho zápachu a namodralé pěny,“ pronesla Hermiona
zamyšleně a stále pokračovala v hlazení Filchova čela. Jeden drobný nebelvír... Robbins,
tak se jmenoval... dorazil s požadovanou židlí. Hermiona tasila hůlku, párkrát jí poklepala
za polohlasné deklamace zaříkadla, načež se pevné dřevo a kvalitní čalounění robusní
židle přeskládalo ve stejně robusní čalouněná nosítka. „Tak. Profesore Snape, pomohl
byste mi s ním, prosím?“
„Jistě,“ pozoroval ji, zatímco ukládali Filchovo bezvládné tělo na nosítka. Nakládala se
školníkovým tělem s něhou, která ho překvapila stejně, jako její tiché chlácholení. Vždy
měl dojem, že Filche všichni studenti bez rozdílu nenávidí, věčně rebelující nebelvírské
trio bylo v projevech tohoto citu obzvláště horlivé. „Poslal jsem dva studenty informovat
o situaci madam Pomfreyovou i ředitelku.“
„Ano, já také,“ podotkla nepřítomně a překřížila Filchovi ruce na břiše, aby mu
nevisely po stranách nosítek. „A Harryho za vámi, samozřejmě. Deane! Seamusi!“
ukázala nesmlouvavě na nosítka a kluci pokorně přiskočili a zvedli školníka s jednou či
dvěma tlumenými nadávkami.
„A neste ho opatrně,“ přikázala jim a vrhla na ně varovný pohled.
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Severusovi dalo práci udržet svůj obvyklý lhostejně netečný výraz tváře. Věděl, že je
Hermiona schopná konat rychle a rozhodně, pokud musí – za války si toho párkrát všiml.
Ale tady ve škole, kde obvykle jen slepě následovala Pottera, ho to poněkud překvapilo.
Ještě nikdy ji neviděl rozdávat povely. Možná už nebyla tou dívkou, kterou znával. Už jí
skoro nabídl ruku, když se vyštrachal na nohy a ona se pokoušela o totéž, nohy
zapletené do hábitu... ale vzpamatoval se zavčas a raději se otočil k Finneganovi a
Thomasovi.
„Držte nosítka rovně a moc jím neházejte,“ nařídil úsečně. Civěli na něho. „Na
ošetřovnu. Hned.“
Pohnuli se vpřed, zatímco se Hermiona roztřeseně napřímila. „Někdo by vážně měl
najít Paní Norrisovou,“ zašeptala, protočila oči a omdlela – aniž by ostatní byli varováni
čímkoli jiným než lehkých zachvěním v jejím hlase.
„Hermiono!“ nebyl si jistý, čí výkřik to zazněl... možná slečny Weasleyové... ale
Severus byl tím, který ji zachytil, překvapený, jak málo vážila a jak lehce ji dokázal
udržet.
„Před tím mě máma varovala,“ přistoupila slečna Weasleyová k jeho lokti, když se
mírně sklonil, vsunul ruku pod Hermionina kolena a zvedl si ji do náruče. „Asi se moc
rozčílila. Mamka říkala, že pokud se těhotná lekne, tak většinou omdlí...“
Severus se zamračil na bezvědomou dívku ve svých rukou. Těhotná. Jestlipak se mu
někdy podaří prožít alespoň dvě minuty, než mu někdo znovu připomene její stav?
„Vezmu ji na ošetřovnu,“ odtušil nevrle. „Slečno Weasleyová, zůstaňte zde na stráži,
dokud si tu věc nepřevezme k likvidaci některý z učitelů. Je to jasné?“
„Jasné, pane,“ vrátila se zpátky k nevkusné krabici a naposledy pohlédla ustaraně na
Hermionu.
Severus si omdlelou urovnal pevněji v náruči a vyrazil za Finneganem a Thomasem...
kteří se samozřejmě zastavili, jakmile zjistili, že za nimi nejde, a teď stáli v chodbě a
tupě hleděli.
„Čekáte, až se ošetřovně uráčí dorazit za vámi, pánové?“ jeho hlas na ně účinkoval
okamžitě.
Po pouhé minutě chůze v patách nebelvírských tupohlavců se mu Hermiona v náruči
zavrtěla. „Co se to...“ zamumlala. Shlédl na ni, ve tváři měla výraz čirého zmatku. „Co se
stalo?“
„Trpíte zřejmě krajní nesnášenlivostí k výparům,“ vypálil na ni s nadějí, že by jeho
hlas mohl znít spíš rozčileně než ztrhaně. Po pár minutách nesení se mu už nezdála být
tak lehká jako v první chvíli.
„Já jsem omdlela?“ zrudla v rozpacích. „Milej zlatej... promiňte, pane profesore. To se
mi ještě nikdy nestalo – abych prostě odpadla.“
„Budeme-li věřit slečně Weasleyové, tak to není nic podivného... ve vaší delikátní
situaci.“
K jeho nelíčenému podivu si tiše zhnuseně odfrkla. „Taková pitomá a totálně
nevýstižná fráze! Vsadila bych se, že ji vymyslel chlap. ‚Jiný stav‘... jo, v tom budete po
zbabraném pokusu o čínská prokletí... ale na mé situaci není naprosto nic delikátního,
věřte mi.“
„Jak myslíte,“ musel potlačovat pobavení, které se ho zmocňovalo nad jejím zjevným
rozhořčením.
„To tedy myslím,“ trochu se ošila a jeho ruce ji okamžitě uchopily pevněji, aby mu
nevypadla. Když na ni shlédl, zjistil, že vytřeštila oči. „Myslím, že chůzi už zvládnu,“
pronesla nejistým hlasem. „Děkuji vám.“
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Po jeden kratičký záblesk šílenství byl rozhodnutý ji dál nést. Vždyť nebyla až tak
těžká a vůbec to nebylo... tak nepříjemné... když k němu vzhlížela tahle velká hnědá
kukadla. Jenže pod zmíněnýma očima byla studentská uniforma – a moment nerozumu
minul. Bez zbytečných cavyků ji postavil na nohy a pro jistotu ji ještě chvíli přidržoval za
paži.
„Necítíte závrať nebo vám není slabo?“
„Ne, pane profesore.“ Byla ještě pobledlá, ale bez problému s ním srovnala krok, když
následovali nosiče se školníkem. „Bude v pořádku? Trvalo to přinejmenším minutu, než
jsem do něho ten bezoár dostala...“
„Měl by být, i když rekonvalescence se poněkud protáhne,“ shlédl na ni, nanovo
překvapený jejím nefalšovaným zájmem. „Jak byste byla věděla, kdybyste byla řádně
studovala.“
„Já studovala řádně,“ ohradila se Hermiona. „Ale pan Filch není zrovna mladý a
zdravý a také trpí chronickou bronchitidou...“
Ona si všimla školníkova stálého sípání a pokašlávání? „Bude v pořádku za obvyklou
dobu. Nucený klid na lůžku mu jen pomůže.“
Hermiona přikývla. „Pošlu Křivonožku najít Paní Norrisovou,“ řekla a nepřítomně si
promnula ruce. „Je dobrý v hledání lidí i zvířat. Filchova kočka si bude dělat starosti, když
ho nebude moct najít.“
Náhle se zastavil a uchopil ji za útlé zápěstí. Ztuhla a vzhlížela k němu vykulenýma
očima, když jí nadzdvihl ruku a opatrně ji otočil. Rudé nabíhající ranky napovídaly, že
zuby se do jejího masa zakously více než jedenkrát, na mnoha místech se vytvářely
nepěkné podlitiny.
„Pokousal vás, když jste mu nutila do úst bezoár?“
Začervenala se, vytáhla svou ruku z jeho sevření a stáhla si přes ni rukáv hábitu. „To
nic není. Ani mi neprokousl kůži. Vidíte, už je mi úplně dobře, ani bych na tu ošetřovnu
nemusela chodit...“
„Pravděpodobně nemusela. Jenže madam Pomfreyová by mi nikdy neodpustila, pokud
bych selhal při vašem doručení k ní poté, co jste se mi tak dramaticky složila do náruče.“
Znovu se rychle rozešel, v mysli se upnul k protijedům, které bude Filch potřebovat...
některé z potřebných lektvarů má v zásobách, ale pár bude muset uvařit čerstvých.
Jenže i při promýšlení tak závažného problému nebyl schopný vypudit z mysli dívku
klusající mu po boku, ten její výraz, s nímž něžně pečovala o muže, který byl na celé
škole bezkonkurenčně nejvíc nenáviděný, a to dokonce i když započítáme hrůzu
nahánějícího Mistra lektvarů.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Takže. Někdo se už zase pokusil zabít Harryho.“
„Vypadá to tak,“ přikývl Harry Ronovu strohému sdělení. „Vypadá to na týž MO, jaký
používal loni Malfoy – otrávené dárky.“
Ron nakrčil čelo. „Emo?“
„Em-ó, Rone. Modus operandi – způsob práce,“ vysvětlila Hermiona neklidně.
S ostentativní lhostejností ke školnímu řádu se všichni čtyři nastěhovali na Harryho
postel, aby probrali co dál, kolem sebe zatáhli závěsy vylepšené o zvuk tlumící
zaklínadla. „A stejně jako loni máme problém, že... až příliš snadno můžeme podezírat
nesprávnou osobu.“
Pozn. překl.: Modus operandi (procedendi) - je latinská fráze znamenající chtěný či nechtěný typický styl
a postup nějaké činnosti, práce. V negativním smyslu se například jedná o charakteristickou posloupnost činů
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kriminální činnosti. V kriminalistice napomáhá odhalení pachatelů na základě jejich typických vzorců chování,
zvyků a vlastností. (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi)

„A taky, že ať už za tím stojí kdo chce, buď dotyční nejsou dost bystří, aby jim došlo,
že se ten plán může zvrtnout, nebo je jim to jedno,“ zachmuřila se Ginny. „Jak moc je
pravděpodobné, že přestanou, když teď neměli úspěch?“
„Moc ne,“ pohrávala si Hermiona nepřítomně s vlasy. „Voděnku třpytivou je téměř
nemožné koupit – většina lidí dost zoufalých na to, aby si chtěli obstarat jed, volí
preparáty s rychlejším účinkem nebo takové, které se špatně identifikují. Může být
vstřebána kůží, samozřejmě, ale lze ji do těla dostat i jinými způsoby. Abych řekla
pravdu, napadá mě jen jediný důvod, proč použít právě ji.“
„A ten je...?“ podíval se na ni Harry tázavě.
„Dokáže ji uvařit téměř každý, třeťáky počínaje, pokud sežene recept,“ řekla
Hermiona bez obalu. „Příprava je rychlá a nepotřebuješ víc než standardní lektvarovou
sadu.“
„A sakra,“ odtušil Ron tiše. „Je zázrak, že ji na někoho z nás Malfoy nepoužil už
dávno.“
„Pochybuju, že by ji znal. Voděnka třpytivá je... sprostá. Podřadná,“ začala si
nevědomě okusovat nehet. Madam Pomfreyová jí vyléčila kousance na prstech, ale měla
je ještě trochu ztuhlé. „Dočetla jsem se o ní v jedné knize z knihovny... Učení o
proradnosti lidu obecného. Byla celá o lektvarech a kletbách užívaných mezi ‚obyčejnými
chudými‘ kouzelníky a čarodějkami v minulém století.“
„Takže hledáme někoho, jehož rodina patřila v minulém století mezi spodinu, nebo
někoho, kdo hodně čte. No, tak to máme skoro hotovo,“ pronesla Ginny ironicky. „V
základě to může mít na svědomí kdokoli.“
„Více méně,“ vytáhla si Hermiona poničený nehet z pusy a podívala se káravě na
Harryho. „Nevypadáš, že by tě to moc sebralo.“
Harry se na ni nečekaně uculil. „No, vždyť jsi to říkala sama,“ namítl vesele. „Celý
život jsem měl alespoň jednoho nepřítele, který se mě snažil zabít. Nemít žádného mě
vyvádělo z míry.“
Ginny si s Hermionou vyměnila znepokojený pohled. Jim dvěma to uklidňující
nepřišlo. Ani náhodou.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Nebýt Argusovy podezíravosti a perlivého intelektu Hermiony Grangerové, mohl být
ten útok úspěšný,“ pronesla Minerva a držela se šálku s čajem jako záchranného lana.
„Jak jen se to mohlo stát? Teď?“
Severus si odfrkl a všichni se k němu otočili. „Nevypadáš překvapeně,“ usoudila
Hoochová ještě úsečněji než obvykle. „Tys něco takového čekal?“
„Všichni jsme měli něco takového čekat.“
Severus zamrkal. K překvapení jeho i ostatních ta slova zazněla z úst Remuse Lupina,
který se opíral o krbovou římsu, unavený a ošumělý jako obvykle, a krčil rameny.
„Kdybychom válku prohráli, přestali bychom snad bojovat?“
„Nikdy!“ prohlásila Minerva pevně. „Ale toto je –“
„Jiné? Samozřejmě, že to není jiné,“ napřímil se Lupin. „Většina vlkodlaků považuje
Voldemortův pád za nejhorší katastrofu několika posledních století. Slíbil jim svobodu a
teď budou znovu utlačováni. A jsem si jistý, že jsou i... úplní... lidé, kteří se cítí stejně.“
„To jsou,“ zamračil se Severus. „Má kolej je rozdělená od té doby, co se studenti
vrátili... jak už jsem ti, Minervo, nejednou říkal.“
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„Ano, ano, vím,“ přejela si neklidně rukou po přísně utaženém drdolu... vlasy jí
začínaly prokvétat šedými prameny. „Je mi to líto, Severusi, měla bych se jim víc
věnovat, ale...“
„Ale co s tím naděláme?“ ozval se Lupin jemně. „Nemůžeme vyloučit dítě jen proto,
že se jeho rodiče přidali ke špatné straně. Polovina mrtvých těl se ztratila, nebo byla
znetvořená k nepoznání, a i Severus byl schopný vyjmenovat pouze smrtijedy samotné,
ne už nižší přisluhovače a prosté sympatizanty...“
„Ani bych ti nedoporučoval se o to pokusit,“ pronesl Severus nesmlouvavě
s nepokrytou hrozbou v hlase.
„Samozřejmě, že to bychom udělat nemohli,“ připojila se rozhodně Pomona Prýtová.
„Jen kvůli možnosti, že by jeden ze studentů mohl možná někoho zabít...“
Severus si odfrkl. „Studenti se pokoušejí navzájem zabít už od dob založení školy,“
řekl krutě a potěšeně zaznamenal stín hanby v Lupinových očích. „Toto je pouze více do
očí bijící... a zpolitizovaný... pokus.“
„Severusi, takto ničemu nepomůžeš,“ odložila se Minerva brýle a promnula si kořen
nosu. „Jak je Argusovi?“
„Zotavuje se. Ještě chvíli potrvá, než se bude moci vrátit ke svým povinnostem,
bohužel – nedbale uvařená Voděnka třpytivá je ošidnou záležitostí pro zdraví kohokoli a
v jeho věku...“ pokrčil Severus rameny. „Připravil jsem všechny nezbytné lektvary, ale
ani ty ho nevyléčí za den.“
„Jsem ráda, že se uzdravuje,“ přiznala Minerva a zhluboka se nadechla. „Vyřiď mu
prosím, ať si vezme tak dlouhé volno na zotavenou, jak jen bude potřeba. Vyzjistil jsi
něco z toho šálu?“
„Jen že někdo zná Harryho Pottera natolik dobře, aby mu neunikly sympatie
dotyčného k druhořadému famfrpálovému týmu. Jed mohl být uvařený kterýmkoli
polovzdělancem.“
„Báječné,“ zakroutila obličejem Pomona. „To nám po škole chodí polovzdělaný
úkladný vrah... nebo možná polovzdělaný komplic a pachatelem je někdo úplně jiný.“
„Víte, co se mi na mrzimorech líbí nejvíc?“ zamumlala Hoochová temně. „Jejich
schopnost vidět vše z té lepší stránky.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Co většinou děláš v těchhle případech?“
„Běhám okolo s protiléky v kapsách a napomínám je, ať jsou opatrní,“ odtušila
Hermiona nevrle. „Jenže oni zásadně nikoho neposlouchají, Ginny, znáš je.“
Po skončení oficiální spiklenecké schůzky se dívky stáhly do Hermioniny ložnice, aby
probraly rozčilující tendenci kluků vrhat se po hlavě do nebezpečí.
„Ani tebe?“ zeptala se Ginny ustaraně. „A já si vždycky myslela... Ron pořád vykládá,
že ty jsi ta, která je nabádá k opatrnosti a přichází s těmi nejlepšími nápady a tak.“
„A jestlipak Ron také vykládá, že někdy byli opatrní a těmi nejlepšími nápady se
řídili?“ rozčilovala se Hermiona a hledala své pletací potřeby. Pletení ji vždycky
uklidňovalo a její zjitřené nervy po uklidnění přímo volaly.
„No... když o tom teď přemýšlím, tak ne,“ hryzla si Ginny úzkostně rty. „Co myslíš, že
udělají?“
„Pokusí se toho traviče vylákat z úkrytu. Možná se budou zase snažit vplížit do
zmijozelské společenské místnosti. Rozhodně budou zbytečně riskovat a potulovat se
s Pobertovým plánkem v ruce jako vždycky,“ povzdechla si Hermiona a zkoumala drobný,
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trošku zkřivený čepeček, na kterém pracovala. Byl bledě zelený. Ne, že by to snad něco
znamenalo.
„A doháje,“ Ginny se otočila na břicho a složila si bradu do dlaní. „Jak je zklidníme?“
„Pohrůžka nahlášení ředitelství koleje občas zabere. Ukrást a schovat Plánek i plášť
by bylo asi jistější, pokud to zvládneme. Nikdy se mi nepovedlo vymyslet obstojnou
výmluvu pro prohledávání Harryho kufru – ale pro tebe by to nemusel být takový
problém.“
„Něco vymyslím,“ ušklíbla se Ginny. „Alespoň jsme teď na ně dvě, ne? Mělo by být
jednodušší uhlídat je oba naráz.“
„Pravda,“ pookřála Hermiona. Přinejmenším nebude kluky hlídat sama samička.
„Mohla bys na ně dohlížet při potulkách, zatímco já se je budu snažit krotit.“
„A pokud by se dál chovali jako naprostí pitomci, tak jim promluvím do svědomí: ‚jak
jen můžete takhle rozčilovat Hermionu v jejím stavu!‘, a tak,“ přikývla Ginny rozhodně.
„Fajn. Takže teď... je budeme prostě sledovat,“ ušklíbla se. „Jaks je prosimtě udržela tak
dlouho naživu?“
„Čirou silou vůle,“ prohlásila Hermiona temně. „A tím, že jsem za nimi pokaždé běžela
jak pejsek, abych je mohla ochraňovat, kdyby se něco zvrtlo.“
„To můžu zkusit taky,“ souhlasila Ginny. „A kdyby to nezabralo, tak jsem si jistá, že
dokážu kdykoli odvést Harryho pozornost poněkud jiným směrem, tedy alespoň na
chvíli.“
„Už to nerozváděj, prosím, podrobnosti znát nepotřebuju!“ Hermioně se konečně
podařilo zjistit, kde to přestala, a začala znovu plést. „A co u vás doma? Tvá mamka mi
sice před pár týdny psala, ale celý dopis byl jen o přípravách na děcko.“
„Docela dobře, řekla bych. Fleur s Billem jsou spolu nechutně šťastní, alespoň podle
mámy... dvojčata jsou stále dvojčaty... Charlie na jaře přijede... táta se pere s přívalem
zakletých galoší...“ pokrčila rameny. „Asi tak.“
„Taková normální rodinka,“ nakrčila Hermiona zamyšleně čelo. „Nic dalšího?“
„Ne-e, to je všechno. Proč?“
„Jen se ptám.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Jak se ti daří, Argusi?“ Severus se cítil poměrně trapně, že se snaží o nezávazné
přátelské plkání, i když se jednalo o Filche, se kterým za vlastních studentských let
obezřetně udržoval příměří a později se stali v podstatě spojenci. Severus si na starce
vyčlenil chvilku času poté, co na ošetřovnu donesl čerstvou várku lektvarů, které školník
několikrát denně užíval.
„Tihleti domácí skřítci jsou úplně k ničemu,“ reptal Filch. Byl stejně nedůtklivý jako
vždy, ale, co se vzhledu týče, vypadal čistěji než obvykle – Poppy Pomfreyová své
pacienty vždy nemilosrdně vydrhla, s čímž měl Severus nejednu osobní zkušenost.
„Slyšel jsem, že uklízejí dostatečně,“ pokračoval Filch, „jenže nerozdávají tresty ani
nepouštějí hrůzu na ty špindíry studentské, co tu furt dělají svinčík.“
„Sám jsem zajistil obchůzky navíc,“ řekl Severus a doufal, že tím školníka utěší.
„Jenom samotný Mrzimor přišel tento týden o osmdesát bodů za potulky po večerce.“
Snaha potěšit Filche byla zřejmě úspěšná – zakuckal se, šťastně přikývl, zapřel se do
polštářů a začal drbat za ušima Paní Norrisovou, která se mu stočila na břiše a pozorně
ho pozorovala. „Nebelvíři a mrzimoři jsou ti nejhorší. Havraspáři se většinou nikam
neplíží a zmijozelské je těžké přistihnout.“
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„A tak by to mělo být,“ Severus prozkoumal lahvičky s lektvary na nočním stolku,
zjišťoval, které jsou ještě téměř plné a které bude třeba brzy doplnit. „Potřebuješ něco?“
„Vrátit se k práci,“ povzdechl si Filch. „Nevěřím studentům ani co by se za nehet
vešlo... mohli by podpálit školu, když na ně nedozírám.“
Paní Norrisová náhle pozvedla hlavu a seskočila z Filchovy postele. Vypelichaný ocas
nesla vysoko zdvižený, když odklusala za látkový paraván postavený kus od postele a
zmizela z dohledu. Severus ji pozoroval s pozvednutým obočím. „Žil jsem v přesvědčení,
že tě odmítá opustit.“
„Jen se navečeří,“ usmál se Filch laskavě za kočkou. „Nesnáší domácí skřítky, od těch
by si jídlo nikdy nevzala.“
Závěsy se rozhrnuly, aby vpustily obrovského rezatého kocoura, který důstojně
vkráčel dovnitř, obdařil oba muže líným, poněkud přezíravým pohledem a vyskočil do
nohou školníkovy postele. Usadil se tak zpříma, nakolik se to mohlo takové otylé
chlupaté kouli podařit, a začal se tvářit, že vykonává důležitou strážní službu. Po krátké
chvilce byl následován ostře mňoukající Paní Norrisovou a drobnou postavou ve
studentském hábitu.
No jistě. Která jiná?
„Zdravím, pane Filchi,“ pronesla Hermiona Grangerová vesele.
Nesla misku jakési hnědavé rozňahňané hmoty čpící rybinou a starými játry.
Severusovi se z té odpornosti dělalo na zvracení, ale Paní Norrisová o onu nechutnost
jevila nebývalý zájem. Když Hermiona Grangerová položila misku na židli vedle
školníkova lože, kočka hbitě přiskočila, zanořila dovnitř celý čumák a začala hlasitě vrnět.
Teprve tehdy pozvedla Hermiona pohled a všimla si i jeho.
„Á! Ehm... zdravím, profesore Snape.“
„Co tu děláte?“ zeptal se jí Severus a okamžitě se zamračil. Důvod její návštěvy byl
nanejvýš očividný. Jeho ve skutečnosti zajímalo, proč to všechno dělala.
„Krmím Paní Norrisovou,“ odpověděla a ohleduplně opomněla poukázat na stupiditu
jeho dotazu. „Madam Pomfreyová si mi stěžovala, že kočka pana Filche samou starostí
nežere, a tak jsem jí zkusila přinést trochu Křivonožkova krmení. Chutnalo jí, takže jí
sem teď nosím večeře.“
„Mudlovský žrádlo,“ vysvětlil Filch se zájmem sledující hodování Paní Norrisové.
„Plné... čeho že to bylo?“
„Výživových doplňků,“ pronesla Hermiona hrdě. „Pro zdravou, vyváženou stravu.
S nízkým obsahem soli, obohaceno vitamíny a rybím tukem pro zářivou srst. Křivonožka
to miluje. Kouzelnickou variantu odmítá pozřít.“ Věnovala té obrovské oranžové věci
usazené na konci Filchovy postele přesně týž sentimentální pohled, jakým školník
hledíval na Paní Norrisovou.
„Její kožich vypadá líp,“ natáhl se Filch a něžně pohladil hubená šedá záda. „A chutná
jí to, tohle mudlovský žrádlo.“
„Pokud budete chtít, tak vám nějaké obstarám, až se uzdravíte,“ nabídla Hermiona a
začala drbat za uchem oranžovou kouli. „Máma s tátou mi ho posílají pro Křivonožku a
určitě jim nebude vadit poslat mi trochu navíc. Paní Norrisová ho nemusí dostávat při
každém krmení, ale tak třikrát, čtyřikrát týdně v kombinaci s čerstvou rybou ji udrží
v dobré kondici.“
Severus pozoroval jejich přátelskou konverzaci s narůstajícím pocitem nepatřičnosti.
Filch se studenty nikdy nevede normální rozhovory. A studenti samozřejmě nikdy
nevedou normální rozhovory s Filchem, o Paní Norrisové už vůbec ne, natož aby se
starali, aby ta kočka byla v ještě lepší formě pro nadhánění studentů. Ale zde jasně došlo
k jakémusi stupni kamarádství skrze sdílenou lásku k inteligentním, leč nevzhledným
domácím mazlíčkům.
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„Chutná jí to, že jo, holčičce mojí,“ broukal Filch, zatímco Paní Norrisová vylizovala
misku. „Že máš ráda tohle dobroučké žrádýlko.“
Kočka zavrněla, ještě naposledy přejela jazýčkem po nádobce a skočila zpátky na
postel. Křivonožka okamžitě seskočil dolů, evidentně přesvědčený, že teď je s hlídkou
řada znovu na Paní Norrisové. Zbaven strážní služby, lísnul se k Hermionině noze a pak
se vydal se zjevným zájmem očichávat Severusův hábit.
„Kšic,“ zasyčel Severus dolů na kocoura. Kocour pomalu vzhlédl, chvíli si ho prohlížel,
pak si odfrkl na znamení, že někomu natolik nezajímavému už svou vzácnou pozornost
rozhodně věnovat nebude, mávl na Severuse vyzývavě ocasem, otočil se a odkráčel se
otírat o Hermioniny nohy.
„Je velmi inteligentní,“ pronesla Hermiona omluvně, „ale chvílemi se chová poměrně
neuctivě.“
„Zjevně,“ zamračil se. „Doprovodíte mě ven ke krátkému rozhovoru, slečno
Grangerová? Jsem si jist, že pan Filch je již unavený.“
„Samozřejmě,“ souhlasila. Filch na ně zavrčel cosi, co mohl být docela klidně i
pozdrav na rozloučenou, a dál se věnoval své milované kočce. Hermiona mu krátce
mávla a následovala Severuse z ohrazeného prostoru kolem lůžka, vypadala k zbláznění
klidně s tím nevýslovně ošklivým kocourem motajícím se jí pod nohama a s oranžovými
chlupy nachytanými po celé vrchní části uniformy.
Odvedl ji na druhý konec ošetřovny mimo Filchův doslech a zamračil se na ni. „Slečno
Grangerová, mohu se vás dotázat, proč se tak nestydatě pokoušíte potlačovat své já ve
společnosti Arguse Filche? Ujišťuji vás, že si tím nevysloužíte shovívavost pro sebe ani
pro své přátele při případném budoucím dopadení pro noční potulku.“
„Pan Filch byl otráven místo Harryho,“ vzhlédla k němu Hermiona vážně. „Jsme mu za
to zavázáni... nechci, aby si musel dělat starosti o Paní Norrisovou. Netuším proč, ale zdá
se mi, že na ní hrozně visí.“
„A i kdyby. Poppy Pomfreyová může docela dobře to zvíře krmit, nebo mohou skřítci
přinést žrádlo přímo panu Filchovi, aby si kočku nakrmil sám.“
Filch kočky opravdu miloval... když mu ta minulá zemřela v požehnaném věku
devatenácti let, rozdal tolik trestů za ‚veselou náladu‘, až si s ním musel Brumbál vážně
promluvit... a Minerva McGonagallová si celé měsíce netroufla vystrčit fousky, aby ho
znovu nerozlítostnila. Trvalo léta, než se odhodlal znovu si pořídit kočku, a Paní Norrisové
bylo už téměř dvanáct let. Severus byl tudíž zcela nakloněn čemukoli, co tu ubohou
kočku udrží naživu o něco déle... ale ne, když to něco pochází zrovna od Hermiony.
„Rozhodně se mu nenutím do dobrovolného otroctví, žádné násilí si nedělám,“
odtušila Hermiona kysele. „Každovečerní procházka do nemocničního křídla s miskou
žrádla není tak velká oběť a jim oběma to pomůže. Doufám. S panem Filchem bývá
občas těžká domluva, ale nyní je rozhodně méně hrubý.“
Být ‚méně hrubý‘ ke studentovi bylo v případě Arguse Filche cosi na způsob nabídky
důvěrného přátelství.
Severus nakrčil čelo. „Dobrá tedy, slečno Grangerová, pokud vás hraní na milosrdnou
sestru ošetřovatelku tak těší, tak si v něm pokračujte.“
Rázně prošel kolem ní, vděčný, že se vyvlékl z tohoto nanejvýše neužitečného
rozhovoru. Hermiona byla prostě přílišná citlivka, v tom tkvěl celý problém. Neměla
Filche nikterak ráda, pouze ukájela svou nebelvírskou potřebu konat dobré skutky.
A kdy vůbec začal o té žábě přemýšlet jako o Hermioně? Žádná Hermiona, slečna
Grangerová! Slečna Grangerová. Musí si to zapamatovat.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Hermiono,
Tvůj dopis mě překvapil, ale nebylo to nepříjemné překvapení. Bude mi potěšením se
s Tebou setkat; pokud Ti to bude vyhovovat, sejdeme se v salónku nad lokálem u Třech
košťat, řekněme okolo druhé. Vím, že Ti nemusím zdůrazňovat, že jsou jistí lidé, na které
v Prasinkách raději nenarazím.
Se vší úctou.... atd.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola devátá

Odpoledne v Prasinkách
Zbavit se v Prasinkách kluků nebyl až tak jednoduchý úkol.
S neutuchající oddaností ji následovali do lékárny, do knihkupectví a dokonce i do
koutku vyhrazeného dětským oděvům v Oblečení pro potěšení, kde byl Ron zcela
okouzlen oranžovými dupačkami se znakem Kanonýrů na hrudi. Hermiona byla nakonec
donucena uchýlit se k drastickým opatřením.
„Nejsem vadná,“ vytrhla Ronovi oranžové dupačky a zhnuseně je odhodila. „Zvládnu
si nakoupit i bez vašeho neustálého dohledu!“
Ron se na ni podíval dotčeně. „Ale –“
„Chci si nakoupit v klidu. Sama!“ vyškubla Hermiona Harrymu z rukou batoh
s knihami. „Jsem těhotná, nejsem nemocná. Setkáme se ve čtyři u Třech košťat, budete
se muset do té doby zabavit nějak jinak než běháním za mnou jako tři... tři ovčáčtí psi!“
Harry se nadechl k protestům, ale Ginny ho předběhla. „Jak si přeješ, Hermiono,“
uklidňovala ji. „Jen si... všechno zařiď. My si zajdeme do Medového ráje a... tak,“ táhla
kluky pryč a brblala cosi o hormonech a nutnosti nechat Hermionu, aby se uklidnila – až
se Hermiona divila, jak hladce to prošlo.
Těhotenství mělo zjevně své výhody, které vyvažovaly to omdlévání a zvracení.
Opravdu si musela nakoupit, například nové školní hábity, které by lépe vyhovovaly
jejím narůstajícím rozměrům. A také oblečení na všední dny, protože si byla docela jistá,
že se bude muset ještě několikrát vydat na návštěvu do Doupěte.
Nicméně ve dvě hodiny se už plížila do salonku v patře Třech košťat. Zaťukala na
dveře a hryzala se do rtu, zatímco čekala na odpověď.
Trvalo hodnou chvíli, než se dveře otevřely.
„Hermiono. Rád tě znovu vidím,“ přivítal ji s upjatou formálností, ale ustoupil, aby
mohla projít do místnosti, a zavřel za ní tiše dveře.
„Taky tě ráda vidím, Percy,“ usmála se na něho. „Chyběls mi.“
Percy Weasley nejistě přikývl a urovnal si prostě střižený hábit. „Máš se dobře?“
zeptal se zdvořile.
„Přiměřeně,“ rozepjala si kabát a on jí ho galantně odebral z ramen léty naučeným
pohybem. „Vzhledem k... nevím jestli se k tobě doneslo...“
„Vím, že jsi momentálně v očekávání,“ řekl a pověsil jí kabát. Jakmile měl ruce
prázdné, najednou nevěděl, co s nimi. „Blahopřeji ti, Hermiono, musí to být... obtížné,
skloubit očekávané mateřství se školním vzděláváním.“
„Není to tak hrozné, jak to vypadá... ale do OVCí se to určitě ještě vyhrotí,“ usmála
se klidně. „Cítím se hrozně nepřipravená. Vím, žes mi říkal, že na učení ke zkouškám
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není nikdy moc brzy, ať už jde o OVCE nebo NKÚ, ale s tím... vším, co se loni stalo, jsem
neměla dost času na opakování.“
„Samozřejmě,“ ošil se netrpělivě. „Jak... jsi daleko?“
„Sedmnáctý týden. Dítě se má narodit začátkem dubna, takže bych měla mít čas
postavit se znovu na nohy a začít si opakovat na OVCE,“ shlédla si na břicho. Boule pod
šaty nebyla příliš patrná, ale madam Pomfreyová ji varovala, že to během několika málo
týdnů pomine. „Profesorka McGonagallová byla tak laskavá, že mi nabídla byt v křídle pro
hosty na poslední týdny těhotenství a dobu, kdy už bude dítě na světě.“
„To je velice... ohleduplné,“ pohlédl jí na bříško a vypadal ještě nejistěji než před tím.
„Nemůžu si pomoct, ale... zajímalo by mě... jestli Ron... no... selhal ve svých
povinnostech...“
Hermiona vybuchla poněkud pobouřeným smíchem. „Ne, Percy, nedělej si starosti. To
dítě pochází z produkce na Weasleyovcích zcela nezávislé.“ Jemně si pohladila bříško, pak
vzhlédla a přemýšlivě se na něho usmála. „Opravdu jsi mi chyběl,“ podotkla jemně.
Percy pohlédl bokem. „Kdo ti řekl, abys mě kontaktovala?“ zeptal se ztuhle.
„Matinka?“
„Nikdo,“ zavrtěla hlavou, když na ni podezřívavě pohlédl. „Opravdu nikdo. Nikdo ani
neví, že jsem ti napsala.“ Vzhlédla k němu s nadějí ve tváři. „Bývali jsme přátelé, svým
způsobem, a Bůh ví, že jsi jedinou osobou široko daleko, o níž vím, že bere zkoušky
vážně.“
Rozesmálo ho to. „Já... asi ano, asi jsem. Ron i... i Harry určitě nikdy vzdělání vážně
nebrali,“ při zmínce Harryho jména znovu odvrátil pohled a do jeho hlasu se vloudil stín
viny. „Úplně ti rozumím, že nechceš zahodit možnost složit OVCE i přes... nastalé
okolnosti.“
„Věděla jsem, že mi budeš rozumět,“ vztáhla k němu impulzivně ruce. „A nebuď
pořád tak zaražený a pojď ke mně.“
„Já...“ zachvěl se, když ho objaly Hermioniny štíhlé paže. Pokusil se ji obejmout
společensky neutrálním způsobem, ale Hermiona neváhala a obtočila mu ruce kolem
pasu.
„Vůbec o sebe nedbáš,“ sdělila jeho hubenému rameni. „Jsi jako já, zabereš se do
práce a zapomeneš na takové nedůležité podružnosti, jako je jídlo.“
„Jsem hodně zaměstnaný,“ poplácal ji po zádech. „Převrat na Ministerstvu po...
prostě jsme měli moc práce.“
„Tomu věřím,“ uvolnila ho Hermiona z objetí, ale chytila ho za paži, když se chtěl
odtáhnout. „Percy, klidně mi řekni, ať do toho nestrkám nos, pokud ti to přijde moc drzé,
ale... co se stalo?“
Ztuhl, ale nebyl k ní natolik hrubý, aby si ruku z jejího sevření vytrhl. „Věřím, že už ti
to Ron všechno řekl.“
„Ron mi podal neuvěřitelně zkreslený výčet faktů, který osobně považuju spíš za
klepy,“ odfrkla si přezíravě. „Chci vědět, co se stalo doopravdy.“
Přikývl a Hermiona věděla, že se ledy pohnuly. Znala Percyho už léta. Jistě, byl tak
trochu bídák... jako ostatně všichni Weasleyovi. Pokud by se někdy pořádal ‚Všebritský
šampionát bídáků‘, vítěz by byl nepochybně rusovlasý – ať už Ron o profesoru Snapeovi
prohlašoval cokoli. Jenže k rozkolu takovýchto měřítek by to nestačilo. A nabídka, že mu
bude skutečně naslouchat, byla pro Percyho příliš lákavá, než aby jí dokázal odolat.
„Dobrá. Tak... si sedneme? Dáš si čaj?“
„Jen slabý a hodně mléka,“ usedla na židli, kterou jí nabídl, a odhodila si neklidně
vlasy přes ramena. Bude s nimi muset něco provést, poslední dobou se vymykaly zpod
kontroly. „Silný čaj mi teď nedělá dobře na žaludek.“
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„Jasně,“ připravil čaj a nabídl jí sušenky, dobře známé pohyby ho, zdá se, poněkud
uklidnily. „Začlo to... víš, že jsem vždycky zamýšlel pracovat pro Ministerstvo, a to
doopravdy, ne jen... proplouvat všedními dny při nějaké jednoduché činnosti, která by
mě zabavila.“
Hermiona přikývla. „Mám stejný názor, znáš mě,“ souhlasila jemně. „Tedy, nemusím
nutně jít na Ministerstvo, ale chci být co nejlepší ve všem, co budu dělat. Ukázat
ostatním, co opravdu dovedu. Nebude to jednoduché, s děckem na krku, ale jsem k tomu
pevně odhodlaná. Prostě jen budu muset pracovat ještě tvrději, to je celé.“
„V této chvíli bych ti Ministerstvo ani nedoporučoval,“ odbočil Percy na chvíli od svého
vlastního příběhu. „Najmě dokud bude děcko malé. Práce ve výzkumu by byla lepší... tak
bys spíš mohla mít dítě na dosah. Nebo možná jít do učební v rámci věštění z čísel.“
Hermiona kývla na souhlas. „Jsem ráda, že mi to schvaluješ... Přemýšlela jsem nad
obojím a rozhodla se, že s Ministerstvem nechci mít nic společného ještě alespoň pět let.“
„Fajn. Pečlivé plánování, to je základ,“ ulomil si Percy kousek sušenky a neklidně si ji
rozdrobil na podšálek. „Víš, co se přihodilo panu Skrkovi... Nařídil mi zcela jednoznačně
nedovolit nikomu zjistit, že je nemocný – a já si myslel, že vím proč. Byl to hrdý muž.
Nechtěl, aby si kdokoli myslel, že na svou práci nestačí. Takže jsem ho kryl, jak jen jsem
mohl.“
Hermiona znovu přikývla. Znělo to rozumně, sama by pravděpodobně jednala stejně.
Znala strach z toho, že ji někdo uvidí chybovat. „Vzhledem k okolnostem jsi dělal přesně
to, co ti bylo nařízeno,“ promluvila měkce. „Neměl jsi žádnou možnost, jak bys zjistil, že
je pod vlivem Imperia.“
„Ne, neměl. Ale z toho, jak má rodina kritizuje moje rozhodnutí, by na to jeden
nepřišel,“ pronesl Percy mrzutě. Pak si povzdechl a přejel si palcem po kořeni nosu. „Po
tomhle debaklu jsem se bál, že skončím jako... že mě budou překládat z místa na místo,
měsíce a roky. Věděl jsem, že se dokážu vypracovat, že na to mám, stačí jen dostat
šanci. A pak konečně jedna přišla. Velká šance. Myslel jsem si...“ umlkl s pohledem
odvráceným.
Hermiona upila ze svého čaje a dovolila si pronést informovaný názor. „Myslel sis, že
na tebe bude tvůj otec pyšný.“
Percy po ní nejprve střelil pohledem a pak se rozesmál. Ostrým skřípavým smíchem
bez náznaku pobavení. „Ano, předpokládám, že ano. Byl jsem blázen, vážně. Doufal
jsem, že připojit se k němu na Ministerstvu bude přinejmenším stejně ceněné jako
kletbolamačské zaměstnání u Gringottů nebo poflakování se s draky vprostřed ničeho. Ne
tak pozérské, samozřejmě. Ale že to pořád bude něco znamenat.“ Potřásl hlavou. „Můj
otec se rozhodl... nakonec docela správně... že ve mně Ministerstvo vidí jen užitečného
špiona. Že se jim vůbec nejedná o mě, ale o mou rodinu a její společenské vazby.“
„A to tě ranilo,“ doplnila a odfrkla si, když na ni znovu pohlédl překvapeně. „Ale
Percy... to je jasné, že tě to ranilo! Chtěl jsi, aby na tebe byl pyšný a ne aby snižoval,
čeho jsi dosáhl!“ natáhla se a jemně mu stiskla ruku. „To by vytočilo kohokoliv. Říct ti
něco takového byl vrchol bezohlednosti.“
„Já... netuším, jak to všechno víš,“ řekl pomalu přiškrceným hlasem. „Ale... ano,
předpokládám, že mě to ranilo. A rozzuřilo. Ponížit mě... potom, co jsem se tak snažil, a
neocenit nic z toho, na čem jsem léta pracoval...“ pohlédl do místního malého krbu.
„Přesně tak to udělal a ty to víš,“ řekl hořce. „Potřebovali jsme peníze a on se nemohl
odhodlat k tomu, aby projevil alespoň trochu snahy.“
Hermiona přitakala a uklidnila se. Percy a jeho otec byli zcela rozdílní, nač přišel
každý, kdo je viděl pět minut pohromadě. A ačkoli měla pana Weasleyho ráda, nikdy
neporozuměla naprostému nedostatku tahu na branku, který vykazoval. Ona se nikdy
nebude poflakovat na pozicích, které nemají budoucnost, ať už by ji ta práce bavila
sebevíc, pokud by to znamenalo, že nebude mít na nové učebnice a řádné šatstvo pro
své dítě.
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„A když se začaly šířit řeči, že Ten-který-nesmí-být-jmenován povstal z mrtvých, a
když Harry Potter vykřikoval, že ho viděl...“ Percy si projel rukou své rudé kudrliny a
podrážděně vydechl. „Já vím, že se ukázalo, že měl pravdu, ale... vypadalo to tak
nemožně, Hermiono! Člověk, který vstane z mrtvých! Jó, věřil jsem, že Harry viděl něco,
co ho vyděsilo, ale myslel jsem, že jen... no, jak to dělával Ron, že jen vyvádí, aby
upoutal pozornost...“
„Tak se Harry nikdy nechová,“ podotkla klidně. „Ron ano, to vím sama nejlíp a
neobviňuju tě, že sis to myslel, ale...“
„Ale mýlil jsem se. Teď už to vím,“ povzdechl si, odložil brýle a unaveně si protřel oči.
„Bylo to tak... nepravděpodobné. A všichni ostatní z mé rodiny jen slepě jak ovce klusali
za Brumbálem, který je přeci uchrání před všemi nástrahami.“ Ústa se mu zkřivila. „Vím,
že jsem měl věřit tomu, co mi všichni říkali, ale Brumbál...“
Hermiona zamrkala. „Ty jsi nevěřil profesoru Brumbálovi?“ zeptala se překvapeně.
„Ale... proč?“
Percy s klapnutím položil šálek na talířek a oba kousky porcelánu odložil rozhodným
pohybem na stolek vedle své židle. „A proč bych mu věřit měl?“ dožadoval se. „Ale já
nepopírám, že jsem těžil z jeho donebevolajícího protekcionismu, jenže to ještě není
důvod, abych měl klapky na očích! Nebelvírský ředitel, nebelvírská kolej vždy pohodlně
při ruce k plnění příkazů, nebelvírský primus, ředitel stále ochotný najít si záminku, aby
své vlastní koleji přidal body navíc pokaždé, kdy se mu zachce – a jako koruna toho
všeho Harry Potter, pro kterého nic není dost dobré! Samozřejmě, že jsem Brumbálovi
nevěřil ani nos mezi očima, vždyť jeho soudnost byla beznadějně poznamenaná pokaždé,
když se na scéně objevil jeho malý Princ z Nebelvíru!“
Hermiona na něho třeštila oči. „Ale...“ zaprotestovala slabě. Byla připravená si
poslechnout Percyho verzi událostí. Věřila, že měl dobrý důvod pro své konání, že se byl
schopný obhájit přinejmenším sám před sebou. Ale tohle...
„Neříkej mi, že by vás nedokázal udržet bokem od té záležitosti s Kamenem mudrců,
pokud by se jen trochu snažil,“ zahromoval Percy, vyskočil na nohy a začal neklidně
přecházet. „Vy tři jste se k tomu šutru nikdy neměli ani přiblížit, ať už jste byli schopní
zjistit cokoli... byli jste pouhá děcka! Prváci! A on vás klidně nechal riskovat... ó ano,
slyšel jsem Rona s Harrym se o tom bavit. Že si Harry myslí, že ho chtěl Brumbál nechat
čelit jeho osobnímu démonovi... v jedenácti! Malé bezradné jedenáctileté pískle! Kterému
dělali společnost jen můj idiotský bratříček a nadaná, leč mudlorozená holka, která
neměla ani tušení, co čekat!“
Hermiona na něho zírala, začínala se jí třást brada. „Ale... tak to nebylo, nevěděl,
že...“
„A ještě vás podporoval!“ nenechal se Percy vyrušit ani z řeči, ani z pobíhání okolo. „A
dál nechával Harryho Pottera jednat na vlastní pěst... pokud byl Brumbál takovým
velkým kouzelníkem, pokud byl v Bradavicích téměř vševědoucí, proč nezjistil, co se to
děje s Ginny? Proč jí nepomohl? Proč to znovu nechal na Harrym a Ronovi... tys u toho
dokonce ani nebyla!“ otočil se, když došel ke zdi, a věnoval jí podivný napůl rozhněvaný
a napůl laskavý pohled. „Kontroloval jsem tě vždycky, když jsem přišel za Penny. Bylo mi
jasné, že se Ron nejspíš nebude obtěžovat.“
„Děkuju,“ zašeptala Hermiona.
„Bylo mi potěšením. Vždycky jsem tě měl rád... rozuměla jsi důležitosti vzdělání. Bůh
ví, že kdyby se o tebe Ron nezajímal, byla by z něho stejná hanba rodiny jako z dvojčat.“
Začal znovu přecházet, slova z něho přímo tryskala. Jak dlouho už chtěl tohle všechno
někomu říct? „Harry byl tak zatraceně pyšný, když skolil baziliška. A Brumbál ho
samozřejmě podporoval, to je mi jasné. Chválil ho, jak je statečný, nejspíš i jak je
chytrý, jak pozvedl svoji kolej... A tak to šlo stále dál!
V třeťáku tebe i Rona prakticky předhodil mozkomorům a uprchlým trestancům a
vlkodlakům a Merlin ví, čemu všemu ještě... Viděl jsem vás, když jste se vrátili. Ron měl
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zlomenou nohu, Harry se klepal jak ratlík a ty jsi byla v takovém šoku, žes byla bledší
než sám Skorobezhlavý Nick. A on si na vás ještě mrkal, jaká jste to ‚ó chytrá děcka‘, a
mě ani nedovolil zůstat u mého vlastního bratra! Poslal mě do postele jako toho
posledního usmrkance!“
Vyrazil novým směrem a Hermiona vstala ze své židle, aby ho neztratila z očí. „A co
teprve, když jste byli ve čtvrťáku! Mohl být mnohem obezřetnější, nechat Pohár třeba u
sebe v kanceláři nebo někde jinde, kde by mohl být pod dohledem, ale né, on ho postaví
na místo, kde se k němu může dostat naprosto kdokoli! A hlídat ho nechá Věkovou
hranicí! A zatáhnul tebe i Rona na dno jezera – zaklínadla mohla kdykoli selhat, nebo se
jezerní lidé mohli rozhodnout sehrát drobnou ‚nehodu‘, pokud by je závodníci rozčílili,
bylo to tak nebezpečné...“
S temně rudou tváří se otočil a ukázal na Hermionu vyčítavě prstem. „Dej mi jeden
dobrý důvod, jen jeden, proč bych měl věřit Albusi Brumbálovi! Proč bych jen na minutku
měl věřit, že se nesnažil jen vlichotit Harrymu Potterovi a jeho pokřiveným představám o
hrdinství!“
„Já...“ zachvěl se znovu Hermioně spodní ret. Z téhle strany to nikdy nepromýšlela,
ani jednou, a náhle se jí v mysli vynořila vzpomínka na profesora Snapea, kterak se jí
ptal ‚Proto tedy ve svých pracích vědomě potlačujete vlastní kreativitu?‘. Brala za bernou
minci všechno, co jí říkali o moudrosti a úsudku profesora Brumbála, a nikdy ji ani
nenapadlo o nich pochybovat, dokonce ani po tom, kdy byli Harry i ona sama ohroženi na
životech. „Nemyslela jsem...“
Percy se pomalu zhluboka nadechl, pak si prudce oddechl a jeho zarudlé tváře pomalu
bledly. „Promiň, že jsem na tebe křičel,“ zaprosil kajícně a nabídl jí kapesník. „Prosím tě,
neplač. Já se nezlobím na tebe... bylas jen malá holka, čekalo se od tebe, že mu budeš
věřit...“
Hermiona si osušila oči. „Já jen... že si všichni byli tak jistí, že nás zachrání,“ řekla
tiše.
„Já ne,“ odfrkl si Percy. „A měl jsem pravdu, ne snad? Mohl jsem se mýlit v Tomkterý-nesmí-být-jmenován, ale v Brumbálovi jsem se nemýlil. Vzal Harryho pod přísahu a
pak ho vyšoupl do honu na Toho-který-nesmí-být-jmenován docela samotného, pokud
pomineme tebe a Rona... a vůbec, podívej se na vás dva! Ani se nezajímal, co se s vámi
stane, byli jste bez vší té speciální ochrany, kterou měl Harry!“
Hermiona nasucho polkla. „A... jak to všechno víš? Že vzal Harryho pod přísahu?“
Percy se nejistě ošil. „Pokud to musíš vědět, tak od Nymfadory Tonksové,“ zamumlal.
„Ona ví o... mé složité rodinné situaci. Navykla si občas upustit nenápadně slovíčko, jak
se všichni mají. Když bylo po všem, poslala mi sovu s ujištěním, že všichni přežili, a
s trochou informací, co se vlastně stalo.“
„Aha,“ fňukla Hermiona a znovu použila kapesník. „To bylo od ní moc milé.“
„Ona je milá. Trochu cáklá, samozřejmě, ale to jsou všichni Blackovi,“ zavrtěl hlavou.
„Víš už, proč jsem udělal, co jsem udělal?“ zeptal se téměř prosebně. „Nevěřil jsem
Brumbálovi, byl jsem rozzlobený na taťku, a tak... jsem to nevydržel a odešel jsem.“
Hermiona přikývla. „A vrátit se nechceš.“
„Připlazit se zpátky domů?“ zamračil se a založil si ruce na hrudi. „Mám svou hrdost,
Hermiono. Všichni mi to proklatě jasně vysvětlili, že jsou šťastní, že se mě zbavili... až na
mámu.“ Ať už se snažil sebevíc, nedokázal svůj hlas zbavit veškerého rozhořčení, a když
to Hermiona postřehla, zamračila se. Jaké to je, žít s vědomím, že tě nechce vlastní
rodina?
„No, však já je taky nepotřebuju,“ navázal Percy, „a už vůbec se jich nehodlám
doprošovat, aby mě přijali zpátky mezi sebe.“
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Hermiona popošla k němu a vtáhla ho znovu do náruče, tentokrát jí objetí opětoval
mnohem nenuceněji. „Je mi to líto,“ řekla upřímně. „Doufala jsem... vlastně ani nevím,
snad že budu schopná nějak pomoci. Ale nemůžu se na tebe zlobit, že se nechceš...
ponižovat, když se oni tak snaží ti dokázat, že nejsi vítán.“
„Nic se nestalo,“ poplácal ji něžně po zádech. „Takhle je to nakonec nejlepší. Nikdy
jsem si s nimi moc nerozuměl... snad až na Ginny,“ dodal s nádechem touhy v hlase.
„Jak ta se má?“
„Pečlivě dohlíží na každou minutku Harryho života,“ usmála se Hermiona. „A on to
zbožňuje. Hodí se k němu... má dost zdravého rozumu za ně za oba.“
Percy se poněkud odtáhl a překvapeně povytáhl obočí. „Hermiono Grangerová, co to
slyším? Není to snad kritika Harryho Pottera? Od kdy se takto rouháš?“
Hermiona se rozesmála a pak nakrčila nos. „Percy, já Harryho miluju, opravdu. Byl
pro mě jako bratr po celá léta a vrhla bych se za ním do ohně, kdyby bylo třeba. Ale iluze
si o něm nedělám. Bývá nerozvážný, neumí to s lidmi a postrádá zdravý selský rozum –
asi má místo něho v hlavě dobře ukrytou zásobu špatné nálady. Miluju ho, ale nejsem
slepá k jeho chybám. A Ginny zrovna tak.“
„No, to vysvětluje mnohé,“ povzdechl si Percy a pokrčil rameny. „A... děkuju ti,
Hermiono. Děkuju, žes mi napsala a že sis mě vyposlechla, i když není nic, co bys mohla
udělat s mou... rodinnou situací.“
„Pokud by se našlo něco, co bych udělat mohla, neváhej mi dát vědět,“ připomněla
Hermiona jemně. „Jsem tvá kamarádka, ať už se s nimi udobříš, nebo ne.“ Vrátila mu
kapesník. „Ještě se vídáš s Penny?“
„Ano,“ pousmál se Percy drobným, ale opravdovým úsměvem. „My.. ehm... plánujem
se vzít. Datum jsme ještě neurčili, ale minulý měsíc jsme se zasnoubili.“
„Skvělé. Jsem tak ráda, že jste šťastní.“
„Díky,“ schoval si kapesník do kapsy. „A... odpusť mi, Hermiono, že se ptám... vím,
že je to soukromé, ale...“ pohlédl na ni ustaraně a oči mu znovu sjely k jejímu bříšku.
„Být sama na dítě... bude neskutečně náročné a navíc tě to společensky poznamená...
není nějaká možnost přinutit otce, aby se zachoval, jak morálka žádá?“
„Nemyslím si. A ani... nemám pocit, že se chová nečestně. Má dobré důvody,“ kousla
se do rtu. Percyho upřímnost a opravdový zájem o její osobu ji přiměly říct následující
slova: „On se o mě nikdy... nezajímal. A já to věděla. Jenže jsem ho chtěla a po bitvě...
no... Provedla jsem hloupost.“
„Aha, chápu,“ přikývl Percy a krátce jí stiskl předloktí na výraz své podpory. „To mě
mrzí, Hermiono. Určitě je to bolestivé. Můžu pro tebe něco udělat? Cokoli?“
Přinutila se ke slabému úsměvu. „Pozvat mě na svatbu,“ řekla a osušila si oči cípem
rukávu. „Pokud budu muset, vyplížím se tajně z hradu. Setřást Rona s Ginny nakonec
není až tak těžké.“
„Pokusím se to zařídit,“ usmál se na ni a podal jí znovu svůj kapesník. „Na. Myslím, že
ho potřebuješ víc než já.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Na halloweenské hostině byla nezvykle zamlklá. Severus se ji snažil nepozorovat a
nedělat si těžkou hlavu z toho, že ji návštěva Prasinek tak unavila. Byla bledá a do
veselého klábosení svých přátel se nezapojovala. Jestlipak si vůbec všimli, že ji něco
trápí? Toho, jak si kouše spodní ret, systematicky ničí jídlo, místo aby ho jedla, a jak
bubnuje prsty do desky stolu?
Odpoutal od ní své oči, zaměřil se na vlastní večeři a na půl ucha poslouchal rozhovor
současné ředitelky nebelvírské koleje s její předchůdkyní.
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„A je to vůbec vzhledem k okolnostem moudré vyšetřovat?“ zeptala se Aurora
polohlasem a na její obvykle klidné tváři se usadilo lehké zachmuření.
„Pravidla jsou pravidla,“ pronesla Minerva nesmlouvavě. Nenápadně na ni pohlédl...
vypadala rozrušeně. „Žádnému studentovi nejsou dovoleny soukromé schůzky s kýmkoli,
ani s jinými studenty, ani s cizími, a u Třech košťat či Prasečí hlavy už vůbec ne. Sešla se
s někým v soukromém salónku, Rosmerta ze zásady nikdy nejmenuje, ale jednalo se
rozhodně o osobu mužského pohlaví, která u nás nestuduje, a zůstali tam spolu déle než
hodinu. Jako její kolejní ředitelka jsi povinna se s touto záležitostí řádně vypořádat...
nemůžeš to nechat být, Auroro. Byl by to nebezpečný precedent, což tu trpět nebudu.“
„No dobrá,“ povzdechla si Aurora. „Pozvu si ji po večeři k sobě do kabinetu a zeptám
se jí, co tam dělala a proč. Nechci z ní mámit jeho jméno, pokud se setkala s otcem
dítěte, ale popovídám si s ní o školním řádu a uložím jí nějaký přiměřený trest.“
Hermiona Grangerová. Ta dívka se setkala u Tří košťat s nějakým chlápkem a strávila
s ním víc než hodinu v soukromém salónku. Odstrčil talíř a třesoucí se rukou sáhl po
sklence s vínem. Určitě ho obelhala, s pomocí těch obrovských hnědých očí a na odiv
stavěné kajícnosti... s kolika jinými se ještě vídala?
Určitě to nebylo jeho. Asi by pro ni měl vymyslet nějaké vhodné potrestání za to, že
se tak kurví.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Profesorka Sinistrová si upravila starý kabinet McGonagallové po svém. Odstranila
plédy, staré knihy a většinu úřednického nepořádku, místnost byla nově potažena
jemnými brokáty v černé, stříbrné a temněmodré barvě a vkusně doplněna prostým, leč
účelným nábytkem. Byla to nyní elegantní komnata, ale příliš strohá na Hermionin vkus.
Nicméně, nepociťovat nervozitu pramenící z nevědomosti, proč sem byla předvolána,
byla by si Hermiona pohledu na novoty užila mnohem víc.
„Ehm... paní profesorko? Volala jste mě?“
Profesorka Sinistrová, která náhle vypadala celá nesvá, popadla kamenné těžítko ze
svého stolu a začala si s ním neklidně hrát. „Paní ředitelka mě požádala, abych jako vaše
kolejní ředitelka s vámi probrala jistou věc,“ pronesla překotně. „Obdržela upozornění od
madam Rosmerty, hostinské u Třech košťat, že jste toto odpoledne strávila téměř dvě
hodiny v soukromém pokoji ve společnosti pána, jehož madam Rosmerta nejmenovala.
Jistě je vám známo, že studentům není dovoleno konat... schůzky soukromého rázu u
Třech košťat. Ráda bych nyní slyšela vaše vysvětlení.“
Hermiona zamrkala. „Nebyla jsem s nikým na pokoji,“ bránila se a nepatrně
zrůžověla. „Tedy, ne v... chci říct, vždyť to byl jen salónek v patře!“
„I tak, ona místnost byla pronajata a dveře byly zamčeny. Z hlediska školního řádu je
to jednoznačné,“ povzdechla si profesorka Sinistrová. „Nechci z vás mámit jméno onoho
muže, pokud máte dobrý důvod ho –“
„Percy Weasley,“ vypálila Hermiona okamžitě.
Profesorka Sinistrová se zarazila. „Percy Weasley?“
Hermiona pevně přikývla. „Nevím, jestli jste obeznámena s tím, že byl před více než
dvěma lety vyloučen ze své rodiny,“ začala vysvětlovat. „Jelikož jsme spolu on i já vždy
vycházeli výtečně, dovolila jsem si zařídit schůzku v naději, že se mi ho povede
přesvědčit, aby udělal tlustou čáru za minulostí. Setkali jsme se v soukromí, protože
kdyby ho viděli Ron nebo Ginny Weasleyovi, jistě by se neudrželi a... byli by na něho
přinejmenším hrubí.“
„Aha,“ profesorka Sinistrová vypadala poněkud omráčeně. „To bylo... no, ne snad
přímo moudré, ale jistě ohleduplné.“
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Hermiona si dovolila drobný úšklebek. Hermiona Grangerová a Percy Weasley – dvě
uznávané nebelvírské kapacity dvou po sobě jdoucích generací. Pokud by si profesorka
Sinistrová vůbec připustila myšlenku, že se tihle dva oddávali v salónku u madam
Rosmerty čemukoli neřestnému, byla by měla zkaženější myšlení než samotná Levandule
Brownová. Nicméně, rozesmát se nahlas by nebylo vhodné... profesorka byla ve funkci
ředitelky koleje nová a Hermiona jí nechtěla podkopávat autoritu hned při první
příležitosti, kdy si dotyčná někoho pozvala na kobereček.
„Bohužel jsem nebyla právě úspěšná,“ přiznala Hermiona smutně. „Je stále příliš
rozzlobený a má pro to dost dobrých důvodů. Nabídka smíru bude muset zřejmě přijít
z druhé strany.“
„Chápu. O rodinném rozkolu jsem slyšela, ale neznám podrobnosti,“ odložila
profesorka Sinistrová těžítko, zjevně vklouzla zpět do své obvyklé vyrovnanosti.
„Nicméně, porušila jste školní řád, i když vaše důvody byly zcela přiměřené a čestné.“
Hermiona přitakala. „Samozřejmě jsme se nesetkali v žádné z ložnic,“ promluvila
vážně, „a ani jednoho z nás nenapadlo, že se omezení vztahuje i na salónek. Ale zcela
rozumím tomu, že pravidlo je pravidlo, a omlouvám se.“
„Samozřejmě, slečno Grangerová. Já vás chápu,“ naklonila hlavu profesorka
Sinistrová. „Stále si však zasloužíte trest a odpykáte si ho u mě,“ usmála se náhle svým
ospale pobaveným úsměvem. „Budete krutě a nemilosrdně přinucena pomoci mi
oznámkovat práce prvních ročníků. Ujišťuji vás, že to bude bolestivé.“
Hermiona zamrkala a rozesmála se. „To určitě bude!“ odsouhlasila při vzpomínce na
Harryho a Ronovy žalostné pokusy, kdy se v prvním ročníku snažili nakreslit planetární a
hvězdné dráhy. „Ale budu poctěna, že vám budu moci asistovat. Děkuji vám, paní
profesorko.“
„Pak se tedy ke mně připojte na tomto místě zítra po večeři,“ kývla na ni profesorka
Sinistrová spokojeně. „Věřím, že si pro své přátele dokážete vymyslet příhodnou
omluvu.“
„Pokusím se,“ kývla Hermiona a vstala. „Dobrou noc, paní profesorko, a ještě jednou
děkuji.“
„Dobrou noc, slečno Grangerová. Příjemné sny.“
Hermiona vyklouzla z kabinetu a dovolila si vydechnout úlevou. Bude muset přijít na
nějaké zdůvodnění, proč musí dva večery po sobě jít k profesorce Sinistrové... možná
pohovor o plánech do budoucna, nebo snad snaha vymyslet studijní rozvrh na dobu, až
bude dítě na světě. Něco bezpečného a převážně neškodného... co v ostatních nevyvolá
podezření.
„Strhávám Nebelvíru deset bodů, slečno Grangerová,“ zaznělo vztekle. Otočila se
doleva za hlasem a ke svému překvapení se střetla s upřeným pohledem profesora
Snapea. „Za nelítostnou nestoudnost při porušování školního řádu.“
Sevřela pěsti nad jeho donebevolající nespravedlností. Jak jen se to mohl dozvědět?
„Já nejsem nestoudná!“ ohradila se pobouřeně. „A říkal jste, že mi nebudete strhávat –“
Zarazila se a rychle se rozhlédla po zvědavě naslouchajících portrétech.
„Dokážu si domyslet, že byste byla raději, kdyby vaše denní aktivity nevcházely
v obecnou známost,“ vyplivoval. „Až po vás, slečno Grangerová,“ pokynul rukou ke
dveřím, za nimiž se skrývalo úzké schodiště vedoucí směrem k nebelvírské věži. Úzké,
nepohodlné... ale bez všetečných portrétů, a pokud půjde Hermiona napřed, tak alespoň
nebude muset k němu pro jednou vzhlížet, dokonce se na něho bude moci dívat pěkně
spatra, když si stoupne o několik schodů výš.
Hermiona vyšla na šestý schod, otočila se, založila si ruce na prsou a pohlédla mu do
očí. „Profesore Snape, nemám zdání, proč jste tak rozzlobený, ale –“
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„Já nejsem rozzlobený,“ pronesl kousavě, zabouchl za nimi dveře a pevně k ní
vzhlédl. „Jsem znechucený. Byla jste velmi přesvědčivá, když jste na konci prázdnin
navštívila můj kabinet, slečno Grangerová, ale dovádění s nejmenovaným mužem
v soukromí pokoje v patře hostince hned první den, kdy jste na chvíli opustila zdi tohoto
ústavu, mi dává vážný důvod k pochybnostem o vašich vyjádřeních!“
„Já jsem s nikým nedováděla!“ Hermioniny ruce sjely ze své vzdorné pozice, prsty se
neklidně sevřely v pěsti. „Dala jsem si čaj s Percym Weasleym! A to je celé!“
To ho překvapilo a část onoho nevysvětlitelného hněvu opustila jeho tvář. „S Percym
Weasleym?“
„Ano, s Percym Weasleym. Se kterým, a to vás můžu ujistit, jsem nikdy nedováděla,
a pokud bych to snad někdy navrhla, tak by pravděpodobně padl hrůzou do mdlob,“
dlouze rozhořčeně vydechla a zapřemýšlela, jestli to byla tato směšná představa, co ho
tak rozčílilo. „Nechtěl, aby ho zahlédli Ron s Ginny, tak jsme si dali čaj v salónku.“
„Proč,“ dožadoval se a postoupil o schod či dva, aby byly jejich oči ve stejné úrovni.
„Proč se scházet s Percym Weasleym?“ ušklíbl se na ni. „Pokoušíte se snad uspořádat
rodinný smír?“
Hermiona zrudla. „Vlastně ano. S Percym jsme mívali dobré vztahy, nesnáším
pomyšlení, že zůstal sám,“ bránila se. „Nezabralo to, ale alespoň mi vysvětlil, co se stalo
– z jeho úhlu pohledu.“
Snape si odfrkl. „To se mu jistě náramně ulevilo,“ utrousil, ale mnoho jedu z jeho
hlasu bylo pryč. „Percymu Weasleymu je jistě lépe bez té smečky štěbetajících
sentimentálních pitomců pletoucích se mu pod nohy.“
„Řekla bych, že máte pravdu,“ poznamenala a on se na ni překvapeně podíval. „Ne
snad o tom, že by Weasleyovci byli štěbetající sentimentální pitomci, ale o Percym. Nikdy
jsem netušila, jak... nepříjemně se cítil vedle své rodiny. Nikdy jim nerozuměl – a oni
nikdy nerozuměli jemu.“
„Ne, nerozuměli,“ souhlasil. Vypadal... poněkud vyvedený z míry a ona si nemohla
pomoci, ale přemýšlela o tom, zda se mu to stává pokaždé, když s ním ona souhlasí
namísto toho, aby na jeho zjevné provokace odpovídala rozhořčením. „Předpokládám, že
by bylo ode mě naivní doufat, že jste se konečně poučila o vhodnosti nevměšování se do
záležitostí druhých.“
„Nekonečně naivní,“ usmála se na něho vesele a byla odměněna drobným nejistým
zamračením. „Jenže jsem zjistila, že z Percyho strany se nikdo omluv nedočká.“ Její
úsměv povadl, když se jí vybavily mladíkovy důvody. „Mám teď hodně námětů
k přemýšlení.“
„Opravdu?“ pozvedlo se jedno obočí ironicky. „Nabídl vám své služby v revizi vašeho
rozvrhu pro OVCE?“
„Ne,“ začala pomalu. „Řekl mi, proč nevěřil profesoru Brumbálovi. Byl velmi...
přesvědčivý.“
„Vskutku.“ Nebyla to otázka. Předchozí slepá zuřivost ho již opustila, hleděl teď na
Hermionu nanejvýš pozorně. „Není podivné, začít zkoumat svou oddanost předchozímu
řediteli měsíce po jeho smrti, slečno Grangerová?“
„Je,“ zamračila se a zamyšleně si hryzla spodní ret. „Víte, měl jste pravdu...
Nepřemýšlím o věcech dostatečně. Věřím tomu, co mi řeknou, pokud mi to řekne někdo,
komu si myslím, že bych měla věřit. Nikdy dřív mi ani nenapadlo o něm pochybovat.“
„Pochybnosti se vždy vyplatí, slečno Grangerová,“ oznámil jí, v očích zájem a tvář
pečlivě nevýraznou. „Najmě vůči někomu, kdo má moc vám rozkazovat a kontrolovat
vás.“
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„Budu si to pamatovat,“ přikývla a nepřítomně se pohladila rukou po hábitu v místě
rostoucího vzedmutí, které se už brzy změní v samostatnou osobu, plně na ní závislou.
„Mívám zlé sny o té šachové partii, víte které,“ dodala tiše a podívala se mu do očí.
„Nebála jsem se Ďáblova osidla, létajících klíčů, trola ani Chloupka – s tím vším jsem si
uměla poradit. A logické hádanky mám dokonce ráda. Hádanka byla výzvou, které jsem
rozuměla. Ale šachy mi nikdy nešly, ať už jsem se snažila jak chtěla. Ty oživlé šachové
figury zůstávají jedním z mých nejhrůznějších zážitků. A profesor Brumbál nás nechal jít
samotné a čelit jim.“
„Těžko vás mohl nechat někam jít, slečno Grangerová,“ odtušil suše. „Pokud si dobře
vzpomínám, byli jste nejednou upozorněni, že se máte vyvarovat té chodby, o Kameni
mudrců nemluvě. Pokud byste byli informovali učitele –“
„Nemuseli by nám uvěřit,“ řekla a spatřila v jeho očích souhlas. „Harry si vždycky
myslel, že profesor Brumbál... mu nechal jeho příležitost. Zkusit si, co dokáže. A vyšlo to
– Kámen mudrců byl v bezpečí, profesor Quirrell po smrti a my získali další tři roky.
Jenže já z toho mám do dneška zlé sny.“
Chvíli ji pozoroval bez pohnutí a pak krátce přikývl. „To máme všichni, slečno
Grangerová. Měla byste se vrátit do společenské místnosti.“ Aniž by počkal na odpověď,
otevřel dveře za svými zády a vyšel z nich dlouhými kroky směrem k hale.
Nechtěla na něho volat, nicméně zjistila, že přesně to dělá. „Profesore Snape?“
Zastavil se a otočil, čímž ji přeci jen překvapil. Před rokem, či dvěma by ji prostě
ignoroval. „Copak, slečno Grangerová?“ zeptal se netrpělivě.
„Děkuju,“ řekla Hermiona a pečlivě vybírala následující slova s vědomím, že portréty
naslouchají. „Konečně se vám podařilo natlouct mi do hlavy, že bych neměla... slepě
věřit.“
Přikývl a odkráčel bez jediného dalšího slova.
Hermiona odešla na druhou stranu, kde se zvědavě rozhlížela Buclatá dáma.
„Bavlnka.“
„Humf,“ otevřel se strážní portrét poté, co namalovaná nesouhlasně pohlédla na
Hermionu. Zřejmě se stále nevyrovnala s existencí svobodných matek.
Hermiona prolezla otvorem, najednou se cítila hrozně unavená. A vůbec ji nepotěšilo,
že jakmile byla ve společenské místnosti, byla odchycena Ronem a dotažena k ostatním.
„Hermiono? Kdes byla? Co se stalo?“
„Profesorka Sinistrová si se mnou sjednala schůzku, abychom probraly mé plány, co
budu dělat, až bude děcko na světě – sejdeme se znovu zítra po večeři.“ Seznámit je
s tím, že jí profesor Snape sebral deset bodů, by je jen zbytečně rozčílilo, a to nechtěla.
„Pořád se ještě cítí nejistě na místě ředitelky koleje, takže mám dojem, že se na mně
chce trochu pocvičit.“
Dostatečně rychle to spolkli a vrátili se k hovorům o domácích úkolech a Prasinkách.
Hermiona se zapojila do konverzace, ale v pozadí její mysli nechtěla vyblednout
představa upřeného pohledu páru černých očí a přikývnutí téměř uznalého.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Ona to udělala znovu! Vrhla se na jeho předsudky a pár slovy je srazila na lopatky.
Byl tak rozzuřený, když si myslel, že si sjednala milostnou schůzku hned při první
příležitosti... rozzuřený jejím nevkusným chováním, ale hlavně svou bláhovou
důvěřivostí, s níž uvěřil jejím slovům o otcovství dítěte. Pevně věřil, že nenajde jedinou
výmluvu, kterou by mohla uvést ve svůj prospěch, ne tentokrát.
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A pak se Hermiona pobouřeně podívá svýma jasnýma očima do jeho očí a on ani
nepotřebuje použít Nitrozpyt... uražená nevinnost z ní sálala téměř hmatatelně. Naprosto
se nebránila a v tom byla ta potíž, nedovolila mu o sobě pochybovat. Na čaj s Percym
Weasleym. Ze všech těch pitomých, nevhodných, dobře míněných důvodů.
A když zkřížila ruce na prsou a hábit se jí přimknul těsněji k tělu... stalo se zjevným
to, co volná studentská uniforma většinou skrývala. Vzhlédl k ní a uviděl nevelké vydutí
pod černou vlněnou látkou, v tu chvíli ho to jen víc rozzuřilo. Jenže, když se ta představa
vynořila v jeho mysli nyní, začaly se jeho emoce bouřit a vířit, až si nebyl vůbec jistý, co
vlastně cítí.
Ale co vyhlásila o Brumbálovi, to ho naplnilo náhlou divokou pýchou. Konečně její
prudce inteligentní mysl prolomila hranice, které si sama stanovila. Začala pochybovat,
začala doopravdy myslet.
Severus zamrkal, když zjistil, že stojí přede dveřmi svého kabinetu. Vůbec netušil, jak
se k nim dostal, tak byl ponořený do myšlenek na ni. Zachmuřil se, odsunul nepatřičné
myšlení stranou a prošel dovnitř. Zajímat se o onu dívku byla jedna věc – zvlášť pokud
uvážíme, že musí brát ohled na to děcko.
Ale nechat se zcela pohltit myšlenkami na ni, to už bylo něco jiného. To byla chyba.
Musí být mnohem obezřetnější.
A musí si pamatovat, že i v myšlenkách ji musí nazývat slečnou Grangerovou, jinak
se jednoho dne prořekne.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermioně bylo jasné, že je příliš pozdě, hned, jakmile uviděla Parvati s Levandulí
odcházet k ložnicím. Většinou se jí povedlo být nahoře v posteli první... čímž se jí dařilo
zredukovat nepříjemné poznámky na minimum.
Dala jim ještě půl hodiny a doufala, že budou stejně ohleduplné. Jenže tolik štěstí
neměla... když vešla do ložnice, Parvati právě kartáčovala Levanduliny vlasy a obě si
spolu špitaly. Hermiona se snažila zkrátit svůj večerní rituál na minimum, ale nezabralo
to... jakmile se převlékla do nočního úboru, Levandule si ji dlouze kriticky prohlédla.
„Už to začíná být vidět,“ řekla s falešnou sladkostí v hlase. „Za pár týdnů už bude
úplně zřejmé, že jsi těhotná a ne že jsi jen... však víš, nabrala pár kil navíc.“
Hermiona stiskla zuby. „Ano, není to báječné?“ namítla s podobou úrovní cukrovosti.
„Hábit samozřejmě zakryje spoustu drobných hříšků, že jo! Nějaké to kilo navíc tu či
támhle...“ podívala se významně na Levanduliny boky.
Levandule jen tiše zírala. Parvati velice rozumně hupsla do postele a začala předstírat
spánek, než se hádka rozhoří. „Takže... přišel mi dneska dopis od sestry,“ pronesla
Levandule jakoby nic. „Růža teď pracuje na ministerstvu, víš.“
„Ať si to Růža užije,“ odtušila Hermiona a připravovala si čisté prádlo na následující
den. „A copak bylo v tom dopise, o němž soudíš, že mě tak zajímá?“
Levandule se pomalu začínala rozčilovat. „No, pracuje s dívkou jménem Cynthia.
Cynthia Žemličková,“ o sladký tón se už ani nepokoušela. „A tahle Cynthia prý
s Ronem... ehm... dělala jisté věci, když jste spolu ještě chodili. Samozřejmě mi jen
psala, jak je ráda, že jsem to nebyla já, koho takhle podváděl.“
Hermiona si odfrkla. „Cynthia byla jen jednou z mnoha,“ odtušila studeně. „Ron je
zlatíčko, ale nedokáže udržet kalhoty zapnuté, ani kdyby mu to mělo zachránit život.
Myslela jsem, že to víš.“
„To jsem rozhodně nevěděla!“ pohoršovala se Levandule a ukázala jednoznačně na
Hermionino břicho. „Já nejsem ten typ, děkuju pěkně!“
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„Vážně? Ty jsi s ním tak dlouho chodila a neužila sis toho jediného, v čem vyniká?“
bylo to svým způsobem vtipné... sama by nikdy proti Ronovi nepoužila ani Cynthii, ani ty
ostatní. Vždyť se to stalo ve chvíli, když byli ve stavu hádky před rozchodem, a on si
nebyl jistý, jak na tom vlastně jsou; vždycky se přiznal prakticky okamžitě a celkem
vzato se jednalo o velmi čestný a upřímný vztah. Jenže tu záležitost s Levandulí mu
nikdy pořádně neodpustila. To bylo urážlivé a bolestivé. Pro Levanduli i pro Hermionu.
„Vždycky jsem věřila, že je nejlepší počkat si na toho, se kterým chci strávit zbytek
života,“ uraženě pronesla Levandule a vlezla si do postele.
„To je pitomost,“ odtušila Hermiona, sedla si na postel a naklepala si polštáře.
Zanedlouho bude potřebovat jeden pod bříško, aby se pořádně vyspala.
„Pitomost?“
Parvati se prudce posadila. „To není pitomost,“ přidala se vyčítavě. „Proč bys měla...
to...“ opožděně jí došlo, že není zrovna zdvořilé říkat takové věci těhotné dívce a pomalu
umlkla.
„Když kupuju hůlku, tak si s ní nejdřív mávnu,“ nakrčila Hermiona přezíravě nos. „A
s mužským je to totéž. Co kdybych zjistila až po svatbě, že je to s ním v posteli úplně
k uzoufání?“
Parvati šokovaně vytřeštila oči, Levandule si podrážděně odfrkla, schovala si hlavu
pod polštář a už si svých spolunocležnic dál nevšímala. Hermiona se docela bavila, i když
se to asi brzy obrátí proti ní. Narážky na rozsáhlé zkušenosti jen podpoří klevety o
Hermioně-couře, které nejspíš roztrušovala právě Levandule. A ani to nebyla pravda...
půltucet nocí v Ronově společnosti a jedna jediná zkušenost se Severusem Snapem z ní
jistě ještě nedělaly světačku. Matku z ní udělaly, to ano, ale světačku ne.
Od Levanduliny postele k ní doléhal nenávistný šepot. Nepochytila to celé, ale slovo
‚vdaná‘ bylo nepřeslechnutelné. Takže pravděpodobně nepěkný komentář na téma, že
jistého stavu Hermiona nikdy nedosáhne. A jako sedmnáctiletá panna se zálibou
v romantické literatuře byla Levandule samozřejmě na slovo vzatou odbornicí na
partnerské vztahy mezi dospělými lidmi.
Hermiona si srovnala polštář a stočila se na bok. No a co, i kdyby se nevdala?
V životě je spousta důležitějších věcí než parádní šatečky a vymetání luxusních večírků
ve společnosti lidí, o které moc nestojíte – popřípadě kouzelnických sešlostí, které byly
alespoň o něco důstojnějšími událostmi, což jí reálně hrozilo, pokud dojde na svatbu
Billa s Fleur. Hermiona se vlastně nikdy až tak moc vdávat nechtěla... pravděpodobně
narozdíl od Levandule, která měla určitě plán vlastní svatby pečlivě vymyšlený už od
svých šesti let.
Hermiona nežila v iluzi, že svatba je nutnou podmínkou k životu šťastnému až do
smrti. A rozhodně neměla v úmyslu udělat něco tak pitomého jako pokusit se najít děcku
náhradního otce. Znala několik žen, které se tak zachovaly a byly pro ni dosti
odstrašujícími příklady. Pouhá touha po přítomnosti mužského vzoru v životě potomka
nevedla k fungujícím vztahům. A vůbec, vždyť měla Harryho a Rona a všechny
Weasleyovce... tohle děcko nebude mít nedostatek mužských vzorů. Možná se nebude
vždy jednat o zářné vzory... třeba v případě dvojčat... ale i ti byli muži a měli rádi děti.
Poslouží, i kdyby to nemělo být na dlouho. A Percy nebyl vůbec špatným příkladem
uvážlivosti.
„Samozřejmě, kdybych byla vždycky tak morálně bezúhonná, uvědomělá a
odpovědná, jak jsem těch posledních sedmnáct týdnů, tak bys nebyl na cestě,“ zašeptala
a něžně si pohladila bříško. „Takže asi zase běžím s křížkem po funusu. Jenže já se z té
zkušenosti poučím. Od teď už budu vždycky zodpovědná, morální a dospělá a budeš ve
mně mít dobrý příklad. Jsem šťastná, že tě mám, i když jsem to nejprve moc
nezvládala.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Kapitola desátá

Přátelé, ukažte se
„Poď dál, poď dál! Sedni si!“
Hermiona shledala, že byla opatrně nadzvednuta ze země, vnesena do Hagridovy
chatrče a opatrně usazena do nejpohodlnějšího křesla. „Neměla bys chodit po venku
v týhle zimě, Hermiono!“ oslovil ji poloobr znepokojeně a pečlivě přiživil oheň. „Mohlo by
ti to uškodit.“
„Je mi fajn, Hagride,“ uklidňovala ho a odmotávala si šálu. „Vlastně mi poslední
dobou není vůbec tak chladno, jak mi bývalo. Jako bych měla nějaké přídavné topení.“
„Čau, Hagride,“ pozdravil Harry, který nepozorovaně vešel i s Ronem v závěsu. „My
jsme tu taky,“ zašlebil se.
„Jasně, že ste!“ rozzářil se na ně Hagrid a poklepal Harrymu po rameni, až šel
dotyčný do kolen. „Hlídáte ji? Doufám, že ji nenecháváte nosit nic těžkýho!“
„Snažíme se. Ale vždycky, když se nedíváme, tak stěhuje knihovnu,“ usedl Harry za
stůl. „Znáš Hermionu.“
„Hermiona tu sedí, všiml sis?“ rozhrnula plášť a zkontrolovala si bříško, které už
nedokázal skrýt ani těžký zimní studentský hábit. „Jsem vážně v pohodě, Hagride. Druhý
trimestr je vždycky ten nejklidnější... už se mi nedělá zle, ani nepadám únavou a ještě
nejsem neohrabaná.“
Hagrid shlédl na její bříško pohledem, kterým hledíval na dračí mládě Norberta. „Už
víš, esli to bude kluk, nebo holčina?“ zeptal se s nadějí v hlase. „Za jak dlouho se vůbec
narodí?“
„Ještě zbývá asi dvacet týdnů. A zatím nevím, co to bude, chci se nechat překvapit,“
začala Hermiona hladit Tesáka, který jí položil hlavu na koleno, a pokoušela se nevšímat
si, jak na ni slintá.
„Jen aby to na tebe nepřišlo někde ve třídě nebo tak,“ oklepal se Ron při pouhém
pomyšlení, „vyprávěli mi, že když se narodil Percy, tak to mamka neodhadla a nestihla
zavolat porodní asistentku. Musel jí pomáhat taťka. Miluju tě, Hermiono, ale tohle dělat
nebudu.“
„Tuším, že ji dokážeme dostat na ošetřovnu, Rone, i kdyby to tak docela neodhadla.
Však to nepůjde zas až tak rychle, ne?“ natáhl se Harry na tác pro jeden kamenný
koláček a začal si s ním hrát.
„Většinou ne,“ poškrábala Hermiona Tesáka za uchem, až začal kňučet štěstím.
„Nedělejte si s tím těžkou hlavu, slibuju vám, že se vydám na ošetřovnu zcela zavčasu.“
„Jasně, že jo!“ naplnil Hagrid svou čajovou velekonvici a začal prohledávat okolí ve
snaze najít džbánek s mlékem. „Určitě to bude skvělý mimčo, ať už kluk, nebo holčina.
Ani si nemůžu vzpomenout, kdy bylo v Bradavicích naposled mimino!“
„Bude úžasný mít tu mimino,“ usmál se na ni Harry. „Nikdy jsem žádný neviděl takhle
zblízka.“
„Užs vybrala kmotra?“ dychtil Hagrid po informacích. „Řek bych, že Harry by byl
dobrej... i Ron, samozřejmě,“ dodal rychle. „Ale ty už velkou rodinu máš, Rone, tak...“
„Já?“ zrudl Harry. „Ale já o dětech vůbec nic nevím!“
„Už jsem nad tím přemýšlela,“ přiznala Hermiona, následkem čehož Harryho tvář
znachověla ještě víc, kdežto Hagrid se šťastně rozzářil. „Ale ještě jsem se tak úplně
nerozhodla, jestli vůbec budu svému dítěti určovat kmotra nebo kmotru. Ale pokud se
rozhodnu, tak bude Harry určitě jedním z prvních, za kým půjdu.“
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„Tedy, Hermiono...“ stále si hrál s kamenným koláčkem a vypadal trochu potěšeně a
trochu zaraženě. „Mě by... se to líbilo. Až se rozhodneš, že budeš někoho chtít.“
„Já bych taky chtěl, kdyby ne Harry,“ ušklíbl se Ron. „Ale on by měl být první na
řadě, Hagrid má pravdu. Já budu mít spoustu synovců a neteří tak jako tak.“
Hermiona se usmála na Harryho, který jí úsměv nejistě oplatil. Věděla, jak moc touží
po tom, patřit do nějaké rodiny, a tajně se rozhodla ho požádat, aby šel děcku za
kmotra, hned, jakmile se ho důkladně vyptá na jeho názory v takových důležitých
oblastech, jako je výchova dětí a základní vzdělávání.
„Vím určitě, že by se toho ujal skvěle,“ rozhodně odstrčila hrnek plný Hagridova čaje
podobného odvaru z dvanácti ponožek, který se před ní objevil. „Ne, díky, Hagride. Silný
čaj mi stále příliš dráždí žaludek.“
„Jasně, jasně... dáš si kamenný koláček?“
„Proč ne?“ vzala si nepoživatelnou cukrovinku a nenápadně ji schovala do kapsy,
jakmile se poloobr odvrátil.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Severusi, v ložnicích nastaly nepokoje,“ pronesla Evženie Vignauxová, dvacátá
ředitelka Zmijozelu, jejíž portrét visel v kolejní společenské místnosti, kde kontrolovala
všechny, kteří vcházeli či odcházeli. Pokud se vyskytl jakýkoli závažný problém, došla
varovat svého současného následovníka ve funkci. Z tohoto důvodu umístil Severus do
své pracovny i do ložnice drobné krajinky – pečlivě očarované tak, aby nemohly být
navštíveny podobiznou kohokoli jiného než této dámy.
„Děkuji ti, Evženie,“ pronesl Severus automaticky a vstal od stolu. Její slova nezněla
nijak naléhavě... ale ona se vždy chovala klidně. Madam Vignauxová jedenkrát referovala
o naprostém zničení několika přístaveb a úmrtí tří studentů jako o ‚politováníhodné
nehodě‘ a o své vlastní smrti se zmiňovala jako o ‚poněkud nepříjemné‘. Pokud použila
slova ‚nepokoje‘, tak už to muselo stát za to.
Když pronesl právě platné heslo ‚Horkokrevnost‘, zeď se poslušně rozevřela a on vplul
do společenské místnosti. Pátravě se rozhlédl po téměř opuštěné komnatě – v tuto
pokročilou hodinu už by většina studentů měla být ve svých ložnicích. Současně k němu
z pravého průchodu vedoucího do chodby k ložnicím dolehla ozvěna výkřiků... chodba
napravo, to znamenalo chlapecké ložnice.
Výtržnost se odehrávala jednoznačně v místnosti patřící pátému ročníku. Za tím jistě
byli Jiljí Drahoš a Alexandr Skácel, tito dva páťáci si od začátku školního roku neustále
navzájem vyhrožovali. Bylo to pochopitelné – oba Drahošovi rodiče sloužili Voldemortovi
a byli v současné době ve vězení, zatímco otec Skácela byl už desítky let ministerským
bystrozorem.
Nicméně v té chvíli už byli oba zmínění chlapci v bezvědomí, pokryti následky mnoha
nejrůznějších kleteb, a okolo nich bojovali všichni příslušníci zmijozelské koleje mužského
pohlaví od pátého do sedmého ročníku včetně. Vzduchem létaly kletby i pěsti, a i kdyby
byl Severus v růžovější náladě, potřeboval by víc než domluvy, aby se mu povedlo
ukončit takovouto bitku. Vrazil do místnosti, razantně za sebou bouchl dveřmi, až se
odrazily od kamenné zdi, a s rozzuřeným trhnutím hůlkou prolil celou místnost
vodopádem ledové vody.
„Co se to tu děje?“ ukapávala slova do náhlého mrazivého ticha, které naplnilo
místnost.
„Drobná přátelská debata na politická témata,“ protáhl Draco, posadil se a prohrábl si
rukou promočené vlasy. „Která se poněkud vymkla zpod kontroly, když o tom teď
přemýšlím.“ Měl pořádný monokl okolo levého oka a levý rukáv měl roztržený. Zjevně ho
minimálně jeden útočník napadl ze strany, kterou si už nemohl řádně chránit.
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„Vskutku se poněkud vymkla zpod kontroly,“ rozhlídl se Severus po místnosti.
Nejméně jedna osoba se snažila ukrýt za postelemi, ale většina pachatelů se neměla kde
skrýt, takže na něho jen ustrašeně zahlíželi.
„Jsem konsternován. Takto sprosté chování očekávám od nebelvírů či mrzimorů, ale
nikoli od příslušníků staroslavného Zmijozelu! Rvačka v ložnici! Proč jste rovnou nešli ven
zápasit nazí v bahně, když už jste se jednou rozhodli zostudit vlastní kolej?“
Ozvalo se nesrozumitelné odbojné mumlání pocházející asi od Malcolma Baddocka,
který z celého srdce souhlasil s představami svého otce o čistotě krve a nutnosti pevné
ruky ve vedení upadajícího kouzelnického světa. Severus po něm vrhl podmračený
pohled, jenž mladého muže donutit odcouvat až ke zdi.
„Chováte se jako rozmazlení frackové, kterými konečně jste,“ seznámil je se svým
úsudkem a znovu se znechuceně rozhlédl po bojovnících – všichni už byli při vědomí,
ačkoli někteří tiše sténali bolestí.
„Stáli jste ve válce na rozdílných stranách... a co na tom? Dříve či později byste
stejně byli životem donuceni zastávat různé postoje v mnoha menších či větších bitvách
o majetek, o moc, o poznání. Od prvního ročníku osnujete uvnitř koleje drobná spiknutí a
intriky, získáváte přitom důležité zkušenosti pro svůj budoucí život mezi dospělými.
Nezahanbujte mě nyní uječeným svatouškovským nebelvírským chováním jen proto, že
jste nevyhráli.“
Dorázoval do středu pokoje a vytáhl Skácela s Drahošem na nohy, aniž by věnoval
pozornost bolákům na Drahošově paži či blátivé krustě na Skácelovi. „Vy dva přestanete
oživovat válku, která už byla jednou dobojována. Vy, Drahoši, se upamatujete, že jste
zmijozel. Vašimi zbraněmi jsou trpělivost, lstivost, důmyslnost – ne brutální násilí. Dnešní
nepřátelé mohou být zítřejšími spojenci, pamatujte na má slova, a svět k obrazu svému
nezměníte kletbami! A vás, Skácele, musím varovat... dnešní vítězství se může změnit
v zítřejší prohru, pokud nebudete neustále připraven čelit dalším a dalším útokům.“
Pevně, ale ne příliš hrubě oběma chlapci zatřásl a pustil je, načež se znovu sesuli na
podlahu. Beze spěchu se otočil a přejel pohledem každého z přítomných zvlášť.
„Nejste nebelvíři,“ pronesl krutě. „Máte na víc, než si dětinsky rozdělovat lidi pouze
na dobré a špatné. V této místnosti je nás mnoho a každý jsme jiný – a stejné je to
s celým světem. Každý máte jen jeden život a jen na vás záleží, zda si za ním budete
stát. V současné chvíli opatrnost nakazuje akceptovat nový status quo. Předpokládá se
prokázání loajality stávajícímu režimu. Který se jednou změní, tak to na světě chodí od
nepaměti. Až se tak stane, věřím, že odpůrci oné změny budou připraveni jednat
s jemností a důmyslností hodnými Zmijozelu!“
„A vy budete?“
Severus se otočil, připravený obdařit opovážlivce sžíravou urážkou... ale Vincent
Crabbe měl plné právo se ptát. Bylo mu nařízeno zůstat mimo těžké boje, byl poslán
s několika dalšími staršími syny a mladšími bratry ochraňovat manželky a dcery, které
neměly žaludek nebo dostatek síly jít do bitvy a zůstaly s mladšími dětmi. Když
bystrozoři napadli staré sídlo rodiny Raddleových, kde byli schovaní, Vincent bojoval za
své přátele a rodinu. Gregory Goyle zemřel na následky zranění utržených v tomto boji a
Vincent se ze ztráty přítele už nikdy nevzpamatoval.
„To závisí na tom, pane Crabbe, jakou podobu na sebe onen odpor vezme,“ protáhl
medově a sklonil hlavu k rameni. „Zjistil jsem, že přisluhování šílenci, ať už je
sebesilnější, není v dlouhodobém výhledu výhodné. A ať už vám vaše rodiny tvrdily
cokoli, pánové, Pán zla začal ztrácet duševní zdraví už před tím, než byl poražen malým
Harrym Potterem. Viděl jsem ho už před dvaceti lety propadat poznenáhlu šílenství, jeho
pád a zmrtvýchvstání jen prohloubily propast mezi ním a realitou. Byl velikým a mocným
čarodějem, to jistě... ale na konci už byl nebezpečně labilní a ohrožoval nás všechny.
Mnozí z vás ztratili přátele nebo členy rodiny jen kvůli jeho vrtochům či trestům, které
udílel za neexistující provinění.“
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Většina okolostojících přitakávala, dokonce i Crabbe.
„Slepá oddanost je pro mrzimory, pánové. Mezi členy koleje je samozřejmě vhodné
udržovat jistou míru loajality... ale jen pokud to má význam. Pokud bych pro někoho
z vás představoval osobní hrozbu, byl bych nanejvýš rozladěn, kdybyste se mě ani
nepokusili otrávit. A stejné jednání od vás očekávám, i když přijde nebezpečí z jiné
strany.“
Napětí poněkud povolilo, jak doufal, že se stane. Mnozí z mladších chlapců se
rozhihňali nad představou pokusu o otravu jejich nezranitelného kolejního ředitele a i ti,
kteří byli zcela oddaní Voldemortově straně, přikývli beze stopy potměšilosti. Několika
poklepáními hůlkou vyléčil drobnější poranění a případy vyžadující odbornou péči odeslal
za madam Pomfreyovou za doprovodu Draca a Crabba. Pak odešel zkontrolovat ostatní
studenty. Všichni mladší chlapci byli na nohou a očividně zaníceně debatovali o boji,
který sice slyšeli, ale neviděli. Pomocí jediného upřeného pohledu je zahnal
obdivuhodnou rychlostí do postelí a sám vykročil dál.
Šest ložnic v protilehlé chodbě mu nabídlo pohled na podezřele andělské dívky
zachumlané v postelích a zjevně spící. Měly dostatek času přichystat se na jeho příchod a
nutno podotknout, že ho nemálo potěšilo, že i první ročníky měly dostatek té
nejzákladnější prohnanosti, aby předstíraly spánek. Teprve zaťukání na sedmé dveře se
dočkalo odpovědi; otevřela mu Pansy Parkinsonová zavinutá do odporně růžového
županu. Za ní viděl Dafné Greengrassovou, Tracy Davisovou a Millicent Bulstrodovou
sedět na postelích, zřejmě je vyrušil ze zanícené konverzace.
„Zdravím, profesore Snape,“ usmála se na něho Pansy sladce. „Kluci už se zklidnili?“
„Zklidnili, nicméně páťáci budou muset tuto noc strávit ve společenské místnosti.
Jejich postele se poněkud namočily, když jsem byl nucen zchladit ty horké hlavy,“
nachýlil nepatrně hlavu. Pansy byla nevyzpytatelná malá drbna, které nevěřil, ani co se
za nehet vešlo, ale jinak ji měl docela rád. „Jsem potěšen, že dívky se vyvarovaly účasti
na onom nevhodném jednání. Předpokládám, že vaší zásluhou.“
Potěšená touto drobnou lichotkou se na něho nenuceně usmála. „Žádnou bitku bych
nikdy neschválila,“ souhlasila, zjevně hrdá na pevnost svého postavení v čele dam ze
Zmijozelu. „Tedy alespoň uvnitř naší vlastní koleje.“
„Bitkám s jistými dalšími kolejemi je bohužel nesnadné zabránit,“ protáhl klidně a
Pansy se na něho ušklíbla. „Nicméně,“ navázal, „věřím, že žádná z dívek nebude
přistižena při nedůstojném jednání.“
„Jsem si jista, že k tomu nedojde,“ odpověděla upjatě. Jistě měla na mysli, že se
nenechají chytit při jednání, které by je zostudilo. „Mohu předpokládat, že jste klukům
udělil dostatečnou lekci, aby se podobná výtržnost neopakovala?“
„Pokud se znovu neudrží, budou litovat,“ přikývl Severus a oplatil jí drobný úšklebek.
„Poučil jsem je o důležitosti pečlivějšího výběru osobních bitev i jejich načasování a dále
o nutnosti rozumného zvážení vlastních priorit, pokud je s nimi spojeno riziko osobního
ohrožení. Předpokládám, že dívkám jste již obdobnou lekci udělila vy, nebudu tedy
plýtvat svým časem na její opakování.“
Evženie mu podala informace o Pansyině přednášce, kterou dívka přednesla přímo
pod ředitelčiným portrétem; hovořila prý o následováníhodném příkladu Evženiina
zmijozelského ženství – o půvabu, kultivovanosti, vytříbenosti a lstivosti, díky níž přežila
více než sto let, než úklady o její zavraždění nakonec došly naplnění.
Pansy se rozzářila. „Snažila jsem se, pane profesore,“ a s hrdým výrazem přejela
očima po řadě zavřených dveří. „Nemá přeci smysl prodlévat v minulosti.“
„To nemá,“ souhlasil.
Pansy byla velmi podobná své matce... Ameranta Jorkinsová byla o něco starší než
Severus Snape, ale pamatoval si na ni jako na půvabnou vychytralou dívku, která si Potia
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Parkinsona vybrala za vhodného budoucího muže a nenápadně nasměrovala jeho kroky
směrem k zásnubám, než se dotyčnému podařilo zjistit, která bije.
„Sdělte prosím ostatním dívkám,“ pokračoval, „že jejich dnešní chování nezůstalo
neoceněno... bitky se nezúčastnily a ani ji nepodporovaly, navíc se jim zdařilo předstírat
spánek velice uvěřitelným způsobem,“ mrkl na ni. „I když byste pravděpodobně mohla
prohodit slovíčko se slečnou Zahájskou – líbezné pochrupování napodobovala s přílišným
nadšením.“
„Upozorním ji na to, pane. Děkuji vám,“ odpověděla na jeho zdvořilé pokývnutí
stejným gestem a zatvářila se velice samolibě. „Dobrou noc, profesore Snape.“
„Dobrou noc, slečno Parkinsonová.“
Opustil zmijozelské hájemství a se zamyšleně zachmuřenou tváří zamířil na ošetřovnu
zjistit, jak se tam věci mají. Pansy se zády krytými Millicent se poměrně lehce
vypořádávala s krocením zmijozelských dívek a měla je pevně v rukou. Jenže chlapci se
bohužel nezvratně rozhodli, že Draco už nadále nemá nárok být jejich vůdcem. Ne snad
pro své sporné politické postavení či náhlý sklon nadbíhat nebelvírské vševědce – jeho
spolužáci se nemohli vyrovnat s Dracovou znetvořenou rukou a s důvody, které k její
deformaci vedly. Blaise Zabini vedoucí roli převzít nemohl, byl příliš úzkoprsý a nadmíru
líný. A Teodor Nott byl poslední dobou mnohem ustrašenější, než mocenské hry
povolovaly.
Možná, kdyby se před Pansy zmínil, že Crabbe by jí byl ochoten pomoci, mohla by
pod svým vedením sjednotit celý Zmijozel. Crabbe nebyl zas až takový pitomec, jakým
se měl ve zvyku jevit, a pravděpodobně by byl šťastný, kdyby mu Pansy dávala příkazy a
vhodně ho řídila.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„...očekávám, že tyto výpočty budete mít v pátek připraveny k odevzdání,“ poklepala
profesorka Vektorová hůlkou na tabuli, z níž takto odstranila zápisky z hodiny Věštění
z čísel s výjimkou zadání domácího úkolu, které zatím ponechala pro pomaleji píšící
studenty.
Hermiona si sklidila knihy do tašky, na niž pak seslala slabé levitační kouzlo, aby se
její váha o něco umenšila. Měla na výběr: buď bude neustále používat levitační kouzla,
nebo se bude muset před obědem vypravit až do nebelvírské věže, aby si odložila
celodenní náklad učebnic. Jednostranné zatížení taškou v kombinaci s přidanou váhou
vpředu jí nedělalo dobře na záda.
„Sakra!“
Zaslechla tupou ránu a ohlédla se po Dracovi; klečel na zemi a zvedal spadlou
učebnici Příručka numerologie pro pokročilé. Měl očividně potíže ji umístit do tašky, když
si zavazadlo i knihu mohl přidržovat pouze jednou rukou.
„Můžu nějak pomoct?“ nadhodila si Hermiona tašku přes rameno a lehce se
zapotácela pod její vahou. Těhotenství asi přitlumilo její všetečnou živost; místo aby
k němu prostě přiskočila a pomohla mu, na což by zmijozel mohl zareagovat zaklením ať
už s hůlkou nebo bez, učinila nejprve verbální nabídku.
„Pokud musíš,“ zamračil se, ale nechal ji, aby mu podržela tašku otevřenou, zatímco
do ní umisťoval učebnici. „Zvládl bych to –“
„Ale nač se namáhat, když to pitomá nebelvírka může udělat za tebe?“ ušklíbla se na
něho. „Můžeš rozhlásit, že jsi pouze ukojil mou nezměrnou úslužnost.“
Draco se na ni nejprve nevěřícně podíval a pak se tiše rozesmál. „Začátečnický,
nicméně stále platný pokus o manipulaci. Jsem fascinován.“
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„Fajn,“ následovala ho z učebny a byla docela potěšena, když přibrzdil a zařadil se jí
po bok. „Mohl by sis pořídit tašku z tužšího materiálu, tahle je příliš tenká na to, aby
sama od sebe držela otevřená.“
„Asi ano,“ pokrčil rameny. „Většinou to zvládám.“
Hermiona přikývla: „Všimla jsem si.“ Navíc si všimla, že nerad mluvil o své ztracené
ruce, a tak nadhodila jiné téma. „Jak se má tvá matka? Tedy, jestli ti ta otázka nevadí...“
Shlédl na ni s neskrývaným překvapením. „Nevadí mi. Překvapilas mě, ale nevadí mi
to.“
Pokrčila rameny. „Poslední dobou mi nějak nejdou matky z hlavy, ani ti pořádně
nevím proč.“
„To je mi také záhadou,“ lehce do ní šťouchl a pobaveně se usmál. „Má matka se má
tak dobře, jak si jen může přát. Stále ještě truchlí po mém otci... Ani nevím, jestli si
vůbec všimla, že má domácí vězení. Stejně v podstatě nevychází ze svých komnat.“
„To si dovedu představit,“ řekla měkce. „Má povolené návštěvy?“
„Se schválením Odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů. Vydupala si, aby k ní
povolili přístup jejímu krejčímu a oblíbenému kadeřníkovi,“ usmál se Draco laskavě při
vzpomínce na matku. „Myslím, že je to dobré znamení. Pokud by se přestala starat o svůj
účes, byl bych vážně znepokojen. A také ji navštěvuje teta Andromeda. Chvíli jí sice dalo,
než máti přesvědčila, aby s ní mluvila, ale v dětství si byly docela blízké. Pokud se budou
v rozhovorech i nadále vyhýbat svým manželům, budou spolu vycházet dobře.“
Hermiona přikývla. „A co Tonksová? Myslím Nymfadoru, tvou sestřenku.“
„Myslím, že se také jednou, či dvakrát zastavila. Já ji potkal jen jednou – u soudu,“
usmál se křivě. „Z Blackovic strany zdědila oči a bradu... poznal jsem ji, ještě než na mě
promluvila.“ Umlkl a pohlédl zvědavě na Hermionu. „Jaká je? Neměli jsme moc času
poklábosit, když jsem unikl Azkabanu jen o vlásek. Jo, a děkuju, žes svědčila v můj
prospěch.“
„Za málo,“ nedělala to pro Draca, i když si teď přála, aby to bylo jinak. Tehdy byly ale
vzpomínky na roky vzájemných urážek příliš živé, než aby ho chtěla zachránit; svědčila
jen kvůli Severusi Snapeovi, který se snažil dosáhnout osvobození svého kmotřence, a
svému pocitu provinění. Jenže teď měla špatné svědomí zase z toho, že nestála za
Dracem pro něho samotného.
„Je moc milá,“ rozhovořila se, „trochu praštěná, ale milá. Myslím, že ještě pořád chodí
s Remusem Lupinem.“
Teprve po chvíli jí došlo, že jde sama. Otočila se a uviděla Draca stát vprostřed
chodby a nevěřícně na ni zírat.
„S Remusem Lupinem? S vlkodlakem? Co tu učí?“
„Jo, s tím,“ přikývla a ušklíbla se ohromenému výrazu na jeho tváři. „Docela
vzdoroval, ale teď už jsou šťastně spolu, řekla bych.“
„Vzdoroval...?“ zavrtěl Draco hlavou. „Ale... je starý! Mohl by být jejím otcem!“
„Je moc příjemný,“ bránila ho Hermiona. „A co na tom, že je trochu starší? To není
nic špatného. Vzhledem k délce života kouzelníků je dvacet let jako nic. Vlastně méně
než dvacet, odhaduju, že mají mezi sebou tak nanejvýš patnáct.“
Draco se zahihňal. „Když ty jsi tak čitelná, Grangerová. Jako bys měla na čele nápis
‚jednou jsem se zamilovala do staršího chlápka‘.“
Hermiona znachověla. „Ale já ne... hele, Tonksová s Remusem se k sobě hodí, to
ještě neznamená...“
„Nedělej si starosti, Grangerová. O té záležitosti s Lockhartem ve druháku jsem už
stejně dávno věděl,“ potřásl hlavou. „Nebudu si tě kvůli tomu dobírat, ačkoli... Millicent
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na něho také koukala jak na svatý obrázek, a kdybych snad naznačil, že to byla
pošetilost, tak by mě zabila.“
„To já taky,“ přesvědčovala ho Hermiona, které se až zamotala hlava úlevou. Nevěděl
to. Díkybohu to nevěděl. „A pokud bys to někomu vyzvonil...“
„Raději nebudu pokoušet štěstěnu,“ uklidňoval ji. Pak se zachmuřil. „Ale stejně si
nemyslím, že by byl profesor Lupin dost dobrý pro mou sestřenku, ať už ta je poloviční
mudla nebo ne. Vždyť on je vlkodlak!“
Hermiona pozvedla obočí. „Je potenciálně životu nebezpečný po tři dny v měsíci.
Nechci se nějak dotknout tvé rodiny, Draco, ale když jsem potkala tvého strýce
Rudolfuse –“
„Tak jsi ho upálila, chceš říct. Ne že by si to nezasloužil.“
„A tvůj otec se mě pokusil zabít při několika příležitostech...“
„Ano, ano, chápu, bod pro tebe,“ brzdil ji Draco. „Lupin není horší než Rudolfus, to
klidně přiznám. Ale když už musí mít staršího neatraktivního chlapa, proč si nevybrala
alespoň někoho s charakterem? Lupin je rozbředlý jak famfrpálové hřiště po
dvoutýdenních deštích!“
„Remus Lupin byl členem Fénixova Řádu!“ vyštěkla na něho. Draco přišel o mnoho
ostrých hran, ale uvnitř byl stále Dracem. „Tehdy i teď! Je jedním z nestatečnějších lidí,
které znám!“
„Ale, prosimtě,“ odfrkl si. „Většina vlkodlaků jsou pořádní chlapáci – tedy vlkodlačice
ne, samozřejmě – ale Lupin je spíš ten typ, co píše smutné básničky o květinách a
koťatech. Bývá tak roztomilý a sentimentální, až mě z něho bolí zuby!“
Hermiona nakrčila nos. „Kluci. Všichni jste stejní. Víš, já jsem jen holka, takže
očividně nemůžu vědět, co to znamená být pořádný chlapák a tak... ale nemůžu si
pomoct: profesor Lupin ruší spaní nemálu krásných, chytrých a mnohem mladších žen,
aniž by se musel příliš snažit; zatímco ty a Ron – oba horliví zastánci chlapáckého
přístupu k životu – jste celkem osamělí.“ Otočila se k němu se schválně vykulenýma
očima. „Sákryš, myslíš, že by to mohlo nějak souviset?“
Rozesmál se. „Zásah přímo do černého,“ ocenil její postřeh a pohlédl na ni
pobaveným a podivně zkoumavým pohledem. „Opráším tedy své dřímající umění
básnické. Měl bych začít květinami, nebo koťaty?“
„Ó,
rozhodně
květinami,“
pronesla
Hermiona
hlubokomyslných a zneklidňujících úvah o sněženkách.“

vážně.

„Nejlépe

trochou

oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola jedenáctá

Šťastné a veselé
Hermiona byla rozhodnutá vypravit se na svátky domů. Opravdu byla. Nicméně,
stejnou měrou jako milovala své rodiče, tak nebyla schopná odhodlat se zmeškat své
poslední Vánoce v Bradavicích. Rodiče projevili značné pochopení pro fakt, že
v pětadvacátém týdnu by se jí necestovalo zrovna nejpohodlněji. Jistě by jí dlouhá cesta
přišla stejně zatěžko jako dlouhé stání, dlouhé sezení, spaní pouze na boku a neustálé
odbíhání na toaletu; o pití beček lektvarů proti pálení žáhy ani nemluvě.
A tak se ráno na Boží hod vánoční posadila (za nepatrného funění námahou) ve své
vlastní posteli v Bradavicích. Křivonožku nebylo nikde vidět, ale na jeho obvyklém místě
v nohách postele byla přehršel dárků, která uvedla Hermionu do stavu šťastné blaženosti.
Rodiče poslali drobný zlatý medailonek pro ni a jemnou huňatou přikrývku pro očekávané
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vnoučátko. Harry jí jako obvykle koupil knihu a Ron pořídil velké plato čokolády
z Medového ráje. Molly Weasleyová se překonala... poslala snad půl kubíku biskupských
chlebíčků, dva páry ponožek a namísto obvyklého svetru obrovský huňatý růžový vlněný
šátek, který si obdarovaná ihned přehodila přes ramena. Ginny obstarala krabici klubíček
vlny v nejrůznějších barvách a od Nevilla dostala flakónek růžového oleje – určitě jeho
vlastní výroby.
Na posteli zbývaly už jen dva prozatím neznámé dárky. Jako první otevřela úzkou,
prostě zabalenou krabičku, která skrývala drobné zlaté srdíčko zavěšené na krátké tenké
bílé sametce. Přiložená kartička oznamovala, že je od Remuse Lupina, a vysvětlovala, že
se jedná o očarovaný ochranný amulet běžný v mnoha kouzelnických rodinách, který se
připevňuje k zápěstí, či kotníku novorozence. Trochu popotáhla, připomněla si, že mu
později musí rozhodně poděkovat, a pečlivě schovala amulet zpátky do krabičky, kterou
odložila na noční stolek. Pak uchopila poslední dárek.
Byl také v ne zrovna honosné krabici, tentokrát o něco větší, a když ji otevřela,
vytáhla z ní hnědožluté dvoudílné šaty s bordurou vyšívanou motivem propletených květů
a úponků vinné révy. Byly z jemné vlny, zrovna tak krásné jako praktické, a Hermiona se
neubránila nadšenému vzdechu, když je pozvedla, aby je mohla obdivovat. Spodní část
měly nabíranou do zvýšeného pasu a vrchní kabátek byl dostatečně volný, takže je
mohla nosit nejen během těhotenství, ale i v následujících měsících. Noticka k nim
připojená ji přinutila nejprve užasle zamrkat a pak se hurónsky rozesmát...
Nechtěl bych naznačovat, že se neumíš oblékat, ale je nutné, abys přestala nosit
modrou a rudou. Ani jedna z oněch barev Ti nesluší. Tyto budou mnohem lepší. Veselé
Vánoce.
Draco
Byl to od Malfoye poměrně extravagantní dárek, ale naznačoval, že se s ní Draco míní
doopravdy spřátelit. Poslední dobou se spolu docela normálně bavili a ona musela
připustit, že mladý zmijozel je mnohem zajímavější, než by kdy čekala. A také chytřejší.
Hermiona šaty úhledně složila, natáhla si jeden z nových párů ponožek, přitáhla si
šátek pevněji k tělu a vyrazila na výzvědy, co Harry s Ronem dostali k Vánocům.
„Dívka v ložnici!“ zavolala ve dveřích a rozesmála se, když Seamus bleskově skočil
zpátky pod přikrývky. Ron s Harrym se šťastně probírali dárky a rozhazovali balicí papíry
po širokém dalekém okolí, jak už bylo jejich špatným zvykem. Vyrazila nejprve
poděkovat Nevillovi za jeho dárek a pak si sedla na konec Harryho postele.
„Dobrý úlovek?“ zeptala se.
„Není to špatné,“ usmál se na ni, vlasy měl ještě rozcuchanější než kdy jindy. „Díky
za hučku, Hermiono.“ Na potvrzení svých slov si narazil na hlavu rudozlatý pruhovaný
klobouček, který mu uštrykovala. Povedl se jí, to si musela přiznat, ten vzor s uzlíky jí
dal zabrat – a Harry nikdy žádnou podobnou pokrývku hlavy neměl.
„Není zač. Díky za knihu,“ rychle ho objala a nedůtklivě si odfrkla, když zjistila, že jí
břicho poněkud překáží. „Ach jo, už bych to nejraději měla za sebou.“
„To bych řek. Vypadá to zatraceně nepohodlně,“ souhlasil Ron a nasadil si vlastní
klobouček. Pro něho zvolila pruhy hnědozelené, slušely rusovlasatci víc než tradiční
kolejní barvy. „Díky, Hermiono, je o řád lepší než máminy výtvory... ona k tomu vždycky
připlete klapky na uši a pak to dopadne ohyzdně.“ Zamyšleně se na ni podíval. „Hele,
neupletla ti letos šátek místo svetru? Tohle vypadá jako od ní.“
„Taky je,“ zavinula se pevněji do měkké vlny. „Je to od ní moc milé, že udělala něco
jenom pro mě.“
„Když ona má závislost na miminech,“ Ron se pustil do sladkostí, které dostal nejspíš
od Harryho, a mluvil s pusou plnou čokolády. „Už se nemůže dočkat, až si nějaké pořídí
Bill s Fleur. Bill si stěžuje, že se máti v každém dopise rádoby nenápadně vyptává.
Myslím, že je brácha rád, že budeš mít děcko, asi doufá, že to mámu na chvíli
zaměstná.“

87/259

„Kruciš, Rone, tvá máma má ráda mimina?“ vzhlédl Dean s nevinným výrazem od své
hromady. „To by mě nikdy nenapadlo, vždyť jich měla jenom sedm.“
Ron se na Deana zašklebil a mrskl po něm papírovou koulí. „Jo, je to trochu divný...
Fred s Georgem se mi v posledním dopise zmínili, že před nimi začala trousit narážky,
jestli by se už neměli usadit.“
Hermiona pokrčila rameny. „Ty bych žádné nepřála,“ prohlásila rozhodně. „Víš, Rone,
že mám dvojčata ráda, ale vždycky jsem je považovala za výborné adepty na doživotní
staromládenecké strýčky...“
„Asi máš pravdu,“ usoudil Harry, zatímco zkoumal nový kapesní nůž. „S dvojčaty se
člověk nikdy nenudí, ale svěř jim něco tak křehkého jako mimino...“
„No, u toho bych vážně radši nebyl,“ odtušil Ron a pokrčil rameny. „Víš, co všechno
mi prováděli, když jsem byl dítě? Propálená díra do jazyka byla to nejmenší...“
Harry sebou trhl. „S Dudleym to bylo podobné, i když jsme byli stejně staří. Vždycky
byl větší než já...“ potřásl hlavou a usmál se na Hermionu. „Mimina je lepší svěřovat
mnohem důvěryhodnějším a zodpovědnějším osobám.“
„Hermiona bude skvělá máma, řekl bych,“ prohodil Neville, když je míjel. „Nebo si to
snad nemyslíš, Harry?“
„Samozřejmě, že bude!“ odpověděl Harry bez stínu pochyb. „Bude senzační. Možná
trochu moc vysazená na domácí úkoly, ale i přesto senzační.“
Hermiona se rozzářila. „Budu se snažit,“ souhlasila a něžně si pohladila bříško.
„Dočetla jsem se, že –“
„To by jeden neřek‘,“ zamumlal Ron s úšklebkem.
„Sklapni, Rone,“ zaškaredila se na něho. Pak sebou škubla. „Jej, už je vzhůru. Mám
dojem, že vždycky spí o něco déle než já.“
„Kope nebo tak něco?“ dovolil si Harry nejistě odhadnout. Měl jisté základní znalosti o
tom, kde se berou děti, tedy alespoň to Hermiona předpokládala, ale Dursleyovi ho jistě
neseznámili s těmito záležitostmi dopodrobna. „To dělají, ne?“ dodal.
„Pořád častěji. Chceš si sáhnout?“
K jejímu nemalému překvapení přikývl, natáhl se a jemně přiložil ruku na její bříško.
„Kde?“ Přesunula mu ruku na správné místo a on se zamračil. „Nic necítím.“
„Dej mu chvilku – většinou po ránu docela řádí.“ Posunula mu ruku ještě o kousek a
viděla, jak se Harryho tvář rozjasnila, když se dítě pohnulo. „Cítils to?“
„Asi jo... jo, určitě!“ zašklebil se a něžně ji pohladil po břiše, než se stáhl. „Díky,
Hermiono.“
„Za málo,“ zase popotáhla. Zatraceně! Těhotenství jí dělalo s city hrozné věci.
Neville se pomaličku, krůček po krůčku přibližoval s nejistě toužebným výrazem na
tváři. „Ehm... mohl bych taky...?“ zeptal se s nadějí v hlase.
„Samozřejmě.“ Navedla jeho ruku na správné místo a naznačila mu, aby čekal. Když
už se zdálo, že se nic dít nebude, trochu se na posteli zavrtěla a byla odměněna několika
kopnutími a pohyby. „Teď. Cítils to?“
„Tedy,“ vydechl Neville a pousmál se. „To je... tedy...“
„To jo,“ zasmála se Hermiona. „Občas se mi ve vaně dělají na břiše boule, když se
takhle mele.“
„Ale fuj,“ zašklebil se Ron. „To už je dost nechutné. Takové podrobnosti nám neříkej!“
„Sklapni, Rone!“ vyjel na něj Neville a usmál se, když pod svou dlaní ucítil další
pohyb. „Není to nechutné, je to senzační!“
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„Možná pro tebe,“ pokrčil rameny Ron. „Hele, už je skoro čas jít snídat. Odplav,
Hermiono, ať se můžem oblíknout.“
„Dobrá, dobrá,“ vyštrachala se Hermiona na nohy a trochu u toho námahou zasupěla.
„A nesnězte všechno, mám taky hlad.“
Když se vrátila zpátky do své ložnice, byly už Levandule s Parvati obě vzhůru a
Křivonožka ležel stočený do klubíčka na Hermionině polštáři. Vypadal až děsivě
spokojený sám se sebou a Hermiona pro jistotu provedla v okolí postele základní pátrání
po malých chlupatých tělíčkách, ještě než se šla převléknout. Nicméně v dohledu nebyly
žádné mrtvolky... možná, že tentokrát přinesl pro změnu nějaký jiný dáreček.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se převelice pečlivě zdržel jakéhokoli projevu toho, že se probudil. Opatrně
dýchal ve stále stejném rytmu a jednu ruku polehoučku přesouval pod polštářem, až
nahmatal hůlku. Někdo byl u něho v ložnici, slyšel vetřelcův dech. A něco mu leželo na
hrudníku, cítil...
...cítil čtyři nožky s drápky, které se zatínaly do jeho nočního oděvu a drápaly ho do
prsou; jejich majitel mu zřejmě naznačoval, že moc dobře ví, že je Severus vzhůru.
Kočka, bezpochyby. A jistě ne Minerva McGonagallová, ta by do jeho pokojů nikdy
nepřišla nepozvaná, a to ani ve své kočičí podobě. A kromě toho, Minerva byla nevelká
elegantní mourina, která by nemohla být takhle těžká.
„Lumos,“ vytáhl hůlku zpod polštáře. „K čertu!“
Na hrudi mu seděl přerostlý kocour Hermiony Grangerové a pevně na něho hleděl
očima podobnýma reflektorům.
„Křivonožka, že?“
Kocour rychle škubnul jedním uchem.
„Mám to brát tak, že mi rozumíš?“
Ta otázka byla samozřejmě zcela namístě. U kouzelných tvorů jste si nikdy nemohli
být jistí, kdy překročili tenkou hranici k opravdové inteligenci. Křivonožka se zjevně
nejprve zamyslel a pak jednoznačně přikývl. Sestoupil ze Severusovy hrudi a sedl si
k bočnici postele. Jenže váha z prsou zcela nezmizela... na místě, odkud odešel, zůstala
skvrnitá chlupatá koule, ležela kousek nad kouzelníkovým žaludkem. Křivonožka do ní
strčil packou a ona se rozbalila, napřímila ocas, který měla omotaný okolo sebe, a
posadila se.
Měla velké trojúhelníkové uši, světle hnědé oči, tmavé proužky okolo tlamičky a malý
černý čumáček. Severus ztuhl a s očekáváním ji upřeně pozoroval. Maguár. Mládě...
pravděpodobně sotva odkojené. Narozené mimo obvyklou dobu vrhu – nemohlo být příliš
staré. Pokud mu bylo známo, tak se maguáři takto daleko na severu nikdy
nevyskytovali... ale jestli tu nějací byli, tak jistě v Zapovězeném lese.
Pozn. překl.: Maguár (Kneazle) – Původně šlechtěni v Anglii, nyní již v celém světě.
Je to malé kočkovité zvířátko se skvrnitou, puntíkovanou nebo žíhanou kožešinou,
přerostlýma ušima a ocasem podobným lvímu. Je nezávislé, inteligentní a občas i
agresivní, ale pokud si někoho oblíbí, je skvělým domácím mazlíčkem. Má schopnost
odhalit nežádoucí a podezřelá individua a pokud jeho majitel zabloudí, spolehlivě jej
dovede domů. Může se křížit i s obyčejnými kočkami, ve vrhu mají až osm koťat a k
chovu je třeba zvláštní povolení pro neobvyklý vzhled, který přitahuje pozornost mudlů.
http://www.knihovna1.estranky.cz/stranka/Fantasticka-zvirata-kde-je-najit
http://www.sectumsempra.com.ar/wp-content/gallery/paginas/kneazle_by_vaporous.jpg

Maguáří kotě se protáhlo, zarylo své jehlám podobné drápky Severusovi do žeber i
boku a pomaličku se vydalo vzhůru prozkoumat obličej, který mělo před sebou. Dlouhou
dobu se černý čumáček téměř dotýkal Severusova nosu... a pak ho kotě spokojeně olízlo,
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usedlo na mužovu hrudní kost a zvídavě pohlédlo na Křivonožku. Křivonožka sám hleděl
na Severuse. Významně.
„To je tvoje?“ zeptal se a snažil se o nepochybně zdvořilý tón. Ty drápky byly velice
ostré a nepříjemně blízko jeho obličeje.
Křivonožka přikývl, vypadal tak samolibě, jak to jen kocouři dokážou.
„Aha...“ podíval se zamyšleně na kotě. „Jestli se nemýlím ve svém předpokladu, tak si
přeješ, abych se o ně staral?“
Další přikývnutí, tentokrát doprovázené velice výmluvným pohledem naznačujícím, že
se Severus poněkud mýlil v popisu situace.
„Ach tak,“ shlédl na pravděpodobně svého maguára. Kotě mu pohled vracelo. „Tak...
ti děkuji, řekl bych.“
Křivonožka udeřil prudce hlavou do Severusova spánku, vyloudil rychlé zavrnění a
zmizel z postele mnohem ladněji a tišeji, než by učitel lektvarů od tak macatého kocoura
kdy čekal.
Severus se posadil, přičemž si jednou rukou přidržoval kotě na hrudi. Zdálo se, že se
to mrněti líbí – nejistě zavrnělo a olízlo mu prsty. „Zajímavé,“ přemýšlel, jestli tohle celé
není součástí velice bizarního snu. Pravděpodobně ne – jazyk toho tvora zanechával
vlhkou stopu naprosto reálným způsobem.
Hagrid si s tím nadělením bude umět poradit.
Po patnácti minutách, oblečený a téměř zcela probuzený šálkem černého čaje, mlíko
odevzdal kotěti, se plahočil nevysokou vrstvou sněhu k Hagridově chatrči. Bylo časně, ale
Severus neshledával žádné důvody proto, aby si Hagrid mohl vyspávat, když on sám je
už vzhůru. Maguáří kotě se neslo v kapse kabátu a zvědavě vykukovalo na zasněženou
krajinu.
Severus zabušil na Hagridovy dveře a naslouchal. Po chvilce temné zavrčení
naznačilo, že se mu povedlo jednoho z obyvatel probudit – ať už Hagrida, nebo Tesáka.
Pak zazněly těžké kroky, dveře se pootevřely, a poskytly tak výhled na černé vrabčí
hnízdo nad modře a oranžově pruhovanou noční košilí.
„Coseto?“ ozvalo se, než se Hagridovi podařilo zaostřit. Pak ztuhl. „Profesore?“
evidentně se pokusil o chladný tón. „Co tu chcete?“
Severus vylovil svého nového... mazlíčka?, společníka?... z kapsy a pozvedl ho. „Přeji
si s vámi zkonzultovat péči o tohoto kouzelného tvora,“ nasupil se. Hagridův neutuchající
odpor k Brumbálovu ‚vrahovi‘ ho rozčiloval. „Mohu dál?“
Hagrid si maguára dlouze prohlížel. „To je... jo, poďte.“ Ustoupil a vpustil Severuse do
požehnaně útulné chatrče. Naneštěstí to také znamenalo, že se Tesák vrhl uvítat nově
příchozí... a uviděl to cosi kočkovitého v Severusově ruce.
O vteřinu později už byl Tesák schovaný pod stolem, kde kňučel a snažil se lízat si
poškrábaný čumák. Severus si třel rozdrásanou ruku a odolával náhlé potřebě si řádně
zanadávat. Maguáří mrně mu viselo na rameni, ostře vřískalo a zíralo dolů na stůl.
„Toho si nevšímej,“ pohladil Hagrid obrovským prstem kotě po malé kulaté hlavičce.
„Tesák ti neublíží. Jen si chce hrát.“
Mrně mu odpovědělo poznámkou jednoznačně vulgární a zamilovaně se přilíslo
k Severusovým vlasům.
„Tak si má hrát někde jinde,“ pronesl Severus ledově, vytáhl z kapsy kapesník a
ovázal si jím krvácející ruku.
„Ále, teď už určitě nevyleze. Je to baba, teda pokud mě zrovínka nebrání,“ Hagrid si
přehodil kožich přes noční košili a zavěsil konvici nad oheň v krbu. „Jak se vám pro
všechny svatý povedlo přijít ke kotěti maguára, profesore Snape?“
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„Věřím, že bylo míněno jako dárek pro mě. Nebo jsem byl možná já dárek pro ně,“
usoudil Severus žoviálně, jelikož Hagrid v předchozím vyjádření nasadil mnohem vřelejší
tón. Poloobr byl jedním z mála, kteří ho vždycky měli svým způsobem rádi, a bylo
velice... neradostné... že se to změnilo. „Dnes ráno mi je doručil kocour slečny
Grangerové.“
„Křivonožka? To je zajímavý... řek‘ bych, že je taky tak trochu maguár. Chytřejšího
kocoura ‘sem v životě neviděl, to je jistý,“ prohrábl Hagrid oheň. „Dost pozdní vrh.“
„Také jsem si říkal,“ souhlasil Severus a opatrně přemístil kotě ze svého ramene na
mnohem bezpečnější místo na svém klíně, kde se začalo okamžitě olizovat. „Vypadá dost
podvyživeně.“
„To jo. Ale toudle dobou je vyzáblý ledacos,“ prohlížel si Hagrid maguára a jemně se
k němu natáhl. Kotě okamžitě vystartovalo proti poloobrovu velkému prstu, něžně do
něho hryzlo a začalo škrábat drobnými packami Hagridovu obrovskou ruku. „Áá,
koukejte, má mě rád!“ na chvilku zmlkl a pozvedl kotěti ocásek, „teda, má mě ráda.“
Severus se rozhodl hajnému věřit v otázce určení pohlaví toho stvoření. „Jak bych ji
měl krmit? Pokud je mi známo, tak maguáří mláďata bývají pozorována pouze vzácně a
rozhodně nepatří mezi běžná domácí zvířata.“
„Tak to je,“ přikývl Hagrid vážně. „A vlastně ‘sou to spíš partneři než domácí
mazlíčci... maguár se nedá zavřít, chodí si, kde chce. Pokud se mu člověk líbí, tak s ním
zůstane už napořád – ale jsou dost vybíraví, to zas jo. K někomu prolhanýmu a zlýmu se
ani nepřiblížej.“
„Ano, slyšel jsem o tom,“ shlédl Severus na maguárku a pohladil ji po hebkém
kožíšku. Zavrněla a potěšeně se mu přitiskla k ruce. „Předpokládám, že vidět jednoho
v mé společnosti bude... překvapující. Pro mnohé.“
„Tak to jo,“ souhlasil Hagrid a podíval se na Severuse komicky žalostným pohledem.
„Jenže oni se nikdy nemýlej, narozdíl od lidí. Je mi líto, profesore, že ‘sem byl tak... ‘šak
víte.“
„Rozumím,“ pospíšil si Severus a doufal, že se mu podaří odvrátit Hagridův pověstný
slzavý záchvat. „Vzhledem k okolnostem... už o tom nebudeme mluvit.“
„No, jo...“ popotáhl Hagrid, ale slzy díkybohu zůstaly tam, kde byly. „Takže, většinou
vám bude jíst maso a ryby – jako kočka – a dost mlíka, po tom dobře poroste, a taky jí
do něho můžete přidat rybí tuk. A tu a tam trochu rozmixovaný syrový mrkve přidaný do
žrádla taky neuškodí.“
„V pořádku,“ ta kožešina byla opravdu velice jemná. Maguáří chlupy samozřejmě
používal do lektvarů, ale nikdy mu nepřišly takhle hebké. „Děkuji vám, Hagride. Měl bych
se vrátit a dozorovat při snídani.“
„Hned se přidám.“ Hagrid se na maguárku dětinsky zaculil: „Jak ji pomenujete?“
Severus, který ji zvedl, když vstával, teď držel svou novou společnici jednou rukou
pod hrudníčkem a druhou pod zadkem. Vzhlížela k němu a bez ustání vrněla.
„Akila, soudím,“ pronesl po chvilce přemýšlení, „znamená to ‚moudrá‘ a maguáři jsou
chytrá stvoření.“
„Krásný ‘méno pro krásnou dámu,“ usoudil Hagrid a zaníceně sledoval Akilu, jak
putovala zpátky do kapsy. „Jo, a profesore? Dejte si pozor na skříně s přísadama. Pokud
se maguár rozhodne, tak se dostane všude.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Severusi?“ naklonila se k němu Sinistrová a tiše zamumlala. „Proč si krmíš kapsu?“
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Severus se zachmuřil. Doufal, že jeho konání zůstane nepovšimnuto. Většina učitelů
na prázdniny odjela, ale vedoucí kolejí samozřejmě museli zůstat, pokud zůstal některý
z jejich studentů... nicméně s pouhými pěti lidmi přítomnými u učitelského stolu se
domníval, že se mu podaří několik kousků uzenky a slaniny umístit do kapsy zcela
nepozorovaně.
„Mám nové domácí zvíře,“ přiznal.
„Opravdu? Jaké?“ shlédla Sinistrová zrovna ve chvíli, kdy Akila natáhla hlavu, aby si
vymňoukala další příděl. „Maguár? Okouzlující.“
„Tak bych to zrovna nedefinoval,“ usoudil a trhl sebou, když ho Akila hryzla do prstu
ve snaze rychleji se dostat k soustu slaniny, které držel.
Sinistrová vzala do prstů ždibec míchaných vajec a elegantně ho upustila do
Severusovy kapsy, která se blaženě zavrtěla. „Maguáři jsou velice oddaná stvoření,
pokud se je ovšem vůbec podaří ochočit. Blahopřeji ti k takovému štěstí.“
„Děkuji, Auroro,“ byl vděčný, že si kotěte všimla právě ona a ne někdo jiný. Na delší
vyrušení Aurory z jejího poloospalého klidu byl kouzelný tvor kapesní velikosti málo –
učitelka se odvrátila a začala znovu snídat.
McGonagallová se naklonila za židlí Sinistrové směrem k Severusovi a podezřívavě na
něho pohlédla. „Severusi, proč s Aurorou krmíte tvoji kapsu?“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona automaticky vzhlédla k učitelskému stolu hned, jakmile vstoupila do Velké
síně. Byl tam a vypadal... lépe. Část ustaraných vrásek okolo jeho úst zmizela a dopřával
si opravdovou snídani; měl před sebou uzenky, vejce a možná i slaninu.
„Tak co budeme dneska dělat?“ zeptala se Ginny vesele a natáhla se pro nejbližší
konvici s kávou, zatímco si Hermiona sedala.
„Něco nenáročného,“ usoudila Hermiona a protočila oči, když se na ni Ron ohromeně
ohlédl. „Něco, co nebude vyžadovat obíhání hradu, Rone. Na příští Vánoce ti už budu
muset konečně pořídit slovník.“
„No, vážně nejsi ve stavu na sněhové bitky,“ usoudil Ron a přejel ji pohledem od
hlavy k patě. „Mohli bychom třeba stavět sněhuláky...“
„Předklánění se bych taky radši vynechala,“ sdělila jim Hermiona klidně. „Kdybych to
zkoušela na sněhu, tak bych se nejspíš skácela. Nešlo by najít nějakou zábavu uvnitř?“
„Karty?“ navrhla Ginny. „Můžeme si zahrát poker. Kluci mají spoustu cukroví, dalo by
se používat do zástavy.“
„Nesnáším poker, vždycky prohraju,“ kousl si Ron do uzenky. „Acho tache šak?“
„Když ty chceš hrát pořád jenom šachy!“ protočila Ginny oči. „A všem je jasný, že
jenom proto, že pořád vyhráváš. Stejně je to zábava jenom pro dva. Co kdybychom si
zahráli něco, co jde hrát ve čtyřech?“
„Souhlasím se vším netřaskavým,“ řekla Hermiona a nenápadně se znovu podívala
k učitelskému stolu. Profesor Snape cosi vyprávěl profesorce Sinistrové, která se na něho
usmívala. Rychle odvrátila pohled. „Výbuchy pro zábavu mě nikdy moc nebavily a teď
navíc – podle knížek, co jsem četla – už dítě slyší zvuky z okolí.“
„Vážně? Slyší, jak si povídáme?“ podívala se jí Ginny zaujatě na břicho.
„Myslím, že jo,“ nakrčila Hermiona čelo. „Co nějakou stolní hru?“
Konverzace v tomto duchu pokračovala během celé snídaně. Nakonec se rozhodli
začít pokrem a potom pokračovat sněhovou bitkou, během níž si dá Hermiona horkou
koupel, aby si nahřála unavená záda. No, ve skutečnosti se tak dohodly Hermiona
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s Ginny – Harry totiž ochotně souhlasil s čímkoli, co chtěla Ginny, a Ron byl prostě
přehlasován.
„Možná by se k nám mohl přidat Neville,“ usoudila Ginny, když se rozhlédla. „Hej,
Neville, umíš hrát poker?“
„Ne,“ odpověděl a podíval se na ni s nadějí v očích. „Je těžký?“
„Ani ne. Stejně ho nikdo z nás pořádně neumí.“
„Nevěř jí,“ řekl Harry vesele. „Ona je z nás jediná, která ho hrát opravdu umí. Ale
není těžké se mu naučit. Hermiona nám určitě dá krátkou přednášku o pravidlech – hele,
co to je?“
„Vypadá to jako kytky,“ vzhlédla Ginny. Barevné... cosi... padalo jako vodopád
z otvoru v kameni vysoko na jedné ze stěn síně. „Ne... to jsou motýli! Koukni, jak jsou
pěkní. Myslíte, že je to dílo profesora Kratiknota?“
„A jsou v kolejních barvách!“ zašklebil se Harry, když se letka motýlů rozdělila do
několika proudů... stříbrozelení letěli nad zmijozelský stůl, žlutí nad mrzimorský,
bronzovomodří nad havraspárský a obrovské hejno rudých motýlků zamířilo
k nebelvírskému. „Vidím samé rudé... ne, hele, támhle je jeden zlatý, vidíte?“ ukázal na
osamoceného zlatého motýlka, který vypadal jako vyrobený z papíru a snášel se po
spirále k zemi.
Hermiona vzhlédla k učitelskému stolu a zamrazilo ji. Profesor Kratiknot se
neusmíval. Učitelé vypadali zmateně. Oni o tom nevěděli! Vplížit se nepozorovaně do
Velké síně mohl kdykoli kdokoli. Ti motýli tam mohli být nachystaní celé týdny!
„Harry, nesahej na to!“ strhla mu ruku bokem od zlatavého třepetálka poskládaného
z papíru. „Může to být další útok, můžou být otrávení nebo... k zemi!“ Harry se vrhl zády
napřed na podlahu, když se motýl rozlétl přímo proti jeho obličeji. Hermiona vyskočila na
nohy a horečně tahala hůlku.
„Co to je, co se to děje –“
„Pane Pottere, zůstaňte, kde –“
„Vrací se!“
Hermiona konečně vytáhla hůlku a namířila ji na neškodně vypadající zlatý papír.
„Incend–“
Podlétl jí pod hůlkou a dotkl se Hermioniny ruky.
Studil.
A pak celý svět zčernal.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola dvanáctá

Noční můra
Severus si motýlů nejprve nevšiml. Měl skloněnou hlavu a snažil se zastrčit Akilin
ocas do kapsy, aby si jí nikdo nevšiml, až budou odcházet. Když začala syčet a vylézat
z kapsy ven, promarnil několik vteřin pokusem ji nacpat zpátky, než konečně vzhlédl.
Právě tehdy se hejno začalo rozdělovat podle kolejních barev.
Na nohy vyskočil ve chvíli, kdy Potter padl zády na podlahu. Hůlku vytasil o zlomek
vteřiny později, ale na kterou z těch rudých létajících skvrnek měl ksakru mířit? A pak se
to stalo. Hermiona napřáhla hůlku, před ní se vznášelo cosi zlatavého. „Incend –“ začala
s hůlkou připravenou... a náhle vytřeštila oči a strašlivě vykřikla.
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Všechny ty poletující barevné potvory začaly hořet. Nevšímal si jich. Nikdy si
nevzpomněl, jak přesně se mu podařilo překonat stůl, ale už k ní pádil, když klesala
k zemi a měnila se v hromádku černé látky a vlajících vlasů. Než k ní stihl doběhnout,
začali se kolem jejího bezvládného těla srocovat studenti, pár jich musel odstrčit z cesty.
Padl vedle ní na kolena.
Hermioniny oči byly otevřené a zaostřené neznámo kam, ve tváři měla výraz nelíčené
hrůzy. Nicméně dýchala a nevykazovala známky tělesného poranění.
„Co se stalo?“
„Ten zlatý motýl ji trefil do ruky,“ osobou klečící podél jejího druhého boku byl Harry
Potter, který pozvedl jednu z Hermioniných drobných, bezvládných rukou, otočil ji a
ukázal malou spáleninku. „Jakmile se jí dotkl, ztuhla a vykřikla. Byl otrávený stejně jako
ta šála?“
„Pochybuji,“ už podruhé během krátké doby je Hermiona spolu s krizovou situací
donutily k normálnímu rozhovoru. Zázraky se dějí. „Vezměte k sobě její hůlku. Pokud by
zůstala na podlaze, někdo by ji zlomil.“
Ten kluk to udělal a zatím se na Severuse ani jednou ošklivě nepodíval. Že by dospěl?
„Takže kletba?“ usoudil Harry.
Severus se špičkou hůlky lehce dotkl místa nad jejím srdcem a tiše pronesl dlouhou
formuli. Po chvíli už znal příčinu jejího neblahého stavu. „Kletba. Musíme ji okamžitě
dopravit na ošetřovnu.“
Připojila se k nim Minerva McGonagallová, tvář svraštělou úzkostí.
Potter kývl na Severuse: „Doběhnu říct madam Pomfreyové, že jste na cestě.“
Transport Hermiony na ošetřovnu jim ukradl pár drahocenných minut, takže, když se
tam konečně dostali, Severus nebyl v náladě tolerovat neustálé pobíhání a dotazy
Hermioniných přátel i učitelů.
„Držte zobáky!“
Na místnost padlo ticho a všichni od Minervy přes Poppy po Ronalda Weasleyho na
něho vyčítavě čuměli.
„Noční Děs není mimořádně složitou kletbou,“ vysvětloval rychle. „Slečna Grangerová
byla uvězněna ve své nejhorší noční můře, a pokud nebude kletba zlomena, zůstane tak,
až dokud nezemře na dehydrataci. Ona –“
„Můžeš jí pomoci, Severusi?“ přerušila ho Minerva s pohledem upřeným na bezvládné
tělo.
„Mohu. Tato kletba nepatří k obtížně zlomitelným. Ale budu potřebovat naprostý klid.
Poppy, všechny odsud vyhoď, dej okolo lůžka zástěnu a hlavně, jestli ti záleží na dobrém
zdraví slečny Grangerové, nikomu nedovol mě vyrušit.“
„Ale my chtěli –“
„Vaše kamarádka, pane Weasley, se právě zmítá pod náporem svých nejhorších běsů
a bude v tom pokračovat, až dokud nevypadnete!“
Potter už
odtáhl obě
rozestavěny
s Hermionou

podruhé za posledních dvacet minut prokázal vlastnictví zdravého rozumu a
Weasleyovic ratolesti z ošetřovny. Zanedlouho už byly okolo lůžka
zástěny a Severus na ně konečně seslal hluktišící kouzlo, čímž se
uzavřel do zvukotěsného prostoru.

Položená na zvýšené posteli vypadala malá a bezbranná; nesmlouvavá křivka jejího
břicha, jež se zdálo být její nejvýraznější částí, přitahovala jeho pohled a nechávala ho
podivně bezradným. V pokusu tento pocit potlačit si sedl na bočnici postele, sjel rukou za
Hermionin krk a přivrátil její tvář ke své.
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„Legilimens,“ zašeptal a nechal se kouzlem vtáhnout do její neprotestující mysli.
Tělesný kontakt pomáhal navazovanému spojení a Severusovy smysly záhy ztratily
kontakt s vnějším světem.
Chlad.
Kouzlo propojovalo jejich mysli, až konečně překročil hranici a ‚vstoupil‘ do jejího
zlého snu. První, co pocítil, byl chlad. Pak kameny pod svýma nohama, pach krve a
sklepní plísně. Jako další ze smyslů se zapojil zrak a Severus zjistil, že stojí v místnosti
příliš rozlehlé, aby rozeznal, kde končí a kde začíná. Stál mezi rozdrcenými pozůstatky
několika soch z bílého mramoru – u nohou mu ležela ruka, před ním zubožené torzo
trupu, jehož hlava odpadla a nedaleko zůstala ležet.
To místo bylo děsivě tiché. Když opatrně popošel k nejbližšímu mramorovému tělu,
zaslechl slabé žalostné pokňourávání. Vycházelo zpoza něho, tak se otočil a... náhle mu
došel význam těch mramorových těl. Nebyly to sochy.
Byly to šachové figury.
Byly větší, než jaké si je pamatoval – přirozeně, tato verze byla vytvořena ze
vzpomínky nedorostlého dvanáctiletého děcka. Pole na šachovnici měřila dobře metr po
úhlopříčce, figury dosahovaly velikosti Hagrida. Okolí šachovnice bylo zaplněno jejich
rozbitými zbytky, což bylo matoucí... kouzelnické šachové figurky se ve skutečnosti
navzájem neničily; nedávalo žádný smysl, proč by Hermiona měla mít strach z toho, že
by s tím začaly.
Teprve tehdy si všiml lidských těl. Nejprve pod troskami černého mramorového koně
rozpoznal zkrouceného Ronalda Weasleyho, který krvácel z uší a nosu. Jako druhého
objevil Harryho Pottera, ležel s rozdrcenou hrudí v tratolišti krve. Jednu ruku měl
zachycenu pod podstavcem střelce zabírajícím jeho místo na šachovém poli; jistě byla
váhou figury rozdrcená na kaši. Oba chlapci byli ve své současné podobě sedmnáctiletých
halamů, rozhodně to nebyly ony děti, které tehdy skutečně čelily očarované šachové hře.
Téměř ve středu šachovnice na bílém poli klečela Hermiona, jednu ruku obtočenou
přes svůj aktuálně rozšířený pas, druhou si zakrývala ústa. Plakala, slzy jí stékaly po
tvářích proudem, ale rukáv přitisknutý ke rtům utlumil její vzlyky do žalostných
kňouravých zvuků, které upoutaly Severusovu pozornost. Přistoupil k okraji šachovnice,
ze zvyku se pohyboval zcela nehlučně, a díval se, jak se dívka kolíbá zepředu dozadu
v čiré hrůze.
Byla v pasti, došlo mu. Dokud se nepohne, je v bezpečí – hra nemůže pokračovat
sama o sobě. Ve chvíli, kdy se pohne z místa, nebo nakáže některé ze svých figur
kamkoli postoupit, bude zranitelná. A sama se mu přiznala, že šachy hrát neumí.
„Slečno Grangerová,“ promluvil rychleji, než chtěl, a pohnul se ještě blíže k okraji
hrací plochy.
Vyskočila, téměř vypadla ze svého pole a rychle se s bojácným zakvílením znovu
stáhla na střed čtverce.
„P...profesore?“ zakníkla a rychle ho hledala očima. „O...opravdu tu jste?“
„Ano, jsem tady,“ pozoroval u ní stejný bezradný, zmatený úděs, jaký vídal na tvářích
obětí smrtijedů. A to doufal, že už ho v životě neuvidí. „Jste v zajetí kletby, slečno
Grangerová. Nočního Děsu. Znáte ji?“
Nejistě přikývla. „Uv...uvězní člověka v jeho z...zlém snu...“ rozhlédla se po
obrovských kamenných figurách a objala si břicho ještě pevněji. „Říkala jsem vám, že o
tomhle mívám noční můry,“ zašeptala. Kdyby nebylo v místnosti takové ticho, nezaslechl
by ji.
„Říkala,“ pokusil se vstoupit na šachovnici, ale nebyl toho schopen. Zastavila ho
neviditelná zeď a neznámá síla ho odtlačovala pryč... bylo nemožné, aby se připojil ke
hře.
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„Slečno Grangerová, existují dva způsoby, jak zlomit tuto kletbu. Pomalejší
předpokládá nalomení z vnějšku... je to časově náročný postup, jenž by vás ponechal
lapenu v tomto snu, a možná i v dalších, po dobu, která vám bude připadat jako celé dny
či týdny. Druhý způsob vyžaduje, abyste se od své noční můry osvobodila sama, a to buď
jejím naplněním, či potlačením. V tomto konkrétním případě předpokládám, že prostě
musíte dohrát hru do konce.“
„Nemůžu!“ schoulila se a volnou rukou si zakryla tvář. „Nemůžu, já ne...nemůžu!
Udělám chybu, vždycky je dělám... zabijou mě, když se hnu, tak jako zabili Harryho a
Rona!“
„Pan Potter s panem Weasleym jsou v nejlepším pořádku, pokud odhlédneme od
naprosté pitomosti jejich obvyklých způsobů,“ ujistil ji Severus pevně. „Toto není
skutečné, slečno Grangerová.“
„Ale co když mě zraní? Nebo mé dítě?“ pohlédla na něho prosebně. „Pokud z...zemřu
ve snu, zemřeme oba, ne snad?“
„Ano,“ možná, že jí měl zalhat, uklidnit ji, že není v žádném nebezpečí – ale ne, tak
by se zachoval Brumbál. Měla právo vědět, že nebezpečí je skutečné. „Chvilku trpělivosti,
slečno Grangerová. Prohlédnu si situaci.“
Ona vážně nebyla šachistkou, došlo mu při pohledu na šachovnici. Figury v nedohrané
hře, kterou zplodila její představivost, byly roztroušené po hrací ploše téměř náhodně.
Každá ze stran měla tucet otevřených možností a Hermiona sama byla ohrožována
střelcem, kterého si pravděpodobně ani nevšimla. Takže v první řadě bude nutno ho
zablokovat, popřípadě úplně zlikvidovat. Což by nemělo být obtížné – bílé figury byly
rozestavěné stejně zmateně jako černé.
„Slečno Grangerová,“ oslovil ji hlasem naplněným uklidňující jistotou. „Věříte mi?“
Hm, tak takhle to zrovna říct nechtěl.
„Ano, s...samozřejmě,“ vzhlédla k němu, hlas zadrhávající slábnoucími vzlyky.
„Pom...můžete mi?“
„Sama jste říkala, že šachy hrát neumíte. Na rozdíl ode mě. Budu vás řídit.“ Její
vděčný pohled ho nečekaně potěšil. Jeho pomoci si vážil málokdo. „Nejprve přesuňte
pěšce ke své levici.“
„Ale nezaútočí na něho?“ zeptala se nervózně.
„Na něho možná ano... ale na vás ne, slečno Grangerová. Pohněte pěšcem.“
„Ano, pane profesore,“ pro tentokrát se s ním už nehádala. Se slzami stále ještě
stékajícími po tvářích nařídila třesoucím se hlasem pěšci postoupit.
Kdyby Severus stál proti hře skutečně očarované Minervou McGonagallovou, byl by to
tvrdší oříšek. Jenže nyní byli v Hermionině mysli, která tak řídila pohyb bílé i černé
strany. Netrvalo dlouho, bílý král si sundal korunu a odhodil ji na znamení kapitulace – a
všechny figury ztuhly na místech, kde zrovna stály.
Hermiona se ani nepohnula.
„Slečno Grangerová?“
Stála v koutě svého čtverce a třásla se tak, že to viděl i ze vzdálenosti čtyř metrů.
„Už je konec. Můžete odejít ze svého čtverce.“
„Já se bojím,“ zanaříkala a pokusila se pomaloučku postoupit vpřed. „Ne...nemám
hůlku, co když se na mě v...vrhnou?“ Vzdor svému zjevnému vyděšení se pohnula,
vystoupila ze svého pole a váhavě přešla přes pole sousední. Oči jí lítaly ze strany na
stranu, jak se snažila mít pod dohledem všechny figury najednou – a ty se skutečně
začaly pohybovat, ačkoli by podle pravidel hry měly být zcela nehybné. Obrovská
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mramorová těla se na svých místech natáčela, aby mohla Hermionu pozorovat. Jakmile si
toho dívka povšimla, přidala do kroku a pospíchala k Severusovi za okraj šachovnice.
Komnatou se neslo slabé skřípání vydávané tuctem kruhových kamenných podstavců,
jak se figury zvolna přesouvaly z polí, na kterých je zastihl konec hry. Severus doufal, že
si Hermiona nepovšimla tichého začvachtání, jež způsobil jistý střelec, když se zavrtěl na
pozůstatcích paže Harryho Pottera. Ať už onen zvuk zaslechla, nebo ne, jistě si byla
vědoma skřípotu kamenů o kámen, protože se klopýtavě rozběhla. Severus sám, ačkoli
se vůbec nezamýšlel pohnout, najednou shledal, že stojí s tasenou hůlkou na samém
krajíčku šachovnice, ačkoli mu bylo jasné, že snová verze jeho hůlky, nacházející se v
iluzi vytvořené cizí myslí, by mohla nadělat víc škody než užitku. Ale jednou už byl tady,
takže Hermionu zachytil, když zakopla o zvýšený okraj hrací plochy v panickém pokusu o
únik. Dívka se chvěla takovou měrou, až byl překvapen, že je vůbec schopná stát na
nohou. Ustoupil od šachovnice a Hermiona se k němu přitulila, zabořila tvář do hábitu na
jeho prsou a neutišitelně vzlykala.
‚Kdyby byla králíkem, její srdce by puklo dřív, než by se zmohla na krok,‘ pomyslel si
a nejistě ji objal. Ona neměla jen pouhý strach, ne – byla vyděšená až k hranici šílenství,
a přesto se dokázala podřídit Severusovu vedení, dokázala plnit jeho příkazy a nakonec
se přinutila opustit herní plán.
Při mnoha příležitostech zesměšňoval věhlasnou ‚nebelvírskou odvahu‘... vždycky se
mu zdála být tvořená směsicí touhy po slávě a naprosté pitomosti, která dotyčnému
‚postiženému‘ zabránila odhalit včas nebezpečí, do něhož se dostal. Ale Hermiona...
Zachmuřil se a pokusil se urovnat si myšlenky. Pamatoval si, když ji tehdy v prváku
našel v umývárně s bezvědomým trolem, třásla se a tváře měla zbrocené slzami, na
rozdíl od Pottera a Weasleyho, kteří oslavovali vítězství. A v Chroptící chýši byla bledá jak
smrt a hlas se jí chvěl. Tehdy byl příliš rozzuřený, než aby si něčeho takového povšiml,
ale dnes... A znovu, během potyček vedoucích k poslednímu střetu s Voldemortem moc
dobře vnímal, že se jí třesou ruce a chvěje hlas, když sveřepě bojovala za své přátele a
známé. Jenže nad jejím chováním nikdy nepřemýšlel.
Shlédl na ni a poněkud překvapeně nakrčil čelo. Neviděl víc než záplavu vlnitých
hnědých vlasů a jedno černě oděné rameno, které se tisklo k jeho žebrům – stála mu tak
blízko. Už zase si ji v mysli prostě přiřadil k Potterovi a Weasleymu. Všichni tři
vyhledávali nebezpečí, tudíž nevyhnutelně byli ukázkovými pitomě odvážnými nebelvíry.
Jenže Hermiona zcela evidentně nebyla tak hloupá, aby nikdy nepociťovala strach... její
žalostné pofňukávání bylo velice výmluvné samo o sobě i bez toho, že se ho zděšeně
držela jako klíště – Severus si osobně připadal jako mimořádně konejšivý kmen stromu.
„Slečno Grangerová,“ oslovil ji mnohem něžněji než obvykle a lehce ji pohladil po
zádech. „Uklidněte se. Už jste v bezpečí.“
Vzlyky se ztišily, ale neumlkly. Ani její sevření Severusových žeber nepovolilo – bylo
dostatečně pevné na to, aby mu způsobilo dýchací potíže, pokud by objímala jeho
opravdový trup a ne pouhou snovou projekci.
Co se čekalo, že řekne? Utěšování mu nikdy nešlo, nevěděl jak na to. Starší
zmijozelští studenti shledávali uklidňujícím poklepání po rameni a něco dobrých rad z
pole intrik, zatímco mladší se spokojili s nabídnutým mátovým čajem a kapesníkem.
Současná situace byla mimo rozsah jeho znalostí. Nejistě se ošil a uvědomil si, že se
k jeho boku tiskne svým rostoucím břichem. Vida.
„Slečno Grangerová, vzchopte se. Takovéto rozrušení jistě není dobré pro dítě.“
Už se vůbec někdy zmínil o jejich děcku nahlas? Nevěděl to určitě, ale měl dojem, že
ne – rozhodně ne při hovoru s ní. Což nejspíš vysvětlovalo překvapení v její tváři, když
k němu vzhlédla. Pak krátce přikývla, roztřeseně se nadechla a otřela si oči rukávem.
„Omlouvám se,“ zašeptala a odtáhla se. „Už jsem v pořádku.“
Okolí se začalo rozpadat, jak kletba a s ní i noční můra začaly povolovat. Severus
pohlédl přes Hermioninu hlavu na pohybující se šachové figury, které se proti všem
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pravidlům hry řadily ke kraji šachovnice, za nímž stáli. Hermiona o jejich pohybu
nevěděla – a probudila se dřív, než se k nim figury dokázaly dostat.
Vyklouzl z její mysli a rychle přerušil oční kontakt. Rukou ji stále ještě držel vzadu za
krkem, když zamrkala, zachvěla se a vzhlédla. Řasy měla vlhké a na tvářích je jí leskly
stružky po slzách – i tady, vně zlého snu. Ale už nebrečela... dokonce se jí podařilo
vyloudit drobný rozechvělý úsměv.
„Děkuji,“ zašeptala a vyhledala pohledem jeho oči.
Od onoho dne před několika měsíci, kdy přišla do jeho kabinetu, byly jeho city jeden
gordický uzel, beznadějně pomotané. Většinou to řešil tím, že se prostě udržoval
v permanentně rozzuřeném stavu, bylo to tak nejjednodušší, ale nyní už došel do stádia,
kdy přestal být schopen dál živit slepý hněv. Najednou se znepokojením zjistil, že mu
tahle dívka pomaloučku polehoučku učarovala. A zjištění, že Hermiona už teď miluje své
dítě, uvrhlo Severuse do ještě většího zmatku. Nikdy po dětech netoužil a vlastně ani
nepřepokládal, že by snad někdy měl mít vlastní dítě – valnou měrou kvůli nevíře v to, že
by se našla žena, která by milovala jeho dítě a cenila si jej tak, jak si každé dítě zaslouží
být ceněno a milováno. Po onom prvním odpoledni myšlenky na počaté děcko zcela
potlačil. Pomyšlení, že by on byl... pohlavně obtěžovaný tou roztomilou drobnou
nebelvírskou knihomolkou, bylo prostě příliš absurdní.
Teď si však prohlížel dívku, jež v podstatě ležela v jeho dlaních, jako kdyby byla
cizinkou a ne studentkou. Viděl mladou ženu s chumlem vlnitých hnědých vlasů a
světlehnědýma očima, malou a souměrnou, s jednou bledou jizvou táhnoucí se přes
spodní čelist a dalšími jizvami na drobných prstech. Ranky na prstech svědčily o letech
vaření lektvarů a péče o kouzelné tvory, dle jeho předpokladu; zatímco jizva na čelisti
byla pozůstatkem kletby, která dívku zasáhla ze strany zezadu a potrhala jí celý bok
hlavy. Okolo očí a úst se jí začínaly tvořit první předčasné vrásky – upomínky na léta
strachu a nejistoty. Neuspořádaná masa bujných vlasů jí dodávala mladšího vzezření...
ale dítětem už dávno nebyla; o dětství ji připravila válka – podobně jako Draca i toho
‚chuděrku‘ Potterovic kluka. Severus si to doteď prostě jen nepřipustil. Ani u nich, ani u
ní.
Pozoroval ji jen chvilku, s myšlenkami vířícími, když byl ze zamyšlení náhle vytržen
jemným pohybem pod jednou dlaní. Ne pod onou, jíž podepíral dívčinu šíji, ale pod tou
druhou. Shlédl dolů a zjistil, že si ji prve odložil na nejbližší vhodné místo... a že ten
pohyb, který cítil, bylo její dítě, jejich dítě. Zatímco se díval, ucítil to znovu. Lehké
zavlnění pod svou dlaní. Ucukl rukou, jako by se spálil.
„Díků netřeba. Tahat vás ke Svatému Mungovi kvůli tak lehko zlomitelné kletbě by
byla čirá ztráta času,“ napřímil svá poněkud protestující záda a vstal z její postele.
Poprvé po všech těch měsících se na ni zlobil proto, co udělala. Vždyť nebyla žádná
naivka... byla mladou ženou, neobyčejně statečnou a velmi pohlednou. Pokud si s ním
něco začala, tak to muselo být buď ze soucitu, nebo aby ho zesměšnila. „Příště laskavě
nemrhejte časem a dokončete formuli předtím, než se vás prokletý předmět dotkne.“
Cukla sebou a do očí se jí vlily slzy.
„Mrzí mě to,“ zašeptala a odvrátila se, aby si osušila oči hřbetem ruky. „Už se to
nestane.“
„To doufám.“ Škublo mu v ruce; znovu měl pocit, že cítí pod dlaní ten drobný pohyb.
„Jste dostatečně schopná vyrovnat se i s vážnějšími kletbami, než byla tato. Viděl jsem
vás čelit jim.“
„Ano, pane profesore,“ sklopila zrak. „A... ehm... promiňte, že jsem tak zpanikařila...
v tom snu. Že jsem po vás skočila a tak vůbec...“
„Zdá se mi, že to máte ve zvyku,“ podotkl s významným pohledem na její břicho. Ta
jízlivost byla zcela podvědomá – začal využívat slabosti druhých proti nim samým dlouhá
léta před tím, než se Hermiona narodila. Už nad svými poznámkami ani nepřemýšlel.
Ostatní tím většinou rozzuřil a čas od času někoho dohnal i k slzám.
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Hermiona se na něho podívala, jakoby ji uhodil. Nejprve zmateně, snad nevěřila
vlastním uším... a pak zčervenala a do očí jí znovu vhrkly slzy. Odvrátila od Severuse
pohled a zakryla si břicho oběma rukama v obranném gestu, o němž zjevně ani
nevěděla, že je dělá.
„Omlouvám se,“ špitla a otřela si slzy do rukávu, „už to neudělám.“
Severus se na ni díval, jak se štrachala do sedu, a náhle ho zahryzalo svědomí. Byl by
raději, kdyby se na něho rozkřičela; i se slzami bezmocného vzteku by se byl vyrovnal...
dokonce i s ukřivděným štkaním. Tomu všemu by dokázal čelit s patřičnou zuřivostí. Ale
když se mu omluvila poté, co ji úmyslně urazil...
„Pevně věřím, že jste již přišla k rozumu,“ pronesl o něco úsečněji, než měl v úmyslu,
„a také se domnívám, že už zvládnete tu smečku, která touží vás obskakovat.“
Zrušil protihlukové zábrany a odsunul látkový paraván. Přesně čtyři vteřiny poté se
Hermiona ocitla v hromadném objetí Pottera a Ginny Weasleyové, zatímco mladý
Weasley se složil do nohou její postele a začal ji povzbudivě popleskávat po kotnících;
všichni tři se jeden přes druhého ujišťovali, že je jejich kamarádka v pořádku. Madam
Pomfreyová si jimi proklestila cestu, bez zbytečných průtahů zamumlala diagnostické
zaříkadlo a pečlivě zamávala hůlkou nad Hermioniným podbřiškem. McGonagallová i
Lupin celou scénu zvědavě pozorovali ze vzdálenosti, jež jim patrně přišla dostatečně
diskrétní.
Severus si pomyslel, že by to byla skvělá chvíle pro úprk, než se ho zmocní nějaké
další otravné emoce. Nicméně zůstal, kde byl, a čekal, až madam Pomfreyová oznámí, že
je všechno v pořádku. Pohled na Potterovy paže obtočené okolo Hermiony a na
nejmladšího Weasleyho osahávajícího dívčiny nohy Severuse samozřejmě rozčiloval, cítil
zlost s přídavkem jistého rozechvění. Alespoň že slečna Weasleyová měla dostatek
slušnosti, aby místo okázalých gest nabídla své kamarádce kapesník.
Zachmuřil se a otočil se k odchodu... načež ho drze zastavila cizí ruka na jeho paži.
Civěl na Remuse, dokud ruku nestáhl, vlkodlak ho na oplátku obdařoval svým
pokřiveným úsměvem. „Nezapomněls tu někoho?“ zeptal se Severuse.
Ten nejprve zamrkal a pak si vzpomněl. Dnes byl opravdu mimořádně náročný den –
a on si ještě nezvykl, že má domácí zvíře. S nasupeným výrazem si převzal mládě
maguára, které předvedlo žalostný nedostatek vkusu, když se nechalo opečovávat
Lupinem. Naštěstí vypadala Akila potěšeně, že je zpátky u svého člověka, a spokojeně se
uvelebila v ohbí Severusovy paže. Podrbal ji a znovu se otočil k posteli.
„Slečno Grangerová.“
Když zazněl jeho hlas, hlasy ostatních jako obvykle okamžitě umlkly. Hermiona
k němu vzhlédla sklíčeným pohledem, jenž ho nepříjemně bodl u srdce.
„Ano, pane profesore?“
„Dnešní útok, a vaše následná neschopnost mu čelit, prokázal fatální trhlinu ve vaší
sebeobraně,“ začal a lehce se ušklíbl nad svým nápadem, „pročež očekávám, že se zítra
v sedm hodin večer dostavíte do mého kabinetu.“ Přezíravě střelil očima po Lupinovi.
„Zjevně budu muset váš trénink vzít do svých rukou, abychom do budoucna předešli
dalším vyrušením v půli snídaně.“
Otočil se a vyplul z ošetřovny, než se kdokoli vzmohl na slovo. Jeho autorita zjevně
dosáhla své někdejší úrovně – a nebylo třeba se šířit o Hermionině vážném nedostatku
taktického uvažování. Snaha o posílení jejích mizerných schopností samozřejmě zabere
rozhodně více než jednu lekci. Pravděpodobně bude nutno těch sezení uspořádat několik
desítek. Což znamenalo několik hodin strávených v soukromí mezi čtyřma očima... Co ho
to jen popadlo?!
Akila, přitulená k jeho hrudi, začala něžně vrnět.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Hermiona se vděčně opřela o Harryho rameno a on ji pevně objal. Ve svých nočních
můrách ho stokrát viděla umírat, stejně tak i Rona, ale dnešní zážitek byl obzvlášť
hrůzný... bylo příjemné cítit pod svou rukou tep jeho srdce a ve svých vlasech jeho dech.
Harry se konečně naučil poskytovat druhým útěchu ve svém objetí, na čemž zřejmě měla
největší zásluhu Ginny, a šlo mu to báječně.
„Slečno Grangerová.“
Trhla sebou a nervózně vzhlédla. Na tváři měl úsměšek, ale jakési drobné, zjevně
kočkovité stvoření na jeho lokti – že by to byl maguár? – ubralo jeho vzezření na obvyklé
odstrašující strohosti.
„Dnešní útok, a vaše následná neschopnost mu čelit, prokázal fatální trhlinu ve vaší
sebeobraně,“ začal a ona překvapeně zamrkala. Hněv, který ještě před malou chvíli
přímo sršel z jeho slov, byl nahrazen mužovým obvyklým lehce přezíravým tónem.
„Pročež očekávám, že se zítra v sedm hodin večer dostavíte do mého kabinetu.“
Přezíravě střelil očima po Lupinovi. „Zjevně budu muset váš trénink vzít do svých rukou,
abychom do budoucna předešli dalším vyrušením v půli snídaně.“
Načež odplul. Hermiona s pokleslou čelistí zírala na dveře.
On...
Ale...
Copak...
Trvalo jí dobře dvě minuty než dokázala znovu normálně uvažovat. Nikdy by ji
nenapadlo, že bude jednou postrádat jeho nerudnou, neomalenou, protekcionářskou
fasádu, kterou je oblažoval celých šest let; nicméně v porovnání s nabroušeným,
nepředvídatelným a silně náladovým Snapem, se kterým měla co do činění v současné
době... Její písemné práce teď známkoval s nestranností až puntičkářskou, i když své
obvyklé tvrdosti zůstal věrný. Ale kdykoli s ním mluvila tváří v tvář, tak se zmítal mezi
hněvivou nepříčetností, zřejmě způsobenou Hermionou, něčím nápadně podobným
starostlivé péči, o Hermionu, samozřejmě, a snahou odkázat, Hermionu, koho jiného, do
patřičných ‚studentských‘ mezí.
Tomu poslednímu by ještě rozuměla. Ale co se toho zbytku týče... neměla ani páru,
co se odehrává v té jeho neobyčejně duchaplné a uštěpačné hlavě. Netušila ani, proč si ji
předvolal do svého kabinetu. Co ji bude učit? Hrát šachy? A pokud ho tak rozčilovala,
proč by měl plýtvat časem na to, aby ji učil se bránit?
„Hermiono, jsi v pořádku?“ zeptala se Ginny znepokojeně.
„Jo.. víceméně,“ přinutila se k úsměvu. „Bylo to vážně... děsivé. Jsem ráda, že je to
pryč.“
„No... to se teď budeme muset snažit ještě víc, abychom našli toho mizeru, co to
provádí,“ usoudil Ron a pohladil Hermionu něžně po kotníku. „Vím, že jsme zatím na nic
nepřišli, ale něco určitě vyšťáráme.“
„Jednoznačně,“ zamračil se Harry a přitáhl si Hermionu ještě blíž. „Neboj, nikomu
nedovolíme zranit ani tebe, ani dítě. I kdybychom tě měli na celý den obalit do
magického štítu.“
„Jasně,“ přikývl Ron, „hele, netušíš, co tě to ten Snape chce vlastně učit? Vždyť jsi
bojovala ve válce a většinou jsi vyvázla bez jediného škrábnutí, copak se můžeš ještě
zlepšit?“
„Nevím,“ zavrtěla Hermiona hlavou. „Ale jestli mi to pomůže zbavit se té noční můry,
tak...“ pokrčila rameny a naposledy si otřela hlavu o Harryho rameno, než se posadila.
„Už je mi dobře. Jen potřebuju...“ podívala se významně na dveře od toalety.
Harry s Ronem se začervenali a odstoupili od ní. Ginny se ušklíbla a pomohla
Hermioně ze zvýšené postele. „Mamka říkala, že je to normální.“
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„Já vím,“ povzdechla si Hermiona, „hned jsem zpátky.“
Zamířila na toalety nejvyšší rychlostí, jakou dokázala vyprodukovat... už opravdu
musela... ale i tak se na chvilenku zastavila u profesorky McGonagallové.
„Mohla bych... si s vámi později promluvit?“ zeptala se polohlasem. „Soukromě?“
Ředitelka zamrkala a přikývla. „Po večeři přijďte nahoru,“ odpověděla stejně tiše,
„heslo je Ergastulum.“
Hermiona si v duchu přeložila heslo z latiny a zachichotala se. „To sedí,“ zamumlala
si, když pokračovala v chůzi na onu místnost.
Pozn. aut.: Ergastulum – místo výkonu nucených prácí

oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola třináctá

Na rovinu
Severus Snape se už téměř osmnáct let vyhýbal alkoholu jak jen mohl. Ze začátku
hlavně kvůli svému nasazení při špionáži, potom zase dával pozor na Draca... Poslední
dobou, po jisté krátké přestávce, nepil z jednoho prostého důvodu – když se naposledy
opil, zbouchnul studentku.
A táž studentka byla příčinou, proč se zrovna nyní k lahvince uchýlil. Opatrnosti sice
není nikdy nazbyt, ale... jeden panák brandy přeci ještě nemůže způsobit, že by se snad
začal vrhat na chodbách po studentkách. Samozřejmě, že by si mohl vzít i lektvar, pokud
by tedy chtěl, ale neměl sebemenší chuť vracet se do nemocničního křídla; a copak má
nějaký význam trávit celé hodiny vařením slabého uklidňujícího odvaru, když byla po
ruce láhev kvalitní brandy?
Schlíple se složil před krb a usrkával ze sklenky, zatímco se mu na klíně uvelebila
Akila.
Hermiona Grangerová. Po šest let byla jen ‚do počtu‘, obyčejná Potterova pomocná
síla. Strážkyně těch ostatních dvou rozumbradů. Ječák přidružený k neustále se hlásící
ruce. Až během války se stala někým víc – zručnou zdravotní sestrou; nikterak vynikající,
ale zato odhodlanou bojovnicí; osobou schopnou udržet si zdravý rozum i ve chvílích, kdy
ostatní už propadali panice.
A teď mu nadělala v jeho spořádaných citech a pocitech snad větší zmatek než všichni
čtyři Pobertové dohromady – nicméně vzhledem k tomu, že to evidentně nedělala
schválně, nemohl jí to ani vyčítat, natož ji řádně nenávidět.
„Severusi?“
Vzhlédl a zjistil, že ve dveřích stojí Draco. „Děje se něco?“
„Ani ne. Jen se mi už začíná dělat špatně z poflakování se po společenské místnosti za
okouzlující přítomnosti dvou třeťáků. Oba zjevně podlehli dojmu, že je prokleju, jakmile
ze mě spustí na vteřinu oči,“ pokrčil Draco rameny. „Můžu zase odejít, pokud chceš být
sám... anebo můžu připravit trochu čaje.“
Čaj. Hm, to neznělo špatně. Příjemný vlahý čaj, kterým spláchne palčivou chuť
brandy.
„Čaj bude vyhovující. Jsem poněkud... unavený.“
„Kdo by nebyl – rušit kletbu, aniž bys dosnídal, tomu říkám námaha,“ přešel Draco
k čajovému náčiní a káravě se zamračil. „Už jsi zase vypil všechen cejlonský nížinný.“
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„Mám ho rád,“ pozdvihl Severus obočí. „Je dostatečně silný na to, aby mě po ránu
probral.“
Akila se prohnula, zaťala drápky Severusovi do břicha, pak seskočila z jeho klína a
vydala se očichat Dracovy nohy. Draco na ni shlížel s jistou dávkou nervozity.
„Hele... já jsem převychovaný,“ obrátil se na ni, zjevně ji nepokládal za pouhé zvíře.
Zajímavé... že by se od toho Hagrida přeci jen něčemu přiučil? „Neměj mi za zlé mé
dřívější špatné názory,“ přimlouval se Draco u kotěte za svou osobu.
„Ta je nemá za zlé ani mně, a to jsem zabil mnohem víc lidí než ty. Možná je vadná.
Maguárka bez schopnosti odhalit nečestnost a proradnost.“
Akila zavrněla, postavila se na zadní a předníma tlapkama se v prosebném gestu
natáhla k Dracovým kolenům. Ten se potěšeně ušklíbl a shýbl se, aby ji podrbal za
ušima.
„Ona ví, že tu schováváš mlíko?“
„Ráno jsem jí trochu dával,“ souhlasil Severus. Tichý, pokojný rozhovor ho uklidňoval
mnohem víc, než by kdy dokázal jakýkoli alkohol. Po převážně osamělých měsících byla
Dracova společnost... příjemná. „Pokud chce, tak jí trochu dej... Hagrid říkal, že
potřebuje vyrůst – je moc malá.“
Draco odlil něco mléka do misky a odložil ji na podlahu před krbem. Akila okamžitě
přestala projevovat sebemenší zájem o ty dva mužské.
„Kde se tu vzala? Včeras ji tu ještě neměl.“
„Dáreček k Vánocům, jak to tak vypadá,“ pokrčil Severus rameny a znovu si usrkl ze
sklenky. „Zjevně došla k názoru, že zimu bude pohodlnější strávit spíš uvnitř hradu než
vně.“
„Hm, nejspíš vycítila tvůj sklon ujímat se opuštěných mláďat,“ usoudil Draco
s jemnou narážkou na svůj vlastní případ a začal se věnovat přípravě čaje. „Zajímalo
mě... je Grangerová v pořádku?“
„Ano. Otřesená, ale nezraněná,“ Severus stáhl obočí a zamyšleně se zahleděl na
svého kmotřence. „Stále se o ni zajímáš?“
Draco znachověl. „Celkem jo. Já... ehm... dal jsem jí dárek k Vánocům.“
Severusova obočí vylétla vzhůru. „Vážně? A jaký?“
„Šaty. Pěkné, dvoudílné. Zlatohnědé... rozhodně by měla přestat nosit modré
oblečení. Růžová se zelenou by ještě šly, ale modrá jí vůbec nesluší. A rudá také ne,“
Draco pod Severusovým zvídavým pohledem nabíral stále tmavší zbarvení.
„Dost... výmluvný dárek,“ protáhl Severus.
Pokud mladý muž obdaruje oblečením... najmě pěkným oblečením, žádným
humpolácky upleteným svetrem či něčím takovým... mladou ženu, jedná se dle pravidel
čistokrevných rodin o jednoznačný projev vážného zájmu. Darováním daru lichotícího
zevnějšku obdarované bylo sice jemně, leč naprosto zjevně naznačeno, že dotyčný
zevnějšek byl shledán lahodícím očím dárce.
„Pochybuju, že by to vůbec tušila,“ zamumlal Draco, stále se zaměstnávaje přípravou
čaje. „Já jen chtěl... no, prostě mi to v tu chvíli přišlo jako dobrý nápad.“
„O tom nepochybuji.“
Narcissa by se zhroutila v hysterickém záchvatu, kdyby se to k ní doneslo. Její
milovaný synáček se začal dvořit špíně... jež ke všemu nebyla zrovna všeobecně
uznávanou kráskou. Dracova matka by jistě byla bývala šťastná, pokud by na místo její
snachy aspirovala vysoká, sošná, zlatovlasá mudlorozená čarodějka s melodickým
hlasem, jiskřivýma modrýma očima a dokonalou hedvábnou pletí... s takovou nevěstou
by se určitě smířila mnohem snáze než s mrňavou, uvřískanou, hnědookou u mudlů
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narozenou kouzelnicí, která měla zcela obyčejnou narůžovělou pleť a na hlavě hřívu
nezkrotných hnědých kučer. Nicméně, pokud by Severus poukázal na Hermionin perlivý
intelekt a úroveň magické síly... Cissy nebyla zase úplně nerozumná – zřejmě by slevila
od ‚urozené‘ popřípadě ‚překrásné‘ ve prospěch ‚nadané‘ – hlavně, když její snacha bude
přínosem pro Malfoyovic rodinu. Nicméně o tom potom...
„Draco... vím, že se ti ta dívka líbí, ale nakolik jsi své jednání promyslel?“
„Co myslíš?“ odpověděl Draco poněkud naježeně.
„Myslíš to s ní vážně?“ upřesnil Severus svou otázku a pozorně si mladíka prohlížel.
„Blackové se žení a vdávají buď záhy, nebo vůbec ne. Tvá matka i obě tety se vdávaly
velmi mladé. Máš v úmyslu tuto rodinnou tradici dodržet?“
Draco pomalu rovnal sušenky na tác a rozvážně naléval čaj. Otázka zůstala viset ve
vzduchu a Severus ticho nepřerušoval – věděl, že Draco zanedlouho odpoví. Ten nejprve
tiše nabídl šálek Severusovi a usadil se do druhého z křesel před krbem, než promluvil.
„Já nevím. Možná,“ začal nakřáple, „vždycky jsem tak nějak předpokládal, že Pansy a
já... což očividně nedopadlo.“
„Jistě,“ souhlasil Severus. Draco se nikdy nepodělil o podrobnosti dopisu, kterým
Pansy ukončila jejich známost, ale Severusovi přišlo, že byl z toho spíš rozčarovaný než
nešťastný.
„Takže ses rozhodl, že slečna Grangerová je dostatečnou náhradou?“
„Ne – a nesnaž se mě vytočit takovými žvásty!“ ušklíbl se na něho Draco. „Hermiona
Grangerová je inteligentní, věrná, má příjemnou povahu a je velice pohledná – dokonce i
teď. Jo, líbí se mi. A pokud mezi námi snad někdy k něčemu dojde, tak to budu rozhodně
myslet vážně. Ale ne abys začal rozesílat svatební oznámení... ještě jsem se jí ani
nezeptal, jestli by mě chtěla.“
Severus vážně přikývl. „A co dítě? Tvůj otec by byl zděšený už jen pomyšlením na to,
že by měl vychovávat cizí dítě.“
„Nejsem jako on,“ zašeptal Draco a pohlédl do plamenů. „Víš, že jsem vždycky chtěl
mít děti. Pokud... to dopadne, myslím, že s tím žádné problémy mít nebudu.“ Smutně se
usmál. „Nakonec to může být k dobrému... podívej se na mé příbuzenstvo, všichni to
jsou víceméně šílenci. Určitě je to dědičné. Takhle budu mít přinejmenším jistotu, že
alespoň někdo vyvázne se zdravým rozumem.“
Severus pomalu přitakal. „Myslím, že bude dobrou matkou,“ usoudil s pohledem
upřeným do krbu a upil z hrnku čaj. „I když možná příliš malichernou a přísnou.“
„Taky mi přijde taková,“ pousmál se Draco, jako kdyby ho ta definice potěšila. „Takže
nejsi proti?“
„Ne, nejsem v zásadě proti.“
Jaké pěkné úhledné řešení. Draco byl celý po své matce, která svého chotě i potomka
zbožňovala a opečovávala v každém směru. Draco by byl k Hermioně i k dítěti pozorný –
a Hermiona má dost rozumu zajistit, aby je nerozmazlil. Severus by byl dokonce schopen
na mladé dohlížet osobně, vzhledem k tomu, že prakticky patří k rodině. Ano, dokonalé
řešení.
Uznale pohlédl na svého kmotřence: „Nedoporučoval bych ti žádná uspěchaná
prohlášení, ale pokud budeš pokračovat v pozvolném získávání kladných bodů...“
„Přesně to mám v plánu,“ souhlasil Draco se zjevnou úlevou. Evidentně považoval
Severusův názor za důležitější, než by Severus čekal.
„Pomaloučku, polehoučku...“ vysvětloval mladík. „Ona není z těch, které se dají
snadno získat dary a lichotkami... Řekl bych, že ji budu muset zaujmout spíš tím, co
mám v hlavě. Ještě že tam něco mám.“
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oxoxoxoxoxoxoxoxo
Profesorka McGonagallová svými charakteristicky úsečnými pohyby podala Hermioně
šálek čaje a nabídla sušenky z otevřené kovové dózy: „Zázvorové mloky?“
„Ne, děkuji vám,“ odmítla Hermiona a ze zdvořilosti upila trochu čaje, než hrnek
odložila bokem na stolek. „Jsem vám vděčná, že jste si na mě udělala čas, paní
profesorko. Vím, že mou kolejní ředitelkou je nyní profesorka Sinistrová, ale... moc se
neznáme a o tomhle,“ pohladila si břicho, „neví vůbec nic. Jste vlastně jediná, mimo otce
dítěte, komu jsem ten příběh vyprávěla. A on... no... s ním o tom znovu mluvit prostě
nemůžu, chápete.“
„Docela,“ stáhla McGonagallová ironicky ústa. „Osobně jsem sice ve vaší situaci nikdy
nebyla, nicméně viděla jsem už leccos, mezi studenty i jinde. Za mých časů by
samozřejmě nutně muselo dojít na magický výběr manžela – nebo na cokoli, čím
vyhrožují mudlovští otcové, aby přivedli k rozumu mladíky zapletené s jejich dcerami – a
nebral by se ohled na to, zda byste dotyčného chtěla do celé záležitosti zapojit, či
nechtěla.“
„Pouze, pokud bych byla donucena ho jmenovat, což nehrozí,“ usmála se Hermiona
klidně. „A kdybych se spokojila s manželstvím s Ronem, byli bychom nešťastní oba dva.“
„To si dovedu představit,“ zavrtěla profesorka hlavou a zamyslela se. „Pan Weasley je
odvážný bojovník a milý mladý muž, nicméně na manželství zjevně dosud není zralý.
Artur Weasley byl v jeho letech už takový tichý a usedlý. Jen Charlie s Percym se vyvedli
po něm, pokud jsem si všimla... ostatní jsou spíš po své matce.“
„Vážně?“ zvažovala to Hermiona a shlédla si na břicho. „Zajímalo by mě, jestli bude
po mně. Pokud tu za jedenáct let budou k vidění věčně zvednutá ruka a osmisvitkové
eseje, dejte mi vědět.“
Ředitelka se suše zasmála. „Už se těším. Studenti s takovým nadšením pro
probíranou látku jsou zřídkavým jevem.“
Hermiona se pokusila skrýt trhnutí, které jí projelo, když si vzpomněla, jak přezíravě
profesor Snape ohodnotil její studijní schopnosti.
„To nebylo jen z nadšení pro učení... Spíš... chtěla jsem dokázat, že sem opravdu
patřím. Že jsem dost dobrá a hlavně...“ jemně se uculila, „nesnáším vypadat hloupě.“
„Zcela vám rozumím,“ usmála se na ni McGonagallová. „Jako studentka jsem byla
stejná.“
Hermiona přikývla. „Jenže... ten pocit se neomezuje jen na studia,“ přiznala tiše.
„Nenávidím vědomí, že jsem udělala takovou pitomost, jakou jsem udělala,“ dotkla se
něžně svého bříška, „a úplně stejně mě rozčiluje, jak jsem ublížila jeho otci... A pak se
cítím jako ta nejhorší osoba pod sluncem, protože – copak může pouhé vědomí vlastní
hlouposti soupeřit se skutečností, že jsem někomu ublížila?“
„Rozumím,“ zamyslela se McGonagallová a pomalu upila ze svého šálku. „Přiznávám,
slečno Grangerová, s obdobnou situací jsem se nesetkala ani během těch pětatřicet let,
kdy jsem zde pouze učila, ani v následujících dvaceti letech strávených vedením koleje.
Nicméně se vynasnažím být vám nápomocna, seč budu moci... a spolehněte se, že cokoli
mi řeknete, zachovám v tajnosti.“
„Děkuji vám,“ pozvedla Hermiona svůj šálek a nepřítomně začala mnout jeho ouško.
„Vlastně ani nevím, proč o tom chci mluvit.“
„Potřeba vyzpovídat se bývá silná.“ Ředitelka si vzala sušenku a elegantně ji odložila
na okraj podšálku. „Vždyť se říká – lépe vypustit ven, nežli dusit uvnitř... člověku se
uleví, když se svěří.“
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„Možná. Jenže vás tím asi přesvědčím, že jsem totální idiot, což bych nerada,“
odtušila Hermiona s pohledem upřeným do vlastního šálku čaje.
„Slečno Grangerová, ať už jste provedla cokoli, mohu vás ujistit, že jsem slyšela i o
horších případech. Vedla jsem dvacet let Nebelvír, jehož členové se nevybírají podle
bystrého intelektu a schopnosti předvídat, ač mě samotnou to mrzí – o tom
nepochybujte.“
Hermiona se neubránila zachichotání. „Také jsem si všimla... jenže já bych měla být
jiná, lepší.“
„Nápodobně, slečno Grangerová... což mi ovšem nezabránilo ve shození Augusta
Notta ze schodiště, když mi bylo sedmnáct... nechybělo mnoho a měla jsem ho na
svědomí,“ ušklíbla se McGonagallová zahořkle. „Na svou obranu mohu uvést pouze to, že
se pokoušel přejet mi dlaní po přední části hábitu, nicméně ode mě to byla hloupá a
nebezpečná reakce, které jsem ještě dlouho litovala.“
Dívka přikývla. „Zaslepil vás hněv, řekla bych,“ pronesla polohlasem, „u mě to bylo
jinak.“
„A jak to tedy u vás přesně bylo?“ pohlédla na ni ředitelka přes obroučky brýlí. „Jste
připravena se mi svěřit?“
„Když... jsme spolu mluvily prvně, nebyla jsem k vám úplně upřímná,“ soukala ze
sebe Hermiona. „Ne, že bych lhala... opravdu jsem byla s někým, kdo byl naprosto opilý.
Věděla jsem, že by normálně... to...“
„Svedla jste mužského dostatečně opilého, aby si na druhý den nic nepamatoval, a to
za plného vědomí, že není ve stavu vám vzdorovat, pokud by neměl zájem,“ ředitelka se
pobaveně ušklíbla při pohledu na Hermioninu pokleslou čelist. „Má milá, mé znalosti na
tomto poli nejsou pouze teoretické, jsem poměrně dobře obeznámena i s praxí. Také
jsem bývala mladá, víme?“
Hermiona zahanbeně zrudla. „É... ano, paní profesorko.“
Minerva McGonagallová byla ještě stále pohlednou ženou... zamlada musela být
vyloženou kráskou. Určitě byla hezčí než Hermiona – vysoká, ne tak kostnatá, se vlasy
schopnými vydržet v požadovaném účesu...
„Stejně... ehm... nebylo to tak, že... no, že jsem to prostě chtěla a dotyčný byl po
ruce. On je o tom teď přesvědčený, ale tak to prostě nebylo.“
„V létě jste se mi zmínila, že už se vám po jistou dobu líbil,“ připomněla
McGonagallová a zamyšleně Hermionu pozorovala.
„Víc než to,“ přiznala Hermiona svému šálku. „Já se do něho... zakoukala. A ještě mě
to nepřešlo, ani po tom celém... Vím, že ho vlastně neznám, že... si jen myslím, že mu
rozumím. Vím, že je to pouhá zakoukanost, která neomlouvá, co jsem provedla, protože
jsem věděla, že to dělat nemám. Jenže...“ roztřásla se jí brada, „nikdy jsem k nikomu
necítila víc,“ zašeptala, „ani k Ronovi ne.“
„Ach, má milá...“ pronesla profesorka McGonagallová tiše s nečekanou něhou.
„A já... bože, připadám si tak pitomá,“ přikryla si tvář dlaní a zhluboka se nadechla,
aby trochu uklidnila roztřesený hlas. „Ani Levandule není takhle blbá. Jasně, ona je
totálně tupá, zlomyslná kráva, mozku má míň než trpaslenka, ale ani ona není tak
k uzoufání pitomá, aby se s někým vyspala jen pro získání jeho pozornosti.“
Šálek jí byl odebrán z ruky a s tichým cinknutím kamsi odložen. „Hermiono, já ti
naprosto rozumím, tedy až na ten nelichotivý popis tvé spolubydlící.“
„Jenže... já jsem přeci chytřejší než ona, vím to!“ Hermiona si zakryla tvář i druhou
rukou a lehce se předklonila, aby ji proud vlasů schoval před ředitelčiným pohledem,
který musel být v tuto chvíli plný znechucení. „Já jen... chtěla, aby si už konečně alespoň
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všiml, že jsem holka, a byla jsem připitá a... a teď vím, že už mi nikdy, nikdy neodpustí,
že jsem to všechno královsky podělala, protože jsem byla tak pitomá...“
Ozval se tichý šramot a okolo jejích ramen se jemně ovinula hubená paže. Profesorka
McGonagallová si musela přesednout na malý dřevěný stolek vedle Hermionina křesla.
„Hermiono, pokud toto zůstane tvou jedinou hříšnou nerozvážností spáchanou v rámci
lovu na muže, tak z toho vyvázneš výrazně laciněji než mnohé jiné,“ uklidňovala ji
hlasem, z něhož zcela mizela obvyklá úsečnost. „Jsi nadanou mladou čarodějkou, dobrou
kamarádkou, vždy držíš dané slovo. Jenže když se to stalo, tak ti bylo pouhých sedmnáct
a ujišťuji tě, že v celém životě není hloupějšího období nad věk okolo dvaceti let, najmě
co se milostných vztahů týče.“
Hermiona se schoulila do onoho polovičního objetí a rozbrečela se tváří v tvář
nečekanému porozumění. „Taky proto jsem si ne...nemohla vzít ty lektvary, co mi všichni
nabízeli, že mi obstarají, kdybych chtěla,“ skřehotala. „Věděla jsem, že d...další šanci už
u něho mít nebudu – po tomhle už rozhodně ne, ale stejně mi to nebylo jedno, a když
jsem zjistila...“
„Takže to nebylo tak, že by ses nedokázala vzdát svého dítěte – ty ses nedokázala
vzdát právě jeho děcka,“ hladila ji profesorka McGonagallová lehce po rameni. „Tak
tomu, má milá, docela rozumím. Ne, že bych sama snad někdy zatoužila mít dítě od
kteréhokoli mužského, ale i tak ti rozumím, proč jsi nemohla prostě hodit flintu do žita.“
„A za to mě teď t...taky nenávidí, určitě, vím to,“ otřela si Hermiona oči a zabořila
tvář do ředitelčina kostnatého ramene. „Ale já tohle dítě chci... a budu d...dobrá matka,
budu... budu se o něj dobře s...starat...“
„O tom nepochybuji,“ vískala ji McGonagallová něžně ve vlasech. „Není třeba, aby sis
dělala starosti o svůj charakter, a ani aby ses styděla za svou bláhovost. Všichni se
chovají potřeštěně, když se zamilují – a občas v té chvíli i ubližují ostatním... a pak se za
to právem stydí.“
Zamilovanost. Tomu slovu se Hermiona pečlivě vyhýbala. Byla to zakoukanost, nic
víc. Zakoukanost se jednou okouká, časem může sama přejít, lze ji překonat... Přesto ji
ředitelčina slova pohladila po duši.
„N...nechtěla jsem mu ublížit, vážně nechtěla...“
„Já vím. Na, vezmi si,“ do Hermionina zorného pole vplul čistý bílý kapesník, který
měl v jednom rohu vyšité stylizované bodláčí. „Vysmrkej se.“
Hermiona se napřímila a utřela si nos, cítila se nečekaně dobře, když o ni bylo znovu
pečováno jako o prvňačku. Jednou jí byl nabídnut zázvorový mlok a kapesník s bodláčím
jako první pomoc při těžkém záchvatu stesku po domově, tehdy byla nabídka ještě
doplněna o zapůjčení knihy. Zafungovalo to nečekaně dobře – zvláště ta kniha.
„Děkuji, paní profesorko.“
„Ccc,“ zavrtěla profesorka McGonagallová hlavou,
překvapení. „V soukromí mi klidně tykej. Já jsem Minerva.“

k Hermioninu

nemalému

Hermioně už zase poklesla čelist. „Ale, profesorko McGonagallová, to bych si nikdy...“
„Tuto výsadu samozřejmě nenabízím běžně ani bývalým studentům, natož
současným. Profesor Lupin s tím má problémy do teď, abych pravdu řekla,“ uchechtla se
profesorka McGonagallová pobaveně. „Nebýval zrovna nejlepším studentem a co se týče
Přeměňování... přiznávám, že jsem na něho byla opravdu přísná. Ale ty, Hermiono, jsi
výjimečný případ. Ty a já jsme spolu bojovaly bok po boku – a už od dětství jsi na sebe
přebírala zodpovědnost za závazky, na něž bych si sama netroufala... osamělé mateřství
je jen jedním z nich.“ Jemně se pousmála. „Nikdy jsem matkou nebyla, ani jsem po tom
netoužila. Děti mám docela ráda, řekla bych, ale z mimin jsem vždycky příšerně
nervózní.“
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„Vážně?“ Hermionu by nikdy nenapadlo, že by přísnou, velitelskou, bystře uvažující
profesorku McGonagallovou znervóznilo cokoli menšího než rozzuřená akromantule. „Z
mimin?“
„Ano. Jsou křehká, hlučná a mají sklon vypouštět bez varování různé nechutné
substance,“ potřásla ředitelka hlavou. „Ale tím jsem se snažila poukázat na skutečnost,
že sis dávno zasloužila právo, aby s tebou bylo jednáno jako s dospělou, Hermiono, i
když jsi ještě studentka. Což zahrnuje i tykání, pokud je nabídnuto.“
„Já... děkuju,“ nakrčila Hermiona nos a osušila si oči kapesníkem. „Hrozně moc to pro
mě znamená, tohle slyšet, i když si stále nejsem jistá, že to zvládnu.“
„Prostě dělej, co můžeš – víc od tebe nikdo nečeká,“ kývla profesorka McGonagallová.
„Abych nezapomněla, je nevyšší čas tě přestěhovat do nových pokojů. Ta schodiště do
nebelvírské věže tě musejí zmáhat a zaslechla jsem jisté stížnosti, že prý si okupuješ
koupelnu s vanou.“
Hermiona zrudla. „Bolí mě záda.“
„No, vzhledem k okolnostem předpokládám, že pěkné apartmá na třetím poschodí ti
ulehčí život. Většina učeben je odtamtud lehce dostupná a navíc budeš mít vanu jen pro
sebe,“ usmála se na ni McGonagallová povzbudivě. „A také dostaneš přiděleného jednoho
domácího skřítka. Vím, že neschvaluješ podřadné postavení těchto stvoření, ale ujišťuji
tě, že vzdor tvým předchozím aktivitám s pletenými čepičkami se k tvé obsluze hlásili
dobrovolně úplně všichni. Skřítci zbožňují děti svých pánů; a jedním z důvodů, proč tu
máme v Bradavicích tolik skřítků, je jejich touha starat se o děti, které jsou odloučené od
svých domovů. Nicméně o péči o mimina jsou ve zdejších podmínkách ochuzeni.
Předpokládám, že až se dítě narodí, budou se o něj chodit starat všichni do jednoho, i
když ty je pravděpodobně neuvidíš. Tobě bude přidělena Dilly – je jednou z našich
nejstarších skřítek, celý život prožila v Bradavicích a nikdy neměla možnost pečovat o
nastávající matku. Je z toho úkolu celá vzrušená.“
„Ach,“ odmítnout by bylo dětinské, když se Dilly na dítě tak těšila. A bude milé mít
svůj vlastní pokoj... a nemuset se shýbat pro každou prkotinu, která upadne na podlahu
– ohýbání se bylo čím dál tím obtížnější. „No... dobrá. Děkuji prof– Minervo,“ sice
zrůžověla, ale to jméno nakonec vyslovila.
„Jenom po mně nechtěj, abych to dítě chovala, až se narodí,“ Minerva se náhle
zatvářila, jakoby ji bolely zuby. „Určitě bude roztomilé, ale já bych se bála, že mi upadne.
Budu je pozorovat z bezpečné vzdálenosti.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona se konečně dokolébala do ložnice a s úlevou si oddechla. Zítra jí přestěhují
věci do nového pokoje. Už nebude muset poslouchat Levanduliny a Parvatiiny šplechty.
Už nebude muset vylézt z vany, pokud se jí nebude chtít. Už nebude muset ze svých věcí
oklepávat třpytky.
A hlavně, už nikdy se nebude muset vypořádávat s těmi zatracenými schody!
„Co to provádíš?“ zeptala se Parvati, když si Hermiona začala sbírat věci a házet je do
kufru.
„Zítra ráno se stěhuju,“ neměla by na Parvati tak štěkat – nemohla za to, jaká byla.
„Profesorka McGonagallová usoudila, že schody do nebelvírské věže jsou pro mě příliš
namáhavé. A abych se přiznala, má pravdu... Už je ani nedokážu vyjít, aniž bych se
cestou zastavovala na vydýchání. Takže mě přestěhují do jednoho z hostinských pokojů
ve třetím patře.“
„Ty budeš mít vlastní pokoj?“ vykulila na ni oči Levandule. „To není fér!“
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„Stejně jako není fér, že vás každou noc třikrát vzbudím, když musím na záchod,“
namítla Hermiona kysele. „A co teprve, až se dítě narodí – toužíš ho slyšet řvát co dvě
hodiny ve dne v noci?“
„Rozhodně ne,“ pronesla Parvati, zatímco Levandule zůstala tiše. „Všimla jsem si, že
chodíš po schodech čím dál tím pomaleji.“
„A budu mít svou vlastní vanu, takže z ní nebudu nikoho vyhazovat.“ Levandule se
zamračila a Hermina si řekla, že už ví, odkud profesorka McGonagallová zaslechla
stížnosti na okupování koupelny. „Nicméně bych si myslela, že vy dvě budete spíš rády,
že budete mít pokoj samy pro sebe.“
Parvati se rozzářila. „Jasně! A bude tu víc místa, když tu zbudou jen dvě postele,
možná bychom si sem mohly dát pohovku nebo tak něco.“
„Vidíš? Bude to fajn pro obě strany. Já si budu pohazovat knihy po svém vlastním
pokoji, takže o ně nebudete zakopávat.“ Hermiona upustila do kufru náruč knížek, pak
zamrkala a podepřela si rukou záda. „Pffff. Ať už si o zázraku zrození všichni říkají, co
chtějí, těhotenství je ještě nepohodlnější, než jsem čekala. Prokletí netrvá nikdy tak
dlouho.“
Levandule se znovu zamračila. „Jasně, že je to nepohodlné, když pobíháš po celé
škole,“ začala povýšeně, „kdyby ses o sebe řádně starala...“
„Levandule, jsem na přelomu šestého a sedmého měsíce. Bylo by to nepohodlné, i
kdybych žila v luxusním sídle bez schodů a nemusela dělat žádné domácí úkoly. Každý
den musím brát lektvar proti srdeční arytmii, budím se ve tři v noci kvůli tomu, že mě
kdosi kope do plic, příšerně mě píchá v nohách i kyčlích a to jediné, co mě chrání před
děsivými hemoroidy, je každodenní používání masti – a pokud by mi náhodou došla, tak
bych za další várku klidně prodala i tvoji babičku,“ Hermiona další kupkou knih do kufru
mrskla, až to prásklo. „A celé se to bude už jen zhoršovat a zhoršovat, až nakonec budu
trávit celé hodiny snahou protlačit zcela vyvinuté dítě otvorem o velikosti pomeranče.
Těhotenství je povětšinou nechutná záležitost a nepohodlné je celou dobu – o žádný
zázrak se rozhodně nejedná, to mi můžeš věřit!“
Parvati zamyšleně nakrčila nos. „Tohle tedy v knihách nepopisují,“ usoudila nejistě.
„Knihy lžou,“ Hermiona popadla noční košili... novou, se zavazováním u krku a
několika akry bílé bavlny k zakrytí obtěžkaného břicha, „jsou plné příšerných
romantických slaďáren.“ Krátce se zamyslela. „Ale i tak se mi to docela líbí, musím
přiznat. Miluju své dítě – a vznik nového života je svým způsobem fascinující. Jenže je to
dost nepříjemné.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola čtrnáctá

Umění obětovat
Hermiona srolovala domácí úkol z Věštění z čísel a ohlédla se po hodinách. Za půl
hodiny by měla stát před kabinetem profesora Snapea.
Její nový pokoj byl velmi pohodlný... sice menší než společná ložnice, ale měla tu
několik knihoven, o něž se nemusela s nikým dělit, psací stůl na vypracovávání domácích
úkolů, vlastní koupelnu – a v ní hlubokou vanu s několika příčkami pro snazší vylézání.
Zjevně to byl jeden z pokojů běžně vyhrazených pro starší zkoušející při NKÚ a OVCích.
Domácí skřítci obstarali dokonce i kolébku, stála v koutě místnosti. Vypadala prastaře,
jako by byla zkonstruována za časů Zakladatelů – slovo ‚zkonstruována‘ bylo zcela na
místě. Byla umně sestavena z dílců vyřezaných z masivního dubu a vážila tolik, že s ní
Hermiona nebyla schopna ani pohnout.
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Hermiona kolíbku něžně polaskala a odkolébala se (další výraz odpovídající
skutečnosti) do koupelny. Pokud si dojde teď a pak ještě jednou těsně před odchodem,
tak by to mělo vyjít. Ať už ji chce profesor Snape učit čemukoli, nechtěla ho v polovině
lekce žádat o čůrací přestávku.
Když byla přirozená potřeba vykonána, prohlédla se Hermiona v zrcadle. Studentský
hábit nesluší nikomu, ale v kombinaci s obtěžkaným břichem už je vyloženě ohavný.
Náhlý nápad se nalíčit raději zavrhla – stejně se nikdy nelíčila, až na pár příležitostí
vyloženě formálního rázu – takže i kdyby se o to nyní pokusila, asi by se jí nepovedlo nic
pěkného. Ale i tak mu chtěla předvést, že už je dospělá. Zodpovědná nastávající matka a
žádná přecitlivělá pubertální kravka.
S oblečením se nic dělat nedalo a s tváří v podstatě také ne. Což ponechalo jedinou
možnost – upravit vlasy. Normálně by si jich prostě nevšímala, nicméně bylo přeci jen
poněkud dětinské pobíhat po hradě s účesem hodným divoženky. Zachmuřila se a vzala
do ruky kartáč.
O osmadvacet minut později už klepala na masivní vstupní dveře kabinetu profesora
Snapea.
Dveře se otevřely prakticky okamžitě. Vzhlédla k profesorovi, který se na ni na
oplátku krátce zamračil a vzápětí se odvrátil. „Pojďte dál a zavřete dveře.“
Vykonala, jak řekl, a nenápadně si ho prohlížela. Vypadal... rozrušeně.
„Omlouvám se za zpoždění, pane profesore. Nechodím tak rychle, jak jsem byla
zvyklá.“
„Jdete právě na čas.“ Mávl rukou: „Sedněte si.“
Ponejprv se rozhlédla po jeho kabinetě. Ve středu nevelkého volného prostoru stály
dvě židle, mezi nimi štíhlý stolek a na něm... šachy. Dobrotivá nebesa. On ji opravdu
bude učit hrát šachy.
Výběr strany ponechal na ní. Rozhodla se pro černé – pokud bude začínat on, bude
mít ona alespoň nač reagovat. Opatrně usedla a nervózně k němu vzhlédla: „Opravdu mi
to nejde.“
„A prosté trvání na tom, že něco nezvládáte, je samozřejmě jednodušší, nežli vyvinutí
snahy se tomu naučit,“ dobíral si ji a usedl proti ní se svou obvyklou plavnou grácií, čert
aby ho vzal!, zatímco ona se tu potácí podobná hrochu, který se pokouší chodit po
zadních.
„Snažila jsem se to naučit. Snažila jsem se po celá léta od chvíle, kdy jsem prvně
uviděla šachovnici. Pokoušela jsem se to načíst z knih, strategie jsem se drtila zpaměti,
Ron i Ginny mi dávali lekce...“ kousla se do rtu a shlédla na hrací plochu, kde unuděné
figurky bezmocně potřásaly hlavami. „Myslela jsem si, že pokud dokážu hrát alespoň
trochu slušně, v těch zlých snech se budu schopná ubránit.“
„Rozumím,“ tón jeho hlasu byl méně zlomyslný než obvykle, možná zněl dokonce o
něco příjemněji. „Obtížný úkol, pokoušet se vyhrát proti své vlastní mysli. Vy ve svých
nočních můrách samozřejmě nemáte šanci – nikdo nemůže vyhrát šachovou partii proti
sobě samému, pokud předem neprotežuje jednu stranu na úkor druhé.“
Přikývla a nasucho polkla. „Já vím... tak jakýpak má tohle smysl?“
„Pro začátek se naučíte tolik, abyste byla schopná hrát se mnou.“
Přitakala a nervózně si skousla spodní ret.
Chvíli mlčeli, a když znovu promluvil, vklouzl do svého obvyklého učitelského tónu:
„Úvodní partie prověří vaše nynější schopnosti. Šachy mohou být hrány na relativně
slušné úrovni při pouhém rutinním opakování standardních situací a manévrů – postupně
doplňovaném o možnosti, které nabídne vývoj na šachovnici. Vaše nedostatečná
kreativita, jež se projevuje při jiných příležitostech, by neměla hraní šachu zcela
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znemožňovat. Nicméně vás omezuje, to je jednoznačné. Hrajte jako obvykle a já se budu
dívat, jak vám to jde.“
Znovu přikývla a poněkud se uvolnila. „Ano, pane.“ Základní testík jejích hráčských
schopností. Bude to sice zahanbující, ale alespoň od ní nečeká víc, než čeho je vážně
schopna.
Znovu na ni pohlédl tím zvláštním, nevyzpytatelným pohledem a pak kývl. „V
pořádku. Začneme.“
Netrvalo ani tři minuty, než ji zčistajasna zaskočil šachmatem. Při další partii se už
zjevně držel zpátky, při tazích nespěchal a trpělivě čekal, když rozmýšlela své vlastní
tahy. Jistěže prohrála, ale dokázala ho předtím připravit o tři z jeho figur. Byla si jistá, že
ji nechal.
„Dobře, všiml jsem si jednoho problému,“ pronesl, když mávnutím prstů přikázal
figurkám znovu se rozestavit. „Nehrajete na výhru. Pouze se snažíte neztrácet figury.
Dokonce se zdráháte ohrozit mé vlastní. Noční můry ve vás navodily dojem, že šachové
figury jsou živé, a vy teď nejste schopná je obětovat, když je třeba.“
„Nenávidím ten pohled, když dostanou zásah,“ přiznala a pozorovala černé pěšce
pochodující zpět do základního postavení. „Vím, že jsou to jen figurky, ale...“
„Ale jelikož jste byla na jejich místě, tak s nimi soucítíte. Což je sentimentální,
nerozumné – nicméně pochopitelné.“ Vzhlédla a zjistila, že ji zamyšleně pozoruje. „Příště
použijeme mudlovskou sadu. Mělo by to pro vás být jednodušší.“
„Příště?“
„Jediná lekce stěží napraví vaše nedostatky v taktice,“ zapřel se do židle. „Vy hrajete
šachy stejně, jako bojujete, slečno Grangerová. Vaše instinkty jsou v pořádku, ale
necháváte své srdce, aby je přehlasovalo. Pečujete o své spojence a snažíte se je zaštítit
i ve chvílích, kdy vás toto konání zraňuje a jim nepomůže. Toto jsem vypozoroval už
z vašich šeptaných kusých rad Longbottomovi, které jste si neodpustila, ačkoli jste si
byla vědoma toho, že vás budou stát body.“
„Lépe přijít o pár bodů než zažít výbuch v učebně Lektvarů,“ podotkla Hermiona a
snažila se nepůsobit vyzývavě ani tónem hlasu, ani výrazem tváře. „Když je Neville
nervózní, dělá chyby. Dohlížela jsem na něho pro bezpečnost všech.“
„A to jste si o mně myslela, že jsem jako učitel pouze na ozdobu?“ pozvedl obočí ve
zjevném očekávání, zda Hermiona dokáže vymyslet odpověď, kterou by nebyl schopen
považovat za urážku.
„Jistěže ne, nicméně nás bylo ve třídě dobře dvacet. Nemohl jste sledovat Nevilla bez
ustání, protože jste musel dohlížet na všechny,“ pokrčila rameny a natáhla se srovnat
střelce, který si začínal sedat. Pohrozil jí drobnou pěstičkou, ale poslušně se znovu
postavil do pozoru. „Tak jsem se po něm raději dívala, stejně jako po Ronovi a Harrym –
zatímco třeba Draco hlídal Crabbea a Goyla. Sám jste nám na úplně první hodině řekl, že
nemůžeme nechat ostatní dělat chyby.“
Překvapeně zamrkal. „Nic takového jsem neříkal.“
„Říkal. Srazil jste Harrymu body, protože nezabránil Nevillovi přidat dikobrazí ostny
příliš brzy. Zdůvodnil jste to, že prý chtěl vypadat o to líp, když to Neville pokazí, což
bylo pěkně nespravedlivé – Harry tehdy vůbec prvně v životě viděl jakýkoli lektvar, navíc
se ho rovnou pokoušel vyrobit, a já si nemyslím, že by si v té chvíli byl vědom toho, že
ne zcela přesný postup se může tak zvrtnout. Nicméně, pokud jsme mohli přijít o body,
když jsme někomu nepomohli, tak logický závěr byl, že se od nás pomoc druhým
vyžaduje.“
„A skutečnost, že jsem vám za napovídání bez ustání odebíral body, vás nedovedla
k logickému závěru o mylnosti vašeho původního předpokladu?“ zeptal se ne až tak
ostře, jak míval ve zvyku.
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„Vlastně ani ne. Nikomu jinému než mně jste za to body nikdy nesrazil. Považovala
jsem to za průvodní projev vaší neustávající snahy mě odradit od toho mého
nesnesitelného
vševědského
šprtání,“
odpověděla
Hermiona
hlasem
pečlivě
kontrolovaným, nechtěla, aby si z jejího tónu domyslel, jak ji jeho postoj zraňoval. Tolik
se na něho snažila celá léta zapůsobit, a on jí nedopřál ani tu nejmenší pochvalu.
„Představovala jste neobyčejně vhodný cíl, na němž jsem mohl předvést
požadovanou protinebelvírskou zaujatost,“ přiznal věcně a ona na něho nevěřícně
pohlédla. „Nebylo to vždy míněno... osobně. Prostě jste byla jen nejvýraznější
nebelvírkou v učebně.“
Hermiona znachověla a snažila se nevypadat nadmíru potěšeně. „Vážně?“
„Aby nedošlo k mýlce, slečno Grangerová, má zaujatost proti vaší koleji byla sice
lehce přehnaná, ale ne zcela hraná. Všichni nebelvíři jsou arogantní, líní a sebestřední.
Nemilosrdně tyranizují příslušníky Zmijozelu a zcela pohrdají jak mrzimorskými, tak
havraspárskými – kteří, pokud by někdy dokázali spolupracovat, by pravděpodobně
dokázali vyhladit členy obou prvně jmenovaných kolejí a následně s trpělivou pozorností
odstranit jakékoli stopy, jež by je mohly z takového činu usvědčit. Připouštím, že vy
osobně nejste ani líná, ani příliš sebestředná, ale arogantní jste byla vždycky. Tak pyšná
na svůj intelekt a na své nadání – raději jste se spoléhala na svou výjimečnou paměť pro
přečtené i slyšené, místo abyste si dopřála luxusu samostatného myšlení.“
Svěsila hlavu. Ta kritika bolela, ale komplimenty v ní skryté přeci jen otupily břit
jejího ostří. Intelekt a nadání, na něž mohla být hrdá, a výjimečná paměť... spíše
sebestředná než líná... dokonce si i povšiml, jak pečlivě studovala...
„Pokusím se na sobě zapracovat,“ slíbila. „Ehm. Pamatuji si mnohé z oprav, které jste
si dopsal do své učebnice Lektvarů, a leckteré jsem si opsala. Snažila jsem se vystopovat
váš postup od řešení zpět k základům, abych zjistila, jak jste na ty změny přišel. Bylo to
naprosto fascinující, ačkoli madam Pinceová byla značně rozrušená tím, kolik knih jsem si
půjčila z lektvarové sekce knihovny.“
„Zajímavé,“ nakrčil čelo – vypadal, že ho to zaujalo. „Kontrola cizího postupu není
sice práce přímo kreativní, slečno Grangerová, ale rozhodně je to slibný začátek. Podařilo
se vám objevit důvod mých záznamů?“
„Částečně. A cítím se poněkud zahanbeně, že jsem na ně nepřišla už dávno. Měla
jsem na ně přijít sama. Opravdu mám dobrou paměť – měla jsem si vzpomenout, co
jsme se ve třeťáku učili o žabníku, a objevit, že neexistuje možnost, aby ho šest vajec
popelce zcela neutralizovalo – jen tak pro příklad. Jenže já byla tak zvyklá prostě dělat,
co je psáno...“
„Slečno Grangerová, právě jste objevila důvod, proč málokterý ze studentů z kurzu
Pokročilých lektvarů dosáhne úrovně požadované ke složení OVCí,“ zjevně potěšený na ni
lehce uznale kývl. „Ačkoli jsou dostatečně zruční uvařit požadovaný lektvar, většinou se
prostě nedokáží držet svých vlastních znalostí o přísadách natolik, aby objevili drobné
pasti ukryté v textu. Pravá dovednost jemného umění přípravy lektvarů netkví pouze
v dokonalé paměti, ale v praktickém využití nabytých vědomostí – koneckonců
‚zapomenout‘, že hnis z dýmějových hlíz reaguje explosivně při smíchání s jakýmkoli
produktem pocházejícím z citrusů, se vám podaří v životě maximálně jednou – další
možnost už nikdy nedostanete.“
Hermiona souhlasně přikývla. Bylo to tak zřejmé. Na prosté vaření podle jasně
sepsaného recepisu nemusel být člověk zrovna génius. Ale experimenty, a to i prosté
úpravy již existujících lektvarů, vyžadovaly v podstatě encyklopedické znalosti vlastností
všech přísad a jejich vzájemných reakcí, znalosti, co a v jakém poměru lze přidávat do
směsí, které látky nelze zpracovávat bez použití neutralizačních činitelů, jež mohou být
pro změnu ovlivněny dalšími příměsmi, po nichž by se lektvar stal znovu nestabilním...
„Když nad tím trochu zapřemýšlím, je to naprosto očividné,“ přiznala kajícně, „cítím
se nevyslovitelně hloupě, že jsem si toho nevšimla nikdy dřív.“
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„Jistě, ‚nevyslovitelná hloupost‘ je poměrně odpovídající pojmenování,“ usoudil, ale
jeho hlas neštěkal ani nekousal. „Nicméně i odhalení oné příslovečné hlouposti je víc, než
k čemu se dopracuje většina studentů, nevyjímaje připravující se na OVCE.“ Na chvíli
umlkl a zamyšleně si Hermionu prohlížel. „Pouhé sestavování písemných prací, které
stejně tvoří jen malou část učiva Pokročilých lektvarů, je zjevně nedostatečné. Pokud se
ve svém vlastním volném čase zabýváte podrobným výzkumem, mohli bychom toho
využít. Na příští lekci s sebou vezměte své poznámky, prohlédnu je, jestli neobsahují
něco, co by si zasloužilo oznámkovat jako esej navíc.“
Hermiona na něho zírala. Nevypadalo to, že by bezprostředně měla znovu čelit
uštěpačným poznámkám, ani že by se nenadálé příměří schylovalo ke konci. „Vážně?
Nebude vás to obtěžovat?“
„Pokud by mě to obtěžovalo, tak bych vám to nenabízel,“ střelil po ní dobře známým
pohledem vyhrazeným pro obzvláště nechápavé studenty. „Tak to bude pro dnešní večer
všechno, slečno Grangerová. Očekávám, že znovu přijdete v sobotu přesně v sedm hodin
večer a přinesete si s sebou poznámky k lektvarovému výzkumu.“ Zaváhal a pohlédl na
její břicho napůl podezřívavě a napůl nervózně, jak měli ve zvyku spíš přestárlí učitelé a
kluci v pubertě. „Nyní se vraťte do svého pokoje. Chápu, že potřebujete.. ehm... mnoho
odpočinku.“
Nervózní podezíravost byla pořádným zlepšením oproti předchozí lhostejnosti říznuté
otevřeným odporem a Hermiona si nemohla pomoci, aby se nerozzářila, když s jistými
obtížemi vstávala od stolku. „Rychle se unavím,“ přiznala a podepřela si kříž dlaní.
Jauvajs! „Ale zatím to není nijak hrozné. A... děkuji za dnešek. Máte pravdu... je to mé
slabé místo a potřebuji se s ním vypořádat.“
Odfrkl, ale přikývl a s nečitelným výrazem na tváři ji pozoroval, když se napřimovala
a rovnala si hábit okolo svého těla. „Strávil jsem šest a půl roku snahou vás přesvědčit,
že nevíte všechno a že se musíte naučit samostatně myslet. Takže nemám v úmyslu se
vzdát nyní, když už je cíl na dohled.“
Usmála se na něho. „Ačkoli to občas docela bolelo, cením si vaší práce. Děkuji vám a
přeji dobrou noc.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se ztěžka prodíral pracemi prváků, znenadání měl vážné problémy soustředit
se na nesmyslné výplody toho stáda tupých hlav. Tohle známkovat bylo vždy obtížné, i
když se jeho myšlenkám zrovna nenabízely mnohem lákavější cíle, na něž se mohly
zaměřit.
Jako třeba vlasy Hermiony Grangerové. Snad nikdy je neviděl jinak, než co
nezkrotnou hřívu budící dojem naprosté živelnosti a nedotčenosti. – Mimochodem:
provedla s nimi něco v rámci Vánočního plesu? Nevzpomínal si, že by ji tam tehdy vůbec
viděl, ale byl si zcela jistý, že kdyby měla na hlavě obvyklý rozježený chuchvalec, tak by
si jí byl všiml. – Takže vlasy vyčesané do drdolu ho dnes večer zastihly zcela
nepřipraveného. Vypadaly tak... přitažlivě, spoutané do nadýchaného uzlu na temeni její
hlavy a nenápadně odhalující jeden ze skrytých půvabů své majitelky.
Čistokrevní čarodějové měli své vlastní normy, jimiž poměřovali tělesnou krásu. A
Hermiona Grangerová jim na první zběžný pohled rozhodně nevyhovovala – světle hnědé
vlasy a narůžovělá pleť prostě nebyly dostatečně pozoruhodné; i když její velké hnědé
oči byly poměrně ucházející. Nicméně musel přiznat, že měla klady, jež tyto nedostatky
více než vyvažovaly. Hábity většinou ukrývaly křivky těla, takže čistokrevní – a ti, kteří
svůj celý dospělý život žili po kouzelnickém způsobu podobně jako Severus – se naučili
rafinovanějšímu oceňování osobních půvabů nežli prostému porovnávání rozměrů ňader a
pozadí. Koneckonců, každý s alespoň základní znalostí patřičných formulí byl schopen
upravit velikost poprsí a okrouhlost zadečku, přinejmenším na chvíli. Jenže krásně
tvarované ruce, útlé kotníky, něžné oči a štíhlá šíje – to byly přednosti, jež nebylo možno
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skrýt v hábitu a jež naznačovaly, že jejich majitelka je dívkou vymykající se nad běžný
průměr.
A Hermiona Grangerová měla bez debaty tu nejkrásnější šíji, jakou v životě viděl.
Křehkou, půvabně tvarovanou, s jemnou bezchybnou pletí lehce rámovanou drobnými
pramínky kučeravých vlasů... když kolem něho prošla a usedla ke stolku, strávil Severus
několik zahanbujících vteřin prostým a nepokrytým civěním na tu nádheru. Tušila ta
dívka vůbec, že pod tou svou koudelí skrývá hrdlo, kvůli němuž by se kluci byli schopní
servat o místo v lavici za ní jen proto, aby se mohli nerušeně dívat?
Její ruce byly tvarované s obdobnou dokonalostí jako její šíje. Nyní byly vinou
těhotenství lehce nateklé, ale nikterak výrazně. Prsty měla štíhlé, ani přehnaně dlouhé,
ani příliš krátké; dlaně něžně narůžovělé a hřbety hladké. Podařilo se mu odvrátit pohled
ještě předtím, než při pořizování svého vnitřního soupisu došel až k zápěstím, ale i ta
byla velice pohledná – alespoň tak soudil z toho, co se mu podařilo zahlédnout koutkem
oka.
Severus se zamračil a odhodil poslední esej na kupku k vrácení. Navrchu naškrábaná
poznámka pomstychtivě oznamovala, že mozkovna dotyčného studenta je vyplněna
směsí vzduchu a vepřového sádla. Spatřit Hermionu co dospělou ženu bylo dosti špatné.
Vidět ji jako pohlednou dospělou ženu bylo mnohonásobně horší. Zvláště nyní, kdy
konečně začala přemýšlet samostatně. Opakovala jeho dávný studentský výzkum, díky
němuž konečně pochopila rozsah spletitosti umění výroby lektvarů... to vědomí ji v jeho
očích dělalo ještě více žádoucí.
Podrbal Akilu, která se mu vyškrábala do klína. „Příště bych tě mohl představit slečně
Grangerové,“ shlédl na zvíře, jež se mu nakrucovalo na stehnech a ostrými drápky mu
drásalo látku oděvu, „docela by mě zajímalo, co jí řekneš.“
Akila mňoukla, přestala se nakrucovat a místo toho mu zaútočila na ruku. „Ohó!“
ucukl rychle z dosahu jejích ostrých drápků a ještě ostřejších zubů. Dávala si pozor, aby
ho nepokousala až do krve, ale i tak to bolelo. „Jestli toho nenecháš, tak ti nedám mléko
před spaním.“
Maguárka se na něho podívala stylem ‚to by sis nedovolil‘ a ospale se mu stočila na
klíně do klubíčka. Zrovna ve chvíli, kdy chtěl konečně vstát od stolu. Maguáři se občas
chovali úplně stejně nemožně jako prachobyčejný národ kočičí.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Když Hermiona otevřela dveře svého pokoje – svého vlastního, nesdíleného pokoje! –
nalezla uvnitř domácí skřítku naklepávat polštáře postele. „Dobrý večer slečně
Grangerové!“ vypískla dotyčná a rozzářila se na nově příchozí. „Toto já je Dilly, paní
ředitelka ji přidělila k slečnině obsluze.“ Náhle se zachmuřila. „Paní ředitelka slíbila, že
slečna už nenechává okolo povalovat čepečky.“
„Ach... jistě. Už žádné čepečky,“ znachověla Hermiona, „omlouvám se za ně.“
„Slečna byla velmi mladá,“ usoudila Dilly zjevně uklidněná omluvou. „Slečna může
Dilly požádat o všecko, co potřebuje, opravdu o všecko – pokud tu Dilly nebude, stačí,
když slečna zavolá a Dilly hned přijde. Slečna nebude ve svém stavu pobíhat po hradě.“
„Děkuji ti, Dilly. Pokusím se omezit... ehm... pobíhání na minimum,“ Hermiona
odložila tašku na židli a rozhlédla se. Na nízkém stolku čekal připravený čaj a zpod dveří
do koupelny vycházela pára. „Děkuji za vše, Dilly... tys mi připravila koupel?“
„Ano, slečno. Dilly chápe, že teplá lázeň pomáhá slečniným zádům,“ pronesla Dilly
poměrně samolibě. „Slečna si dá pěknou koupel a dobrý čaj a půjde do hajan. Slečna
potřebuje spoustu odpočinku.“
Hermiona na ni tiše zírala. Tahle skřítka byla rozhodně panovačnější, než bylo u jejího
druhu obvyklé. „No dobrá... krátká koupel nezaškodí, ale čaj rozhodně nepotřebuju.“
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Dilly se zamračila. Od někoho výšky dvou stop, s nosem připomínajícím nohu hřiba a
s modrýma očima velikosti podšálků, se jednalo o nečekaně zdařilou imitaci paní
Weasleyové. „Slečna musí být silná,“ pronesla nesmlouvavě, „slečna musí myslet na
dítě.“
„Ano, předpokládám, že Slečna musí,“ neubránila se Hermiona zachichotání nad
skřítčiným rozhodným výrazem. „Půjdu se tedy vykoupat.“
Voda lehce voněla po růžích a santalovém dřevě – a dokud znatelně nevystydla, tak ji
Hermiona neopustila. Vyšla z koupelny, a přestože nebyla Dilly nikde v dohledu, vypila
šálek čaje a snědla jednu sušenku, čistě pro případ, že by se skřítka tajně dívala. Dilly se
o její blaho starala až úzkostlivě a Hermiona nechtěla, aby se drobná skřítčí služebná
cítila nedoceněná.
Zrovna hloubala nad druhou sušenkou (dítěti by snad neublížilo, kdyby porušila svou
dietu pečlivě složenou pouze ze zdravých a výživných jídel a dala si trochou vaječného
krému...?), když kdosi zaklepal na dveře. „Kdo je tam?“ zavolala Hermiona. Vždy bylo
lepší vědět, koho zvete dál – i kdyby se okolo zrovna nepotloukal úkladný vrah usilující o
Harryho nebytí.
„Ginny. Můžu jít dál a podívat se na tvůj nový pokoj?“
„Jasně, pojď!“ Hermiona se ani neobtěžovala vyštrachat se na nohy a pouze mávla na
Ginny, která nakoukla do místnosti. „Dáš si čaj? Mám i sušenky.“
Ginny se pečlivě rozhlížela okolo, zatímco mířila k malému stolku doplněnému o dvě
pohodlná křesla, jenž se v pokoji objevil někdy během Hermioniny soukromé lekce
šachu. „Týjo. Kdybych byla tušila, že ‚být v tom‘ znamená mít vlastní pokoj s vlastním
krbem, vlastní koupelnou a ještě navíc s vlastním domácím skřítkem, bývala bych na
oslavě vítězství vynaložila o něco víc námahy odtáhnout Harryho do ústraní,“ zavrtěla
hlavou a ušklíbla se na Hermionu s laskavou závistí. „Máti by tedy ovšem chytla psotník.“
„Na chvíli – dokud by z tebe neudělal počestnou ženu, pak by se těšila jak malá,“
zaksichtila se Hermiona. „A on by si tě nejspíš chtěl vzít, ale... asi bych ti to
nedoporučovala. Harry je zlatíčko, jenže...“
„Jenže je jen o ždibec zralejší než Ron, který se pořád chová, jako by mu bylo
dvanáct,“ neodpustila si Ginny. „Takže mi to vlastně nevadí. Fakt děsně pěknej pokoj.“
„To jo. A chválabohu je levanduleprostý,“ podotkla Hermiona a podala si druhou
sušenku. „Kdybych měla znovu slyšet její rádoby šeptané poznámky o mém nedostatku
morálky a neexistujících vyhlídkách na budoucí manželství, tak už bych se asi
neudržela...“
„To ji to ještě baví?“ zavrtěla hlavou Ginny. „Krávu pitomou. V životě bych neřekla, že
kterákoli holka může být tak dlouho naštvaná kvůli Ronovi.“
„Nejdřív ji přiměl na mě žárlit, a když si na to zvykla, tak jí z nudy dal kopačky.
Nedivím se, že je ještě naštvaná,“ povzdechla si Hermiona a napila se čaje. „Jen bych si
přála, aby byla naštvaná na něho. Já v tom byla nevinně.“
„To je fakt,“ natáhla se k ní Ginny a pohladila ji po paži. „Musím říct, že jsem vážně
ráda, že jste se rozešli. Nezasloužil si tě, nýmand jeden pihovanej.“
Hermiona se zachichotala. Ginny o svých bratrech neměla zrovna vysoké mínění, s
čestnou výjimkou pro Charlieho – teď, kdy i Bill prokázal naprostou ztrátu soudnosti
sňatkem s Fleur. „Nakonec není tak špatný, jen... se k sobě moc nehodíme. Vlastně
vůbec ne.“
Ginny přikývla. „Přemýšlela jsem... jak jste se vlastně rozešli?“ zeptala se a vzala si
sušenku. „Je mi jasné, žes to musela udělat ty, on by k tomu nikdy nesebral odvahu.
Nechtěl mi o tom nic říct.“
Hermiona se náhle ušklíbla. „Byl to vlastně svým způsobem hrozně obyčejný a
civilizovaný rozchod. Dopoledne po oslavě vítězství, když jsme se všichni začali pomalu
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probouzet, jsem našla Rona v kuchyni Malfoy Manor svírat hrnek čaje a kňourat. A já...
víš, věděla jsem o Cynthii a byla jsem čerstvě těhotná – i když jsem to samozřejmě ještě
nemohla tušit. No, takže jsem ho pozdravila, on pozdravil mě, já řekla, že by bylo lepší,
kdybychom zůstali jen přáteli, on řekl, že si to taky myslí... a bylo to. Víceméně.“
Ginny na ni zírala. „A to je celé?“
„A to je celé. Oba jsme měli strašnou kocovinu a ani jednomu z nás se nechtělo dělat
scény, což tomu samozřejmě pomohlo, jenže... no, doopravdy jsme se rozešli vlastně už
předtím, tohle bylo jen formální potvrzení,“ pousmála se Hermiona pokojně. „Dala jsem
mu lektvar proti kocovině, on mi nalil hrnek čaje – a od té chvíle jsme byli zas jen
kamarádi jako celé ty roky.“
„Tedy...“ oždibovala Ginny svou sušenku a tvářila se zamyšleně. „Myslela jsem si, že
rozchod vždycky zahrnuje hádku a slzy a tak...“
„No, to jsme si odbyli už v noci. Když nad tím tak uvažuju, tak jsme se předchozími
léty vlastně prohádali,“ upila Hermiona trochu čaje. Chutnal zvláštně, za což asi mohly
nějaké bylinky. Nikdy neměla moc ráda bylinkové čaje... prostý anglický snídaňový, to
byl čajík tak akorát. „Vážně jsem neměla žádnou chuť v tom pokračovat.“
„Myslím, že ti rozumím,“ pokrčila Ginny rameny, „tedy, ne že bych někdy vůbec
tušila, co na něm vidíš.“
„Jsi jeho sestra, takže se to od tebe ani nečeká,“ usmála se na ni Hermiona laskavě.
„Já mám tentýž problém s Harrym... mám ho moc ráda, ale rozhodně mě nepřitahuje, víš
jak to myslím.“
„Vím a jsem ráda,“ podala si Ginny další sušenku, předchozí zlikvidovala nevídanou
rychlostí. „Víš, že se šíří klepy, že je Harry otcem tvého děcka?“
„Řekla bych, že podobné klevety se šíří o každičkém mužském, kterého znám, Colina
Creeveyho nevyjímaje,“ usoudila Hermiona kysele. „A Colin to opravdu nebyl.“
„Jasně, že ne. Která soudná holka by se taky svlíkla před Colinem? Vždyť by ji vyfotil,
jen by to udělala.“
Hermiona se téměř utopila v čaji, jak náhle vyprskla smíchy. Ginny jasně podědila
zemitý humor své matky. „Hm, to asi jo. A mimo to, on je příliš... nadšený. Což musí být
poměrně odstrašující.“
„Stoprocentně. Dennis alespoň umí mluvit i potichu. Colin všechno bezprostředně
komentuje značně nahlas,“ zavrtěla Ginny hlavou a tiše se zachechtala. „Hele, Colin asi
navázal vášnivý a jedinečný milostný vztah se svým foťákem.“
„S foťáky. Několika. Má jich celý harém!“
„Á fuj, Hermiono, to je nechutný!“ rozesmála se Ginny a současně vyloudila na tváři
znechucený výraz. „Já jsem stejně věděla, že to nemohl být Harry, protože kdyby ho bylo
možno odtáhnout od davu na víc než půl minuty, tak bych to byla udělala sama, což
říkám každému, který s tou pitomostí přijde. Většinou rychle sklapnou.“
„Výborně! Tak to bys mohla poskytnout obdobné alibi i profesoru Lupinovi, všem
svým bratrům s výjimkou Percyho, Pošukovi Moodymu –“
„No fuj! Pošukovi ne!“
„Jo, to už bych radši svedla bodloše, jenže zaslechla jsem i takovou teorii. A o
Kingsleym Pastorkovi také –“
„Hm, jeho přítel by byl vážně překvapený.“
„Kingsley nejspíš taky. A pak tu máme Justina Fich-Fletchleye, Nevilla Longbottoma,
Terryho Boota –“
„Takže všechny, co nosí kalhoty, koukám.“
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„Ano, tedy až na tvého taťku a ostatní zamilované ženáče, kteří by se nezapomněli,
ani kdybych je přemlouvala.“
Ginny pokrčila rameny. „Asi už víš, že jsou vypsané sázkové kurzy?“
„Neville mi to řekl. Byl tím tak pobouřený, až to bylo sladké,“ Hermiona cítila jisté
zadostiučinění, neboť bylo možno uzavřít sázku na dvaasedmdesát jmen – a ono jedno
mezi nimi chybělo.
„Nikdo z nich to nebyl, že?“ zeptala se Ginny a rozmarně na Hermionu mrkla, když ta
na ni nevěřícně pohlédla. „Ten tvůj výraz už poznám, Hermiono Grangerová, křičí na mě
‚chachá!, já znám správnou odpověď a vy jste vedle‘. A pokud žádné z těch jmen není
správné, tak nám to výběr rapidně zužuje, že...“
„Ginny!“
Ginny nebyla hloupá, mohla by na něho přijít. A pokud se Ginny rozzuřila, tak stejně
jako všichni Weasleyovci nezvládala držet pusu na petlici.
„Neboj, ještě pořád jsem ho nebyla schopná odhalit. Potíž je v tom, že všichni pořád
někde pobíhali, takže si vlastně nikdo nemůže být jistý, kde kdo byl a na jak dlouho.
Z toho všeho, co vím, tak sis to mohla vprostřed tanečního sálu rozdat s profesorem
Kratiknotem, Seamusem Finneganem a úponicí jedovatou najednou.“
„Ginny, to je odporné...“ a zaplaťpánbůh na míle vzdálené pravdě. „Jdi, než z tebe
budu mít zlé sny. Stejně mi bylo nařízeno jít brzy spát.“
„Opravdu? A kým? Profesorem Snapem?“
„Jednak jím a pak také domácí skřítkou, která mi byla přidělena, aby na mě dohlížela.
A to dohlížení bere ze stejného konce jako tvoje máma,“ zaksichtila se Hermiona. „Bez
okolků mi předepsala dlouhou teplou koupel, šálek čaje a brzký odchod na lože.
Samozřejmě zdvořile a s mnoha poklonami – ale i tak to byl rozkaz.“
„Zvláštní,“ potřásla Ginny hlavou, shmatla ještě jednu sušenku a zamířila ke dveřím.
„Skoro jsem se zapomněla zeptat... co ti vlastně Snape chtěl?“
Hermiona pokrčila rameny. „Učí mě hrát šachy. Znovu a lépe.“
„Cože? Šachy? To jako vážně?“
„Jo, ve snaze zdokonalit mé taktické uvažování a tak.“
Ginny nevěřícně zavrtěla hlavou. „Už mu doopravdy přeskočilo. Chudáček. To bude
těmi roky života v neustálém napětí...“
„Víš, řekla bych, že to bude docela užitečné,“ Hermioně došlo, že se cituplně
rozzářila, a raději své nadšení rychle zamluvila. „Nabídl mi přitom práci za body navíc,
abych si mohla vylepšit známku z Lektvarů.“
„Aha, už to chápu,“ ušklíbla se Ginny. „No, tak si přestávám dělat naděje, že se mi
podaří vetřít se mezi tebe a tvou životní lásku, Hermiono. Pokud by byla možnost, že by
se člověk stával otcem pouhým zadáváním domácích úloh, věděla bych, na koho vsadit
srpec.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola patnáctá

Školní taktika
Pansy Parkinsonová nebyla hloupá. Tedy, jako děcko samozřejmě moc lhát
neuměla... no, přiznejme si to na rovinu, v intrikách se tehdy motala jak slon
v porcelánu. Ale to byla ještě mladá a poměrně nevinná. Naštěstí už dospěla.
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A nyní jí profesor Snape učinil velice zajímavou nabídku na posílení její pozice v čele
Zmijozelu. Nebylo důvodu, aby ji kluci nepřijali stejně, jako už ji přijala děvčata... a Vince
byl potěšený představou, že bude její pravou rukou. Moc dobře věděl, že potřebuje
někoho, kdo ho povede životem – a s Dracem se už nebavil.
Nicméně pro špionáž byl nepoužitelný. Na tu zlanařila Teodora Notta. Teo byl starý
kamarád, ačkoli v opravdovém boji se už použít nedal – taková smutná záležitost: během
války ztratil veškerou odvahu – byl však stále chytrý, lstivý a zcela nenápadný. Bude
nadšený možností přiložit ruku k dílu v rámci jejich tradičního zápolení Pokoříme
Nebelvír, když nemůže čelit přímým střetům.
Pansy k Nebelvíru cítila odjakživa nenávist, která se během války upevnila
v nesmiřitelný odpor. Všechno zničili a přitom vyvázli v podstatě nedotčení – Zmijozel,
Mrzimor i Havraspár ztratily po několika členech, ale Nébelvové si tím celým prošli bez
jediného úmrtí mezi současnými studenty. (Spinnetová to odnesla, ne? Jedna z těch
bývalých nebelvírských famfrpálových usmrkanců.) Mohli si vyhrát válku, ale jak profesor
Snape správně připomněl, to byla záležitost pouze dočasná, tudíž Pansy byla svolná pro
současnou chvíli předstírat, že se s tím smířila. Teď se hlavně musela soustředit na to,
aby Zmijozel získal Školní pohár – musejí ho těm lemrám přebrat, dokud ještě nevyšla
školu, i kdyby měla rozpoutat peklo na zemi. Byla dokonce i ochotná přenechat pohár
Mrzimoru či Havraspáru, hlavně, když o něho Nebelvír přijde.
„Tak co?“ rozhlédla se, jestli je neposlouchají nějaké nepovolané uši. Kdepak...
chladnou chodbu měli sami pro sebe. Kdo jiný než příslušník Zmijozelu by věděl, jak jsou
ve skutečnosti sklepní prostory hradu rozlehlé a že poskytují pěkná tichá zákoutí pro
hovory soukromého rázu.
„Stále nevědí, kdo se pokouší zabít Pottera,“ pronesl Teo tiše. Už zase zhubl a Pansy
si v duchu udělala poznámku, že má nařídit Vincemu dohlédnout na Tea, aby pořádně
jedl. „Pokud vůbec někdo takový je... může jít o rozsáhlejší spiknutí proti nebelvírským
jako takovým. Ty útoky se nezdají být zrovna cílené.“
„Ne, že by mi taková možnost vadila, ale i tak chci vědět, kdo za nimi stojí,“
zamračila se Pansy zamyšleně. „Nevypadá to, že by v nich měl prsty někdo od nás –
ledaže by se jednalo o mladší děcka... starší studenti mají lepší znalosti kleteb i jedů.“
„Mohl by to být některý z mrzimorských. S ohledem na Diggoryho, Abbottovou a
Macmilliana nejsou Potterem zrovna nadšení, i když je dovedl k vítězství. Možná došli
k názoru, že oni jsou těmi, kteří to odnesli nejhůř,“ pokrčil Teo rameny. „Jsou trpěliví a
většinou nevědí o kletbách tolik co my.“
„A mrzimorským by nevadilo nejprve vyřídit pár Potterových kamarádíčků, aby se
v tom pěkně podusil,“ přikývla Pansy. Zatím se nejednalo o nic jistého, ale teorie to byla
dobrá. „A ta druhá záležitost?“
„Nikdo nic neví. Ani učitelé...“ zavrtěl Teo hlavou, „propašoval jsem do sborovny
oknem jedno ultradlouhé ucho. A mezi námi, Grangerová je v utajování dost dobrá,
najmě na nebelvírku... podle toho, co jsem zaslechl v knihovně, ani Potter s Weasleym
nevědí, kdo je otcem.“
Pansy se zachmuřila. „Sákryš. Čím víc to skrývá, tím větší prostor se naskýtá pro
případné vydírání... jestli se to bojí říct i Pottříkovi a Weasleymu...“
„Doufám, že se nevyspala s Kratiknotem,“ zatvářil se Teo znechuceně. „Vždycky spolu
dobře vycházeli – a pokud to udělala, určitě by raději zemřela, než aby se to provalilo.“
„Hm, to já taky. I samotné pomyšlení je odporné,“ nakrčila Pansy čelo, přitáhla si
plášť těsněji k tělu a opřela se ramenem o zeď. „Stejně to nedává žádný smysl. Už to, že
by se knihomolka Grangerová nechala zbouchnout kýmkoli jiným než Weasleym...
nemyslíš, že prostě lže?“
Teo zavrtěl hlavou. „Podle Padmy Patilové na tom Grangerová trvala od samotného
začátku. Padma prý slyšela od Parvati, že Grangerové spadl kámen ze srdce, když se s ní
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Weasley rozešel. Ani se nerozčílila, když jí Brownová vmetla do tváře všechny ty případy,
kdy jí byl nevěrný.“
„No tedy... dobrá, ať už dostala do své postele kohokoli, proč si to nechala? Přeci je
schopná uvařit lektvar, vždyť by ho zvládl i prvák, nanejvýš druhák! A i kdyby to
nezvládla, není těžké si ho obstarat. Proč míchat mimino do OVCí? Nedivila bych se,
kdyby se to stalo té Weasleyovic holce, v té rodině se všichni množí jak králíci... Vždycky
jsem si myslela, že Grangerová by zemřela hanbou, kdyby měla mít ze zkoušek horší
známky než ‚Véčka‘.“
„Třeba má proti tomu lektvaru nějaké morální výhrady,“ usoudil Teo ztrnule. On sám
zřejmě zábrany měl... jako většina příslušníků starých rodů. Pansy se nedivila –
vzhledem k tomu, že staré rody se většinou zmohly na jednoho, nanejvýš dva zdravé
potomky v každé generaci...
„To mi na ni nesedí. Tak sentimentální zase není,“ přemýšlela Pansy. „Brownová,
Weasleyová... od těch bych to čekala, ale Grangerová?“
„Jako by to ani nebyla ona,“ pokrčil rameny Teo. „Nicméně, pokud se jí budeš chtít
dostat na kobylku, tak bude jednodušší ji prostě shodit ze schodů.“
Pansy si odfrkla. „Pokud se chceš pokusit mě přechytračit, Teo, budeš muset
vynaložit víc snahy.“
Teo se pousmál. Moc dobře znal postoj starých rodů, zvláště čistokrevných, ke
zdravým dětem. Dokázat navléknout ‚náhodné‘ zabití kohokoli z Nebelvíru by povzneslo
Pansy v očích všech zmijozelských – ale zabít nenarozené děcko by ji uvrhlo až po krk do
potíží. Mudlorozená nebo ne, plodná čarodějka měla svou cenu. „Jen se ujišťuju, že jsem
nezačal spolupracovat s někým, kdo si nevidí na špičku nosu.“
„Můžu ji nenávidět – a věř mi, že ji doopravdy nenávidím – ale nehodlám kvůli ní
přijít o své postavení,“ zavrčela Pansy. „A mimoto, pouhé shození ze schodů by bylo
málo.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Hermiono?“ otázka byla doprovázena tichým zaklepáním na dveře. „Jsi tu?“
„Dilly otevře!“ vypískla skřítka a hodila po Hermioně pohledem ‚opovažte se pohnout‘.
Doskákala ke dveřím, zatáhla za ně a vpustila do pokoje Justina Finch-Fletchleyho. „Přeje
si slečna čaj pro svého hosta?“
„Ano prosím,“ usmála se Hermiona na Justina. Další z výhod vlastního pokoje...
nenebelvírské návštěvy už nebyly nemyslitelné. „Omluv mě prosím, že nevstanu, ale
mám přísně nakázáno po večeři hodinu odpočívat, nesmím dokonce ani vypracovávat
domácí úkoly. Madam Pomfreyová instruovala Dilly, aby se ujistila, že se budu chovat dle
předpisu. Obávám se, že pokud bych vykonávala takové atletické výkony, jako je chůze
přes celý pokoj, ztratila bych výsadu neomezených dodávek čerstvého čaje.“
„Rozumím,“ usmál se a zamířil ke křeslu, které mu Hermiona vykázala. „Musí být
příjemné mít svůj vlastní pokoj... a svého vlastního domácího skřítka.“
„Občas mě sekýruje poměrně zarážejícím způsobem,“ ušklíbla se Hermiona. „Třeba
mi vytrhne z ruky knížku, když sedím u čtení do pozdních hodin. Řekla bych, že ji madam
Pomfreyová s profesorkou McGonagallovou používají jako tajnou zbraň při svém spiknutí,
jehož účelem je donutit mě starat se o mé vlastní blaho místo o známky z OVCí.“
„No, dítě je také důležité,“ ušklíbl se v odpověď. „Doufám, že neruším... mohl bych
přijít i později.“
„Ne, rozhodně ne... mám teď na hodinu zakázáno se učit a povídání je mnohem
zábavnější než pletení, věř mi,“ pozvedla pletací jehlice. „Poznáš, co by to mělo být?“
Justin si prohlédl rozpracované dílo a naklonil hlavu k rameni. „Svetřík?“
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„Ha! Já se prostě lepším,“ rozzářila se Hermiona šťastně. „Je trochu větší, než jsem
měla v úmyslu, ale konečně vypadá jako svetr. A děcko do něj jednou doroste.“
„To děti dělávají,“ přikývl Justin, „alespoň jsem něco takového zaslechl.“ Usmál se na
ni; jizva táhnoucí se přes jeho tvář mu dodávala vzezření piráta. Hermionu by zajímalo,
jak vysvětlil svému příbuzenstvu, kde přišel k téhle ráně – a mnoha dalším. „A jak se
vůbec máš? Nezačaly tě ještě trápit křečové žíly?“
„Díkybohu mám proti nim lektvary,“ pozvedla na něho tázavě obočí. „Jaks na to
přišel?“
Justin se rozesmál. „Mám mrňavou neteřinku. Sestra se mi svěřovala asi úplně se
vším. Rozhodně jsem se dozvěděl víc podrobností, než jsem kdy chtěl znát.“
„Aha,“ pokývla Hermiona. Dilly se znovu objevila, v rukou obrovskou konvici čaje, a
Hermiona se ujala své role hostitelky – nalila čaj, nabídla mléko a cukr (přijato) a
sušenky (s díky odmítnuto). „Přišel ses čistě zeptat na stav mých žil, nebo má tvá
návštěva hlubší důvod?“
„To i to,“ usrkl čaje. „Po onom vánočním útoku jsme se o tebe všichni báli. Jako
primus ti přináším pozdrav a podporu veškerých prefektů... i zmijozelských, ačkoli Pansy
se tvářila poměrně nakysle.“
„Nedivím se – ležím jí v žaludku... a nejen proto, že patřím k Nebelvíru,“ zamračila se
Hermiona na své pletení. Není na tomhle rukávu nějak moc řad? „Děkuji, Justine, hodně
to pro mne znamená. A gratuluji ti k postu primusa... mám dojem, že jsem na to předtím
zapomněla.“
„Zapomněla, ale to nevadí. Vzhledem k tomu, že jsme spolu na konci války bojovali
bok po boku... a vzhledem k tomu, že jsem se na bojišti probral z mdlob, uviděl tebe a
profesora Snapea klečet vedle mě a snažit se, abych nevykrvácel – byl bych pořádný
nevděčník, kdybych se zlobil, žes mě nepoplácala po zádech, když jsem dostal odznak.“
„Zapomněl jsi zmínit ono nadšené políbení, kterého se ti dostalo potom, co ses pustil
do Macnaira zrovínka, když se mě pokoušel stít,“ dotkla se Hermiona jizvy na své sanici a
usmála se na Justina. „Byla jsem ti neskonale vděčná.“
„Také mi odlehlo,“ podotkl Justin a náhle se ušklíbl, „víš, pokud bych měl zájem o
holky, neváhal bych ten polibek náležitě využil. Byl úžasný...“
Hermiona se začervenala. „Jé, tak... ti děkuju. Bála jsem se, jestli jsem tě
neposlintala nebo nepokousala...“
„Byl jsem zcela ohromen,“ pokrčil rameny Justin a upil ze svého šálku. „Mimo sdělení
oficiální zprávy o podpoře a zájmu jsem si s tebou chtěl promluvit – jako mudlorozený
s mudlorozenou.“
„Jistě... a o čem?“
„O problémech mudlorozených, samozřejmě,“ potřásl hlavou a nepřítomně si přejel
palcem po jizvě táhnoucí se mu od spánku až ke koutku úst. „Jak jsi svým rodičům řekla
o válce?“
„Dost jsem lhala. A vyhýbala se návštěvám domova. Do dneška nevědí, jak vážné to
bylo – jejich odříznutí od kouzelnického světa bohudíky také znamenalo, že nedostávali
Denního Věštce. Jsou si vědomi, že došlo k nějakým šarvátkám, ale...“
„K nějakým šarvátkám! Jedenáct dní stupňujících se těžkých bojů a smrt tří z nás...“
odtušil Justin suše. „Také jsem to celé víceméně popsal jako nějaké ty šarvátky.
Samozřejmě jsem měl pár jizev, jež jsem musel vysvětlit. Naštěstí – zásah magickým
krupobitím rozbitého skla zanechá na člověku stopy ne nepodobné prohození obyčejným
oknem. Rodiče sice zrovna neskákali radostí, ale pád oknem jim zněl mnohem
normálněji, než mnohé z těch ostatních vylomenin, které jsem natropil v posledních
sedmi letech.“
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„Docela je chápu,“ usmála se Hermiona pokojně. „Naši reagovali podobně na mé
připojení se ke kroužku rostoucích z lásky, jak to nazval můj otec, po oslavě vítězství.
Byli tak šťastní, že jsem naživu, že nějaké těhotenství je nemohlo rozhodit.“
„To je tedy chápu. Nakonec – mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ zapřel se Justin
v křesle. „A válka stranou – nebo opilecká hádka s divokými Skoty, jak to bylo
vysvětleno zbytku našeho příbuzenstva – dokud jsme ve škole, tak to není až tak špatné.
Myslím... každoroční stěhování na internát se vysvětluje lehko, ale co napřesrok?
Kouzelnické vysoké školy nejsou a na normální s tímhle vzděláním prostě jít nemůžu.
Práci si v kouzelnickém světě nejspíš najdu poměrně snadno, ale...“ pokrčil rameny,
„...rodiče i sestra vědí, kdo jsem, jenže celému rozvětvenému příbuzenstvu to
vysvětlovat nemůžeme. A to ani nezmiňuju těch pár přátel, kteří mi zbyli z doby před
obdržením dopisu. Co jim řeknu, že dělám? Mávám hůlkou pro dobro státu?“
Hermiona sebou trhla. „Hmm... to nebude jen tak...“
„Mírně řečeno. Uvažuju nad tím, nechat rodiče všem oznámit, že jsem utekl k jakési
sektě. To by přinejmenším vysvětlilo mé náhlé zmizení z jejich životů,“ povzdech si Justin
a promnul si prsty čelo. „Já svou rodinu miluju. Chybějí mi. Jenže... nevím, co jim všem
říct.“
„Přála bych si, abych ti uměla pomoci. Co umřela babička, mám už jen rodiče,
takže... to není tak složité. A dokud jsem nepřišla sem, neměla jsem žádné opravdové
přátele,“ pokrčila rameny. „Naši chtěli rozhlásit, že jsem odešla na některou z univerzit
na kontinentu. Což je samozřejmě jednodušší, když nemáš rozsáhlou rodinu a přátele,
kteří by jen tak lítali po celé Evropě na kafe.“
Ctihodný Justin Finch-Fletchley, příslušník staré vážené a dobře situované rodiny,
zrudl a plaše se ušklíbl. „To jo... A co plánují říct teď?“
„Že jsem si pořídila dítě a přerušila na rok vzdělávání, abych si dala do pořádku své
záležitosti. A časem budeme muset vymyslet něco dalšího,“ pohlédla Hermiona
zamyšleně na Justina, „ale zvažování svých možností by mohlo být řešením i v tvém
případě. Rozhlas, že ses rozhodl strávit rok na cestách. Mohl bys doopravdy cestovat...
prozkoumat podrobněji širší kouzelnickou komunitu, třeba tam potkáš nějaké milé
kluky.“
„To je... nápad,“ pomalu přikývl. „Cestoval bych rád. A možná, že zvládnu oboje.
Pokud se mi podaří získat místo v Odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci...“
„To by šlo. Získáš tím trochu času na rozmyšlení, co říct lidem. A práce pro
Ministerstvo na ‚nejmenovaném, leč důležitém‘ postu... je dobrým vysvětlením nejen pro
teď.“
„Máš pravdu, děkuji ti,“ usmál se na ni. „Občas je to pěkně... těžké. Snažit se žít ve
dvou světech najednou.“
„Já vím. Věř mi, že vím,“ usmála se na něho na oplátku. „Ale alespoň nebudeš muset
vysvětlovat, proč se fotky tvého děcka pohybují.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Mám dojem, že nás Malfoy s Ty-víš... tedy Voldemortem rozmazlili,“ usoudil Ron a
s povzdechem se v hluboké beznaději složil na stolek. „Vždycky nám tak pěkně pomáhali,
jak okolo trousili stopy...“
„Z toho jedu ani motýlů se nic nezjistilo?“ zeptala se Ginny přinejmenším už potřetí.
„Ani profesor Lupin víc neví?“
„Jen to, co už nám vysvětlila Hermiona,“ trpělivě ji chlácholil Harry. „Může za tím být
kdokoli starší, třeťáky počínaje. Možná i nějaký ten druhák, pokud je dost chytrý.“
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„A my netušíme, jestli ty útoky byly tak nedomyšlené, protože za nimi stojí osoby
příliš mladé, než aby uměly navléknout něco složitějšího, nebo protože se nás dotyční
snaží přesvědčit, že jsou příliš mladí,“ souhlasila Hermiona a rychle listovala svými
lektvarovými poznámkami. Byla pevně rozhodnuta je znovu úhledně přepsat, když se na
ně chce podívat profesor Snape, a včlenit do nich pozdější poznatky i opravy omylů,
kterých se dopustila při prvních zápisech.
„Ale stále to vypadá na někoho ze Zmijozelu, ne?“ zamračil se Ron. „Kdo jiný by
chtěl, aby Harry zemřel?“
„Dobrá otázka,“ usoudil Harry. „Malfoy se změnil... neksichti se tak, Rone, obětování
vlastní ruky je pro mě dostatečně průkazným důkazem... ale to ještě neznamená, že se
změnili i ostatní. Například takový Crabbe... jeho intelektuální úrovni by to docela
odpovídalo.“
„Pravda,“ přikývla Ginny. „Crabbe není zrovna nejchytřejší, ale tohle by zvládl.“
„Crabbe to rozhodně být nemohl,“ pronesla Hermiona nekompromisně. Všichni do ní
zabodli pohledy a ona protočila oči v sloup. „Motýli?!?“
„Jo, to je na Crabbea trochu moc dívčí. Dobrý postřeh, Hermiono.“ Ron si začal
zamyšleně okusovat palec u ruky. „A co Pansy? Ta má ráda všechnu tu holčičí
načinčanost...“
Zatímco se Hermiona soustředila na svou práci, ti tři pokračovali v rozvíjení
roztodivných teorií. Nakonec dospěli k třem nejpravděpodobnějším jménům: Pansy,
Dafné a Blaise Zabini („Vždycky mi přišlo, že Zabini je měkota, nemyslíš, Harry?“);
kdežto taková Millicent Bulstrodová, s čímž souhlasili všichni, by zaútočila v první řadě na
Hermionu – a své případné oběti by navíc prostě prohodila oknem a bylo by to.
Hermiona je poslouchala a na čelo se jí vkradla chmura. Příliš snadno došli k
předpokladu, že musejí obviňovat zmijozelské. Většinou to tak bylo, když o tom teď
přemýšlela. A zatímco v předchozích letech mohli bez velkého rizika vsázet na Draca,
nyní by bylo čirým bláznovstvím rovnou bez důkazů podezírat příslušníky Zmijozelu.
Jenže moc dobře věděla, měla na tomto poli rozsáhlé zkušenosti, že brzdit Harryho a
Rona v rozletu pohledem z druhé strany, nemělo mnoho významu.
Naštěstí je bude schopná přivést k rozumu, až se sami trochu uklidní.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Severusi? Můžu na tebe mluvit?“
Tohle byl přesně ten důvod, proč se sborovně vyhýbal. Lidé trvali na tom, že na něho
budou mluvit. Někteří z nich, třeba Pomona nebo Filius, občas řekli i něco zajímavého.
Ostatní byli občas vtipní (Hoochová), nebo neustále smrtelně nudní (Sinistrová). Nicméně
všichni zjevně neustále toužili mluvit. A teď, co se vrátil Lupin, tak už ani ten nenechal
Severuse v klidu pít čaj a pročítat si poslední číslo Alchymistových Rozhledů.
„Pokud musíš,“ odtušil tázaný a nanejvýš významně nezavřel svůj časopis, a ani
nenaznačil, že by Lupinovi věnoval svou plnou pozornost. „Co je to tentokrát?“
„Chci ti poděkovat, že sis našel čas na pomoc Hermioně,“ pronesl Lupin svým
obvyklým lehce váhavým jemným tónem. Tenhle chlap byl chodící omluvou, což bylo
značně rozčilující... navíc když člověk věděl, že za tou něžňoučkou fasádkou se skrývala
dřímající bestie. „Je od tebe ušlechtilé, takto se podělit o svůj volný čas.“
„Kdyby měla odpovídající základy z Obrany, nemusel bych se obtěžovat,“ odsekl
Severus, „a kdyby nestrávila posledních šest let učením se lehkomyslnosti a předsudkům
od svých tupohlavých kamarádů.“
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Lupin sebou škubl. „Harry mi říkal, že Hermiona se ve volném čase často věnovala
studiu Obrany,“ namítl stále tak měkce a uhlazeně. „Jsem si jist, že si Hermiona
zvláštních lekcí cení.“
„Též mám ten dojem,“ podíval se na něho Severus nesouhlasně. „Věřím, že jí
v hodinách zbytečně neulevuješ jen kvůli jejímu... stavu. Jistě není tak hbitá, jak bývala,
ale hlavu i dominantní ruku má v pořádku.“
„Madam Pomfreyová nás varovala, abychom ji příliš neunavovali,“ řekl Lupin
s náznakem sebeobrany v hlase. Pravděpodobně dívku nechával při hodinách sedět
v koutě a výjimečně jí dovoloval seslat jednu, či dvě nenáročné kletby. „Ale vyrovnává se
s tím dobře.“
„To bych předpokládal,“ shlédl Severus zpět ke svému časopisu a pak rychle pohlédl
vzhůru na Lupina. „Je to všechno?“
„Já... ano,“ Lupin lehce svěsil ramena. „Je to od tebe moc milé, že jí pomáháš –
přesto, co cítíš k jejím přátelům a její koleji.“
Severus si odfrkl a vlkodlak odešel.
Neklidně si zamíchal čaj a zadíval se na časopis, aniž by ho doopravdy četl. Je od
něho moc milé, že jí pomáhá... znovu si odfrkl. Ten vlkodlak by si určitě nemyslel, že je
to od něho milé, kdyby tušil, jak Severus pošpinil čistou nevinnou Hermionu Grangerovou
svýma slizkýma rukama. I když to nebyla jeho chyba. Vejít to ve všeobecnou známost,
Řád by proti němu povstal v čele se všemi nebelvíry... a Lupin by byl mezi prvními, kteří
by šli po jeho hrdle.
Letmo se ušklíbl nad tou představou... nad onou pohoršující představou něžné malé
Hermiony nosící pod srdcem dítě Slizkého Mizery; představoval si bezmocný vztek jejích
přátel, kdyby zjistili, že byla jeho, i když jen krátce. A ona by ho bránila, zahanbená svou
účastí v té záležitosti... protože by měla dost slušnosti k přiznání své viny.
Ať už ho představa toho poprasku těšila sebevíc, tomu děcku by to nepřál. Lepší být
parchantem bez otce, než vědět, že jsem bastardem Severuse Snapea... a to děcko
vlastně vůbec nemusí být bez otce. I kdyby si ji nedokázal získat Draco – žena schopná
rodit zdravé děti měla svou nezanedbatelnou cenu; i když většina kouzelnického světa by
se nechýlila k takto sprosté definici.
A tato schopnost kromě toho nebylo jedinou dívčinou předností. Na jejich další lekci si
znovu vyčesala vlasy a Severus byl ohromen poznáním, jak dokonalá a dospělá Hermiona
je. Většina jejích spolužaček stále ještě působila neohrabaným nehotovým dojmem
dospívajících... jenže i přes své těhotenství, které zpomalilo a znejistilo její pohyby, měla
Hermiona jemně vymodelované rysy a zcela bezchybné proporce. Severus si během
lekce našel více než jednu vážně znějící výmluvu, aby mohl přejít za dívčina záda a
nerušeně se kochat její štíhlou šíjí i půvabnými pohyby, jimiž přesouvala figurky po
šachovnici.
Ó, ten výraz na Lupinově tváři, kdyby tušil, že Srabus tiše obdivuje překrásné křivky
studentky, s níž se tak ušlechtile podělil o svůj volný čas...!
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Nikdy se jí nedostalo příležitosti strávit tolik času prohlížením si jeho rukou. Teď, když
podrobně rozebíral všechny chyby, jichž se při hře dopustila, a přesunoval přitom figurky
po celé šachovnici, si nemohla pomoci, aby si je neprohlížela. Štíhlé, pokryté mnoha
jemnými jizvami jako připomínkou let strávených vařením lektvarů, s dlouhými prsty a
lehce vystupujícími klouby. V klidu asi nevypadaly nic moc. Ale v pohybu jimi byla
fascinována natolik, až zapomněla věnovat plnou pozornost tomu, co vlastně dělaly.
„Šachmat.“
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„Zase?“ zadívala se na šachovnici a pak zavřela oči. „Ach né... Dívala jsem se, jak
děláte ten tah, a přitom mi to vůbec nedošlo!“
„Očividně,“ posbíral poházené figurky – obyčejné nepohyblivé kousky dřeva bez tváří.
Měl pravdu... hrát bylo mnohem jednodušší, když figurky nemohly protestovat ani ji
pozorovat svými drobnými obličejíky. „Ale konečně jste dokázala udržet své oči na
šachovnici po celou partii. To je pokrok.“
„To je. Ani jednou jsem se nelekla,“ většinou proto, že se věnovala jistým
znepokojujícím myšlenkám o jeho rukou, ale i tak. „Dáme si ještě jednu hru?“
„Dvě partie pro jeden večer stačí, řekl bych.“ Od jejich první lekce už to nikdy znovu
nezmínil, ale zjevně si dával velký pozor, aby svou spoluhráčku neunavil. „Zatím si dejte
šálek čaje a já se podívám na ten váš výzkum.“
Skutečně si šálek čaje dala – a to byla chyba. Pokoušela se nevšímat si narůstajícího
tlaku ve svém močovém měchýři tak dlouho, až se musela s trhnutím postavit. „Ehm...
pane, omluvte mě, musím se na chvilku vzdálit.“
„Proč – aha,“ vypadal poněkud vyvedený z konceptu. „Jistě.“
Až doteď se jí dařilo vyhýbat se nevyhnutelnému. V tu chvíli však zrudla v rozpacích.
„Je... ehm... někde blíž než v prvním patře?“ Po schodech se jí nechodilo nejlépe, ani
když měla měchýř prázdný.
„Ne.“ Pozoroval ji, jak vyrazila ke dveřím, a netrpělivě si povzdechl. „Pokud je toto
nejvyšší rychlost, jakou jste schopna vyprodukovat, budete mít už dávno po večerce, než
se sem vrátíte.“
„S tím se nedá nic dělat,“ ucedila Hermiona skrz stisknuté zuby. Co vstala ze židle a
rozešla se, tak už si opravdu musela poodejít. „V současné době rychlejší chůzi
nezvládám.“
„Takže v zájmu kladného výsledku,“ zamumlal si pod fousy a následoval ji ze dveří,
„pojďte tudy.“ Vedl ji dál nevýraznou chodbou, až zastavil u držáku, který vypadal, že na
zdi zbyl z dob, kdy byla sklepení osvětlena dřevěnými loučemi. „Snape.“
Nedaleko držáku se objevily dveře a otevřely se. Hermiona na ně tiše zírala. Opravdu
ji vede tam, kam si ona myslí, že ji vede?
„Nemáme celý večer, slečno Grangerová,“ pronesl studeně a pokynul jí, aby vstoupila
první. Za dveřmi se nacházelo přesně to, co čekala, že tam bude – jeho soukromý byt.
Hermiona stála v malé místnosti, která pravděpodobně bývala docela rozumné velikost,
dokud ji současný majitel kolem dokola neobložil rozměrnými přeplněnými knihovnami.
Při jedné stěně byl krb, u protilehlé stál pracovní stůl a v další stěně se nacházely další
dveře. Znovu jí pokynul, aby jimi prošla – takže se ocitla v jeho ložnici.
Dobrotivá nebesa! Jeho ložnice. V celých Bradavicích nebyla jediná studentka, která
by o této místnosti neměla vlastní bujné představy.
Vlastně ji trochu zklamala... obvyklá bradavická postel s nebesy na čtyřech dřevěných
sloupcích, krytá závěsy z modrozeleného brokátu, pár opotřebovaných předložek,
ložnicový nábytek zcela normální, ačkoli zrcadlo chybělo. Holé zdi byly ozdobeny jedinou
krajinkou miniaturní velikosti.
„Už jste se dodívala?“ zeptal se značně mrzutě a nepatrně... zahanbeně.
Hermiona cosi zakoktala a on jí ukázal na v pořadí již třetí dveře, menší než předchozí
dvoje. „Tudy. A pospěšte si prosím.“
„Ach... jistě,“ přechvátala ložnicí do oné Bohem požehnané koupelny. Byla malá, a ač
se na pohled zdála docela uklizená, v ovzduší se vznášel lehký zápach nečistoty. Nicméně
měla toaletu, a o tu tady kráčelo především.
Poté, když si myla ruce, se Hermiona teprve pořádně rozhlídla okolo sebe.
Jednoznačně pánská koupelna... jediný opotřebovaný hřeben, pár nepopsaných
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lahviček... a to bylo vše. Nedovolila si dotknout se jeho ručníku, tak si ruce zběžně otřela
do vlastního hábitu. Vykolébala se z koupelny a jemně se na něho usmála. „Děkuji vám.“
„Vzhledem k okolnostem...“ umlkl a snažil se nedívat na její břicho, „...je to na
příslušenství v prvním patře docela daleko.“
„To opravdu je,“ přitakala ohnivě. Častokrát musela chůzi do té dálky absolvovat
s nohama křížem. „Vážím si toho.“
Přikývl. Hermiona si začala nervózně pohrávat s vlastním hábitem. Byl to divný
pocit... stát tady, v jeho ložnici a snažit se vymyslet, co říci. Odlehlo jí, když zaslechla
tiché mňouknutí a uviděla Akilu vstát z čehosi, co musel být Snapeův polštář. Maguárka
se rozvážně převlnila na bližší stranu postele a dožadovala se pozornosti.
„Ahoj, krásko,“ pozdravila ji Hermiona, přešla přes místnost a podrbala kotě za
obrovskýma ušima. Akila zavrněla a jemně dívce šťouchla packou do těhotného břicha.
Křivonožka okázale ignoroval rostoucí připomínku přítomnosti dítěte, ale Akila se jí vždy
zdála plně zaujatá. „Je mi to líto, ale teď ti na pozdrav neodpoví... zrovna spí.“ Akila
stejně znovu strčila do Hermiony, zřejmě doufala, že jí dítě odpoví pohybem. Teprve
potom dovolila Hermioně znovu ji podrbat za ušima.
„Jak víte, že dítě spí?“
Vzhlédla ke Snapeovi a shledala, že na ni hledí se stejným výrazem, jaký mívá
Křivonožka, když je v dohledu ryba – vypadal tak naprosto nezaujatě, až bylo nad slunce
jasnější, že ho to doslova fascinuje.
„No, vlastně nevím,“ pohladila si bříško volnou rukou, zatímco druhou stále dělala
Akile dobře v kožiše. „Ale teď se vůbec nepohybuje, takže předpokládám, že spí.“
„Chápu,“ chvilka zaujetí se vytratila a on se znovu odvrátil. „Váš výzkum – ač
úzkoprsý a neumělý – nás čeká, slečno Grangerová.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Rito,
mám pro Tebe námět na nejlepšího sólokapra od dob Turnaje tří kouzelníků. Ozvi se mi
obratem.
Zdravím... atd.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola šestnáctá

Nařčení
„Tenhle účes ti sluší,“ pronesl Harry u snídaně, pečlivě si prohlížeje Hermioninu hlavu.
„Máš ty vlasy takové hezky... huňaté.“
„Vypadají úžasně,“ usoudila Ginny a zaklonila se, aby si drdol prohlédla zezadu. „Měla
bys je nosit vyčesané častěji.“
„Mám to v úmyslu,“ přiznala Hermiona a natáhla se pro marmeládu. Vlasy si spínala
na temeni po všechny šachové lekce s profesorem Snapem v pouhé snaze dodat si
trochu sebedůvěry – načež zjistila, že je velice příjemné, když jí vlasy neustále nepadají
do obličeje, a rozhodla se nosit drdol už nastálo. A když si jejího účesu všiml i Harry, tak
se muselo jednat opravdu o výrazné vylepšení. „Rozpuštěné se mi všude pletou.“
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„Že jo? Také jsem si říkala...“ přitáhla si Ginny pramen vlasů před obličej a pozorně si
ho prohlédla, zrovna když do síně vlétly poštovní sovy. „Asi bych s těmi svými měla také
něco provést.“
„Tvoje vypadají rozpuštěné mnohem líp než ty moje... co se to zase děje?“ Kdosi u
mrzimorského stolu krátce vyděšeně vykřikl. Byla to dívka Hermioně neznámá – od
pohledu čtvrťačka, či páťačka – svírala Denního Věštce a žalostně kňourala.
Poštovní sova upustila před Hermionu její vlastní kopii, Hermiona noviny rychle
shrábla a chvatně rozložila. Přes celou titulní stranu byl vyplesklý ohromný nadpis:

Voldemortův potomek?
Je válka skutečně za námi?
od Rity Holoubkové
Kouzelnický svět si ulehčeně oddechl, když Ten-jenž-nesmí-být-jmenován byl
konečně na hlavu poražen a zcela zničen Chlapcem-který-přežil. Znovu v bezpečí... jak
jsme byli naivní! Děsivé nové skutečnosti, které nyní vyšly na světlo světa, naznačují, že
Pán zla, ač sám odeslán do definitivního nebytí, si zase našel způsob jak přelstít smrt.
V Bradavické škole čar a kouzel jedna z nejbližších kamarádek Harryho Pottera vzbudila
podezření svým podivným chováním.
„Všichni víme, že jde o víc,“ sdělila nám studentka, která si nepřála být jmenována
z obavy o své vlastní bezpečí. „Už to, že je těhotná, je špatné znamení – Hermiona
Grangerová by normálně nikdy neohrozila úspěšné složení OVCí tím, že by měla dítě.“
Ano, Hermiona Grangerová je v očekávání – a dle spolehlivého zdroje reportérce
osobně známého, počala právě v době Finální bitvy. Její pozice válečné hrdinky donutila
bradavickou ředitelku porušit obvyklé školní pravidlo týkající se těhotných a dovolit jí
zůstat a složit OVCE. Nicméně, ani samotná ředitelka ústavu nemá tušení, kdo je otcem
dítěte – slečna Grangerová neotřesitelně trvá na jeho nejmenování s tím, že si dotyčný
‚přeje zůstat stranou‘.
„Nejprve jsme si všichni mysleli, že otcem je Ron Weasley... v té době spolu chodili,“
sdělil nám další student. „Ale ten to opravdu být nemohl – pokud by to byl on, jistě by si
ji vzal, ale naopak: hned po válce se rozešli. A ona je v této záležitosti opravdu
tajnůstkářská... ani její nejlepší přátelé nevědí, kdo to byl. Střeží tu informaci jako to
nejtajnější tajemství, což by jistě nedělala, kdyby ji pravda neděsila. Myslím, že to musel
být někdo z Druhé strany, pokud víte, co mám na mysli.“
Někdo z Druhé strany skutečně vypadá jako nejpravděpodobnější možnost a my
všichni si pamatujeme bezpečnostní opatření, která zas a znovu chránila život Vy-vítekoho. Reportérka pouze doufá, že si někdo někdy posvítí na tuto záhadu, na toto tak
podivně načasované těhotenství, než bude příliš pozdě.
Hermioně vypadly noviny z třesoucích se rukou. „Ta zlá prolhaná babizna,“ zašeptala
cizím, rozechvělým hlasem. Slyšela zvolna narůstají halas, cítila pohledy, jimiž ji ostatní
nejprve probodli a pak se rychle odvrátili. Vzhlédla k učitelskému stolu a sepjala si ruce
na stehnech nad koleny, do klína se jí už nevešly, aby uklidnila jejich chvění. Všichni do
jednoho četli Denního Věstce, vypadali rozzuřeně a šokovaně. Profesorka McGonagallová
na ni pohlédla, zavrtěla hlavou a ústy naznačila: ‚Absurdní!‘
A o kousek dál u stolu... ach můj bože, on to taky četl! Také vzhlédl, v tváři úlek a
očima vyhledal její pohled. Začal otvírat ústa a Hermiona bezodkladně důrazně zavrtěla
hlavou. Nic neříkej, ničemu z toho nevěř, nenech se do toho zatáhnout! Dostal by se do
nepěkné šlamastiky, kdyby nyní vyšla pravda najevo – kdyby se zjistilo, že vyučoval
(dokonce i v soukromí svého kabinetu!) studentku, s níž spal. Ona něco vymyslí, cokoli,
přijde na způsob, jak ho vynechat z tohohle celého.
„Ó Merline...“ šeptla Ginny a v nelíčeném zděšení si dala ruku před pusu.
„Hermiono... jak může napsat něco takového...“
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„Protože Hermionu nenávidí,“ prohlásil Harry s divým výrazem ve tváři. „Nenávidí ji
už od čtvrťáku, protože Hermiona ji dostala. Donutila ji skákat, jak pískala. Tomuhle
nebude nikdo věřit, Hermiono, něco takového bys přeci nikdy neudělala...“
„Za tím jsou zmijozeláci – určitě!“ zamračil se Ron sveřepě přes místnost na
osazenstvo zmijozelského stolu. „I minule jí poskytovali rozhovory. Mají na ni kontakt!“
„Musím pryč,“ pronesla Hermiona rozhodně a vstala. Hladina hluku se zvýšila.
„Tady... na mě všichni zírají.“
Ostatní také neprodleně vstali a bedlivě se rozhlíželi po okolí jako její ochranka.
„Jistě, Hermiono, jdeme s tebou...“
Ginnyin hlas se vytratil do nesrozumitelného bzučení, když Hermiona vykročila – a
omdlela.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„...pouhý šok,“ vysvětlovala Poppy Pomfreyová zrovna, když Severus vklouzl na
ošetřovnu. McGonagallová odspěchala do nemocničního křídla se svou bezvědomou
oblíbenkyní, ale kolejní ředitelé museli zůstat v síni, uklidnit své studenty a odeslat je do
učeben na první hodiny. On na své zmijozely nemusel ani zvýšit hlas, aby zkrotli – stačil
jim pohled na jeho tvář a rychle si spočítali, že je rozzuřen na zcela výjimečnou úroveň a
že k uvolnění té záplavy hněvu by stačilo jediné špitnutí bez předchozího tázání. Hněvivě
je přejel pohledem, vyštěkl: ‚Jděte do tříd,‘ a oni se bez jediného slova tiše vytratili.
Okamžitě zamířil na ošetřovnu. Lupinovi samozřejmě nevěřil, že by si dokázal
odpovídajícím způsobem poradit, pokud byla znovu prokleta, takže bylo jeho povinností ji
zkontrolovat. Poppyin výrok uvolnil podivné sevření v jeho hrudi; zastavil se ve stínu
dveří a pozoroval ošetřovatelku obskakující její pacientku. Ředitelka byla stále ještě
přítomna – a ani zbytek nebelvírského kvarteta ještě nikdo nevyhodil.
„To už je podruhé, co omdlela,“ připomněla Ginny Weasleyová ustaraně. „Poprvé
odpadla, když byl otráven pan Filch. Ne potom, kdy mu dala bezoár... v obou případech
sebou sekla, až když vstala.“
„Cítím se strašně hloupě,“ pronesla Hermiona slabým hlasem, otevřela oči a prohlédla
si nepočetné shromáždění okolo svého lůžka. „Jako nějaká pitomá hrdinka
z Levanduliných románků, která se složí pokaždé, když se něco stane.“
„Až zas příště prožiješ nějaký šok, hlavně nevstávej,“ nařídila jí Poppy. „Zůstaň sedět
a... no, pravděpodobně se ti už nepodaří dát hlavu mezi kolena, ale i tak se co nejvíc
předkloň.“
„Ano, Poppy,“ souhlasila nevýrazně, když jí ošetřovatelka pomáhala do sedu. „Já jen
chtěla odejít.“ Bradička se jí začínala třást a Severus se zachmuřil. Ať už těmi
nejmenovanými studenty byli kdo chtěli, budou trpět. Provede jim to nejhorší, co si může
ke studentům dovolit, aniž by vyvolal hněv správní rady. Zmijozelští nebo cizí – verbež
jako pakáž.
„Hermiono, těm smyšlenkám nikdo věřit nebude,“ těšil ji Weasley, který se posadil na
postel vedle Hermiony a objal dívku kolem ramen. „Podívej, celé je to na hlavu.“
Hermiona nakrčila nosík. „Rone, většina lidí tomu věřit bude, jako dřív věřili všem
těm nesmyslům, co Rita napsala o Harrym. Čtenáři Denního Věštce jsou povětšinou
blbější než tlustočervi. Uvěřili by i tomu, že je Měsíc ze sýra, který okousaly ledové
myšky, pokud by to viděli černé na bílém!“
Měla naprostou pravdu a Severus se potěšeně ušklíbl. Chytrá holka – milosrdné lži tě
pouze oslabí a nechají nepřipraveného na případný další útok.
„Co se teď bude dít?“ zeptal se Potter McGonagallové. „Víte, tohle je vážnější
obvinění, než když psali o mně, že jsem zešílel touhou po pozornosti.“
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„Správní rada školy určitě udělá nějakou hloupou nepředloženost. Jako obvykle,“
McGonagallová vypadala, jako když kousla do citronu – ten výraz si Severus pamatoval
ještě ze svých studentských let co předzvěst, že první osoba, která jí zkříží cestu,
nedopadne nejlépe. „Slečno Grangerová, pro dnešek raději vynechejte vyučování. Pokud
si přejete, aby vaši přátelé zůstali s vámi –“
„Raději ne, děkuji pěkně,“ odmítla Hermiona rychle. „Věřte mi, už jsem s nimi párkrát
byla zavřená v malé místnosti za situace náročné na nervy. Je to jak sedět v kleci
s hladovými tygry – stále neklidně pobíhají a ještě u toho vrčí.“
Severus se tichounce zachechtal. Potter s Weasleym jednotně zrudli ponížením,
zatímco Ginny Weasleyová se snažila nechichotat.
„Hermiono, tak zlé to snad s námi není,“ namítl Potter, ale moc přesvědčivě to
prohlášení neznělo. „Hmm, možná je, když nás nechceš mít u sebe.“
Trochu popotáhla a plaše se na něho usmála. „V pohodě. Vážně bych byla radši,
kdybyste vyrazili mezi lidi přesvědčovat je, jaká je tohle pitomost. Pokud se se mnou
zavřete do pokoje, bude to vypadat, že něco tajíme.“
„Jo, máš pravdu,“ usoudil Potter k Severusovu překvapení – ten kluk snad konečně
začínal projevovat jakési základy taktického myšlení. „Ujistíme se, aby se ke všem uším
doneslo, jaké jsou to nestydaté špinavé lži.“ Na chvíli se odmlčel. „Samozřejmě, pokud
bys nám chtěla říct, kdo –“
„Ne,“ řekla pevně. „Mám své důvody, Harry.“
„Jen si tak říkám, že teď by byl ten správný čas,“ pokrčil Potter rameny. „Lidé to
stejně jednou zjistí, Hermiono. Takovou věc nemůžeš utajit navždycky.“
„To se ještě uvidí,“ odfrkla si nesouhlasně a sklouzla z postele. „Dobrá, takže zatímco
budete bránit mé dobré jméno, já půjdu do svého pokoje a zůstanu tam celý den ve
snaze se zotavit z onoho děsivého šoku.“ Podařilo se jí směrem k Poppy vyslat velice
povedenou nápodobu ironického úšklebku: „To by šlo, ne? Vzhledem k mému
choulostivému stavu a tak dále...“
„Ó zajisté,“ souhlasila Poppy a mrkla na ni. „Nech si od Dilly nanosit vše, co
potřebuješ, pěkně odpočívej... a studuj, to ti stejně nerozmluvíme. Ale většinu dne bys
měla opravdu proležet.“
„Proležím,“ kývla Hermiona a Severus se nenápadně vytratil. Dopoledne měl
v rozvrhu volno a teď už věděl, že Hermiona bude zanedlouho sama a připravena
k soukromému rozhovoru.
Zatím si pohovořil s párem portrétů – s Evženií a postarším rytířem visícím v chodbě
vedoucí ke zmijozelské společenské místnosti – a ani ho příliš nepřekvapilo zjištění, že
zmijozelští na sebe mrkali a chichotali se ještě předtím, než dorazil ranní výtisk novin.
Pansy, pokud nebyla přímo hlavní vinicí, byla přinejmenším zasvěcená, Evženie ji slyšela
jednou zmínit jméno ‚Rita‘.
Když usoudil, že už uplynul dostatečně dlouhý čas, vyrazil do třetího patra
k místnostem vykázaným Hermioně. Pod paží si pro jistotu nesl smotané zadání poslední
práce pro studenty připravující se na OVCE z Lektvarů; kdyby ho u ní někdo viděl, měl by
se nač vymluvit. Zabušil na dveře, a když se prudce otevřely, shlédl na Dilly. Tuhle
skřítku znal od vidění – pravidelně pomáhala madam Pomfreyové s pacienty vyžadujícími
trvalý dohled.
„Přeji si hovořit se slečnou Grangerovou,“ pozvedl roli pergamenu. „Má-li strávit celý
den samostatným studiem, mohla by zapracovat na tomto.“
„Ať vstoupí profesor Snape,“ pozvala ho Dilly hbitě a ustoupila od dveří, aby mohl
projít. „Může Dilly profesoru Snapeovi přinést čaj? Nebo něco jiného?“
„Ne.“
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Hermiona kupodivu vyslyšela příkazy Poppy Pomfreyové a skutečně ležela podepřená
několika polštáři, v rukou knihu. Oči měla zarudlé, jak si povšiml, a vypadala celkově
mizerně. Po boku měla stočeného svého kocoura – to stvoření otevřelo jedno oko, chvíli
Snapea pozorovalo a pak znovu usnulo.
„Přeji si hovořit se slečnou Grangerovou, Dilly. Běž.“
Dilly okamžitě zmizela a Hermiona se na něho zamračila. „Neměl byste na ni být tak
hrubý,“ začala vyčítavě, „jenom proto, že je to skřítka –“
„Nemám důvodu nakládat s ní uctivěji než s ostatními,“ odtušil a odhodil svitek na její
noční stolek. „Já jsem hrubý na každého.“
Zachichotala se jeho poznámce. „Ano, pravda, to je správný postřeh,“ trochu se
v posteli povytáhla a vzhlédla k němu. „Děkuji, že jste mi to přinesl... nemám tu zrovna
žádné úkoly a potřebuju něco dělat... abych přišla na jiné myšlenky.“
Přikývl. „Předpokládal jsem to.“ Bylo to ještě horší, než čekal. Byla zjevně hluboce
sklíčená a přitom se snažila předstírat, že je v nejlepším pořádku. „Slečno Grangerová,
vzhledem k okolnostem... nepřiznávám to rád, ale... Potter má asi pravdu. Možná bude
nutné, abyste zveřejnila jméno otce svého dítěte.“ Bedlivě ji pozoroval a k jeho úžasu její
tvář nepoznamenalo ani zděšení, ani znechucení. „Už dále netrvám na tom, abyste
dodržela slib utajení, který jste mi dala. Pokud pravda uchrání dítě od života
doprovázeného takovým podezřením…“
Začal se jí chvět ret, ale nerozbrečela se, za což byl vděčný. Na vzlykající studenty
byl zvyklý, jenže Hermiona byla úplně jiný případ a on vůbec netušil, co by dělal, kdyby
se před ním rozplakala.
„Děkuju,“ řekla tiše a jemně si položila dlaně na břicho. „Je to od vás více než
ušlechtilé – vzhledem k tomu, jak by na tu informaci zareagovala většina Řádu i
veřejnosti, ať už bych na vaši obranu byla uvedla cokoli... To vám prostě nemůžu
udělat.“ Vyloudila na rtech nevýrazný, pokřivený úsměv. „Nejsem zrovna ve stavu hbitě
se vrhnout mezi vás a Harryho, kdyby ho chytil rapl. Což by se určitě stalo.“
„I tak,“ sklouzl Severus pohledem k jejím rukám, které se láskyplně dotýkaly jejího
břicha, „žádné dítě bych neodsoudil k žití v takové mizérii, do jaké by ho uvrhly tyhle
pomluvy.“
„Nebudou na něho mít vliv,“ prohlásila Hermiona pevně, „nebo na ni, vlastně ještě
sama nevím.“ Shlédla si na život něžným pohledem. „To, co jsem vám tehdy řekla, jsem
mínila vážně,“ pronesla tiše, k Severusovi nevzhlédla. „Pokud si budete přát být součástí
jeho života, na což máte plné právo, budete vítán. Ale nechci vám komplikovat život jen
proto, že jsem udělala, co jsem udělala. Zvládnu to.“
„Tedy dobrá.“ Když s ním tehdy mluvila, nevěřil jí ani slovo. Nyní už ji znal lépe.
Opravdu by mu dovolila být ‚součástí jeho života‘, pokud by si to přál. To vědomí bylo
docela potěšující, takže ho raději rychle zahnal. Draco se o oba dobře postará, pokud ho
Hermiona nechá se starat, a Draco dokáže být opravdu okouzlující, když chce. „Nicméně,
pokud dojde k situaci, kdy bude nezbytné otce dítěte jmenovat, udělejte to. Ať už
soukromě, či veřejně.“
„Děkuji vám,“ podrbala si jedno místečko ze strany břicha a lehce se usmála. Vzhlédla
a zjistila, že pozoruje její ruku a nepatrně se usmívá. „Kope. Touhle denní dobou
většinou stále někde pobíhám... asi se diví, proč je najednou takový klid.“
Severus shledal, že při pozorování její ruky nevědomky došel až k posteli. „To si
uvědomuje, co děláte?“
„Jistě. Jsem na začátku třicátého týdne. Pokud by se teď narodil, měl by velkou šanci
přežít,“ rozzářila se pyšně, „zvládne už samostatně dýchat a ovládá základní regulaci
tělesné teploty. Slyší už delší dobu a... zatím nemá co pozorovat, ale cítí chutě a vůně, i
když tam, kde je, se asi mnoho vůní nevyskytuje. Spoustu času prospí, dokonce se mu
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zdají sny. A hlavně kope,“ trhla sebou a smířlivě se ušklíbla. „Kope tedy pořádně... skoro
s rozběhem.“
„Já... jistě.“ Neměl ani nejmenší tušení, že děti jsou před narozením tak aktivní. A jak
může někdo vědět, že mohou cítit vůně?
Nervózně se kousla do spodního rtu. „Ehmm... klidně řekněte ne, ale... nechcete si
sáhnout, jak kope?“ nabídla nejistě.
Nevěděla, že už si jednou sáhl. Vybavoval si pocit z onoho podivného, lehce vlnivého
pohybu s jasností až bolestnou. Jejich dítě, živé, v pohybu... „Asi ano,“ vyhrkl nešikovně
a snažil se nevrhnout se k ní příliš dychtivě.
Uchopila jeho ruku svou drobnou něžnou teplou dlaní a přitiskla ji jemně z boku na
své břicho. „Tady. Okolo tohohle místa jsou jeho pohyby nevýraznější... teď, cítil jste to?“
Cítil. Mnohem silněji než minule. Rázné kopání přímo proti jeho dlani i tlak jejích
jemných prstů na hřbetu jeho ruky.
„Cítím to. Zvláštní pocit,“ odtáhl ruku a jeho tvář se naučeným způsobem poskládala
do nicneříkající masky. Cítil... najednou nevěděl, co vlastně cítil. Neměl pojmenování pro
onu náhlou bolestivou emoci, která mu stáhla hrdlo, zkroutila žaludek a která se mu
vůbec nelíbila. Bude se s ní muset vypořádat. „Musím odejít připravit se na vyučování.
S tou prací, co jsem vám přinesl, nemusíte spěchat... jelikož čelíte obvinění z obcování
s Tímž-jehož-nesmíme-jmenovat, mám za to, že dokonce i já vám mohu prominout
pozdní odevzdání domácího úkolu.“
Odpověděla, on odpověděl zase jí, samozřejmě čímsi vhodným, a v překvapivě
krátkém čase se nacházel znovu ve svém kabinetě a pozoroval své třesoucí se ruce. Akila
se přišla přitulit, nosem se něžně lísala k jeho prstům a on je rychle ukryl do její hebké
kožešiny – a dokud se chvěly, tak je nevytáhl.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona většinu dne strávila přitulená ke Křivonožkovi, který láskyplně vrněl a
ostentativně ignoroval občasné nevysvětlitelné šťouchance, které činily ležení na jejím
břiše poněkud méně pohodlným, než bývávalo.
„Máš ho docela rád, ne?“ zamumlala Hermiona a podrbala chundelatou oranžovou
kožešinu. „Myslím profesora Snapea. Většinou nedovoluješ cizím mužům vstupovat do
mé ložnice, aniž bys je podrobil řádnému průzkumu, natož abys jim dovolil dotknout se
mě.“
Křivonožka zapředl a přitiskl se tlamičkou do jejího podpaží. Usmála se. „Také ho
mám ráda,“ zašeptala smutně. „Budeme se muset o to dítě obzvlášť dobře starat, když je
jeho, co říkáš?“
„Proč to slečna nechce nikomu říct?“
Hermiona zavřískla a prudce se napřímila, když Křivonožka zasyčel a začal se škrábal
do bezpečí. Její předchozí podezření, že domácí skřítci se nutně nemusejí zjevovat
s hlasitým akustickým doprovodem, se v tuto chvíli změnilo v jistotu. „Dilly! Já jsem ne...
nikdy bych...“
„Všichni skřítci samozřejmě vědí,“ oznámila jí Dilly klidně. „Doslechnou se o všem, co
se na hradě děje, dříve či později. Zajímá je, proč se profesor Snape se slečnou neusadí.“
Hermiona na ni zírala a bez hlesu otvírala a zavírala ústa. „Áááách...“ vymáčkla ze
sebe po dlouhé chvíli.
„Skřítci neřeknou nikomu, ani paní ředitelce. Mají úctu k tajemstvím profesora
Snapea,“ pronesla Dilly smrtelně vážně. „Ale nevědí, proč je to tak tajné.“
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„Protože by se dostal do vážných potíží, kdyby to někdo zjistil,“ vysvětlovala
Hermiona stejně vážně. „Jsem si jistá, že všichni vědí o Harryho pocitech vůči profesoru
Snapeovi, a mnozí členové Řádu o něm mají mínění ještě horší. Mohli by ho zranit, kdyby
se dozvěděli, že my... ehm...“ zrudla.
Dilly pomalu přikývla. „Slečna by neměla svým přátelům dovolit takto se chovat,“
usoudila a káravě se na Hermionu podívala. „Ale domácí skřítci nebudou profesoru
Snapeovi dělat žádné potíže. Už si toho vytrpěl dost. Skřítci dobře vědí.“
„Ano, předpokládám, že víte,“ řekla Hermiona tiše. „Prosím, ať se nedozví, že to
víte... ani on, ani nikdo jiný. Nejlepší bude, pokud to nikdy nikdo nezjistí. Opravdu.“
„A co dítě? Bude si přát znát svého otce,“ podotkla Dilly a zadívala se na Hermionino
břicho stejně oddaným pohledem, jakým hledívá Dobby na Harryho.
„S tím si poradím, až to nastane. Ale teď... prosím, nikomu nic neříkejte. Nikomu, ani
ředitelce ne. Prosím!“
„Skřítci nic neřeknou. Ale slečna by si to měla rozmyslet,“ nabádala ji Dilly.
Ozvalo se zaklepání na dveře a skřítka vyrazila otevřít. „Paní ředitelka je vítána!“
„Děkuji ti, Dilly.“ Profesorka McGonagallová vypadala unaveně a ustaraně, stáhla
z hlavy klobouk a zmoženě si promnula čelo. „Slečno Grangerová, obávám se, že jsem se
ve svém očekávání bohužel nezmýlila... Správní rada mne informovala, že na zítřejší den
sem na hrad svolala zasedání za účelem ‚prošetření znepokojujícího tvrzení‘, jak to
nazvali. Budou vás vyslýchat.“
„Ó jéje,“ kousla se Hermiona do rtu. „Hmm... Dilly, mohla bys přinést trochu čaje,
prosím?“
„Jak si slečna přeje,“ kývla skřítka a zmizela.
Hermiona se vysoukala z postele na nohy a urovnala si hábit. „Dobře. Nechystám se
jim prozradit, kdo je otcem dítěte, ale, až na jeho jméno, nemám co skrývat. A určitě jím
nebyl Voldemort.“
„Samozřejmě že ne!“ usmála se na ni profesorka McGonagallová, snad jí chtěla dodat
odvahy. „Ale obávám se, že by mohli použít Veritasérum, což by neponechalo mnoho
prostoru k výběru odpovědí.“
Hermiona se nadechla k protestu, ale pak zase vydechla. Měli na to právo a ona
neměla nikoho, kdo by je za to zažaloval... a oni sami si jistě nebudou lámat hlavu s tím,
jestli je to spravedlivé, nebo ne. Zachmuřila se. „Nenechám se takhle zahnat do kouta,“
pronesla rozhodně a objala si rukama břicho. „Potřebujeme plán.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola sedmnáctá

Pravda
Šepot ji následoval, ať šla, kam šla. Přitom to nařčení bylo hodně divoké, hloupé a
chabě sepsané. Což ovšem nezabránilo většině školy... no, ne snad mu přímo věřit, ale
rozhodně se obávat, že by nemuselo být zcela nepravdivé. Všichni se doteď křečovitě
upínali k myšlence, že válka už je věcí dávno minulou, jež si nezaslouží ani jedinou
krátkou vzpomínku, a náhle se začali třást strachy, aby se nevrátila. Hermiona tak dny
následující po vyjití článku trávila posloucháním zmateného šepotu a pozorováním zad
lidí, kteří před ní prchali.
Ritin blábol kupodivu nebyl následován dalšími v podobném duchu. Přesto Věštec
věnoval několik stran rozzuřeným a vyděšeným dopisům čtenářů požadujících
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Hermionino vyloučení, výslech za použití Veritaséra, uvěznění – a tři vyžadovali postih
ještě přísnější. Ministerstvo vydalo prohlášení, že prozatím není rozumného důvodu věřit
ve Voldemortův opětovný úspěšný únik před smrtí, jenže toto prohlášení na sto honů
páchlo snahou krýt si záda a spíš než co popření působilo dojmem potvrzení spekulací.
Harry zuřil. „Za tohle si Brouska podám,“ mumlal, když kráčel po boku Hermiony na
hodinu Bylinkářství. „Ať si je klidně bývalým bystrozorem, stejně nemůže být chráněný
lépe než Voldemort. Jednoho dne si na něho počkám někde v ústraní a pak...“ naznačil
proříznutí hrdla gestem natolik prudkým, až mu téměř spadl batoh s učebnicemi.
„Asi bych ti to měla rozmlouvat, ale zrovna teď s tebou naprosto souhlasím,“ přikývla
Hermiona a trhla sebou, když ji bodlo v kyčli. Chůze se stávala čím dál tím obtížnější.
„Můžu ti s ním pomoct?“
„Jistě. Já ho budu držet a ty ho prokleješ,“ náhle se Harry natáhl pro její tašku. „Dej
to sem... stejně mi nejde na rozum, jak těm slintům může vůbec někdo věřit!“
„Myslím, že většina tomu vlastně nevěří,“ snažila se Hermiona o nestrannost. „Jsou
tou myšlenkou ale tak vyděšení, že jí prostě nedokáží úplně nevěřit. Opravdu se snažili
předstírat, že válka... nebyla, že se to nestalo, že se nás to už netýká... a najednou je
znova dostihla, zrovna když se začali cítit bezpečně.“
„Máš pro ně víc pochopení než já,“ zabrblal Harry a vrhl sveřepý pohled na párek
třeťáků, kteří nervózně pokukovali po Hermioně a snažili se nenápadně zmizet. „Vážně si
občas říkám, proč jsem se se záchranou kouzelnického světa vůbec namáhal.“
„Tak si to tak neber,“ pohladila ho Hermiona konejšivě po paži. „Stejně by ti to
nedalo.“
„Máš pravdu, nedalo,“ usmál se na ni. „Nedokázal bych to nechat, jak to bylo. Víš, i
když mě všichni ostatní dost štvou, pořád jsi tu ještě ty, Ginny, Ron... a mimino. Jsem
rád, že se narodí do světa víceméně bezpečného.“
„Taky mě to těší,“ oplatila mu úsměv. „Nevím, jestli bych si ho byla nechala, kdyby
válka nebyla za námi.“
„Neměl bych ti to za zlé,“ přikývl Harry a pak zamával. „Hej, Rone!“
Ron se s nimi sešel u vstupu do skleníku. „Omlouvám se za zpoždění,“ zářil na ně
spokojeně. „Musel jsem umravnit šesťáky, kteří mluvili neuctivě o Hermioně.“
Harry se naštětil. „Co říkali?“
„Totéž, co se povídalo, když vyšlo najevo, že je těhotná – ale v poněkud horší úpravě.
Naznačovali, že je... že má volnější mravy,“ začervenal se Ron. „Prostě to nebyla pravda,
chápeš? Vím, že to není pravda.“
„To bys měl,“ ušklíbla se Hermiona. Harry se po nich ohlédl a zrůžověl. „Vážně jsem ti
to neulehčila,“ navázala, „a to jsem tě měla ráda.“
Ron dokázal v téže chvíli i stydlivě rudnout, i se potěšeně culit. „Jo, no... pokud
bychom se tehdy nebyli báli, že můžem kdykoli zemřít, pochybuju, že bych se s tebou
vůbec dostal tak daleko,“ usoudil. Zjevně její prohlášení považoval za lichotku.
Hermiona se zachichotala a připravila si rukavice z dračí kůže; kluci jí pozvedli
náladu. „Fajn. Takže vy dva se vrhnete na úponici, a až se vám podaří setřít jí pyl, ten
vzorek mi hodíte. Ráda bych vám pomohla, ale...“ sladce na ně zamrkala a ukázala si na
břicho.
„Stejně bychom tě nenechali nám pomáhat,“ řekl Harry vesele a nasadil si rukavice.
„Jsi mrňavec mrňavá. Mohla by si tě dát omylem ke svačině místo králíka.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Vstupte, slečno Parkinsonová.“

131/259

Severus měl Pansy rád. Vkládal do ní mnohé naděje. Ale v tuto chvíli si vychutnával
její bledost a nervózní třas. Moc dobře rozeznala hedvábné vrnění prostupující ve chvílích
nejvyšší zuřivosti hlasem jejího kolejního vedoucího, ačkoli až dosud nebylo nikdy
směřováno k ní.
„Přál jste si se mnou mluvit, pane profesore?“ zeptala se a přešla přímo před jeho
pracovní stůl s nadšením odsouzence jdoucího pod šibenici.
„Ano, slečno Parkinsonová, přál,“ dlouhou chvíli se na ni upřeně díval v naprostém
tichu, zatímco dívka bledla a bledla. „Mám na vás jednu otázku.“
„Jakou, pane?“ předstíraná statečnost z ní mizela jak voda z cedníku.
Se zachmuřenou tváří se lehce předklonil. „Mohla byste mi sdělit jeden jediný alespoň
zdánlivě rozumný důvod, proč vás podmínečně nevyloučit?“
Pansy couvla. „Já... cože?“ zakoktala se a nervózně si tiskla dlaně. „Já jsem ne...“
„Popíráte, že byste byla tou osobou, která oslovila Ritu Holoubkovou s návrhem
sepsat onen pobuřující a zcela absurdní příběh, který dotyčná otiskla o Hermioně
Grangerové?“
„Ano! Tedy...“ podívala se na něho zmateně, „pane, proč vás tohle –“
Severus se na ni upřeně zadíval, až sklapla tak rychle, že se pravděpodobně kousla
do jazyka.
„Slečno Parkinsonová, moc dobře jsem si vědom toho, že vy a Draco jste ve čtvrtém
ročníku stáli v pozadí pomluv páchaných slečnou Holoubkovou k újmě Harryho Pottera.
Tehdy jsem se rozhodl nezasahovat, neboť jsem neměl sebemenší zájem opečovávat
Chlapce-který-přežil-aby-mě-rozčiloval. Nicméně to, že jsem se rozhodl přivřít oči, ještě
neznamená, že nevím, koho obvinit, když se totéž stane znovu.“
„Ale... když je cílem Grangerová, tak vás to nenechává lhostejným?“ zeptala se Pansy
a prohlížela si ho až příliš zamyšleně. „Proč, pane?“
„Není mi jedno, že jste oživili strach z Pána zla a pozůstatků jeho díla, strach, který
se může velice rychle zvrtnout v odplatu na nejbližším bývalém smrtijedovi, slečno
Parkinsonová,“ zavrčel a probodával ji pohledem, „který, jak jistě velmi dobře víte, právě
sedí před vámi. Pokud se tohle obrátí proti mně, ujišťuji vás, že nezajistím pouze vaše
vyloučení, ale osobně proměním váš život v naprostou mizérii, rozumíme si?“
Pansy zbělala. „Ale to jsem vážně nebyla já, pane!“ pospíšila si. „Přemýšlela jsem o
tom... mluvili jsme o tom...“
„Kdo?“
„Já, Millicent, Teodor, Vincent... skoro všichni sedmáci s výjimkou Draca,“ Pansy byla
sice své kohortě věrně oddaná, ale jen odtud potud – nehodlala si kvůli nim zahrávat
s hněvem Severuse Snapea. „Myslela jsem, že jí to trošku srazí hřebínek, když Rita
napíše o jejím těhotenství a naznačí, že se peleší s kdekým – něco v tom smyslu, však
víte...“ brebentila stále rychleji, když si všimla, jak Severus přimhouřil oči. „Ale já ji
nekontaktovala, přísahám, že ne, a rozhodně jsem nenavrhovala nic z toho, co pak bylo
v novinách!“
„Zajímavé. Slečno Parkinsonová, doporučoval bych vám... nelhat mi.“
„Dobrá, dobrá! Něco takového jsem nadhodila!“ potila se Pansy. „Naznačila jsem,
rozumíte, že otcem by mohl být někdo od nás a že proto se tak bojí, aby na něho někdo
nepřišel, ale rozhodně jsem nemyslela... Jeho. Nikdy bych si netroufla navrhovat něco
takového – už jen pomyšlení je moc silná káva i na mě!“
„Hleďme...“ věřil jí. Nikdy nebyla výjimečně dobrou lhářkou, a i když byla lstivá a
prohnaná, ve lžích nebyla doopravdy přesvědčivá. „Pak tedy navrhuji, abyste zjistila, kdo
kontaktoval slečnu Holoubkovou, protože pokud mi nepřivedete jiného obětního beránka,
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já osobně naservíruji ředitelce vaši hlavu na stříbrném tácu. Nepochybuji, že je vám
známo, nakolik osobně si paní ředitelka vzala napadení své nejmilejší favoritky.“
Pansy byla bílá jako stěna a těžce polykala. „Ano pane,“ zašeptala, „provedu.“
„Výborně,“ dosáhl svého a usoudil, že by bylo rozumné přestat na ni pouštět hrůzu,
než mu v kabinetě omdlí vyděšením. „Jsem si jist, že ať už to navlékl kdokoli, neuvědomil
si možné nebezpečí, jež z této situace hrozí mé osobě,“ přiznal hlasem konečně
oproštěným od předchozího výhružného vrčivého podtónu. „Útok na nebelvírské trio vždy
býval... odpovídajícím projevem nevole. Nicméně jakékoli další výpady proti slečně
Grangerové nebudou tolerovány a vám doporučuji tuto skutečnost sdělit i ostatním.“
Překvapeně si ho prohlížela a on přinutil svou tvář nasadit kyselý výraz. „Není zrovna
obecně známo – protože ona událost se příčí jeho ušlechtilé hrdinské pověsti – že, když
jsem po Brumbálově smrti kontaktoval Řád, pan Potter provedl téměř úspěšný pokus mě
zabít. Přežil jsem pouze díky slečně Grangerové, která se v dokonale nebelvírské ukázce
žalostného nedostatku zdravého rozumu postavila mezi mne a svého přítele a zaštítila
mě až do chvíle, než se ho podařilo odzbrojit. Já jsem tehdy ozbrojený nebyl. Zachránila
mě a já jí nyní bohužel dlužím za svůj život. Dokud svůj dluh nesplatím, přinejmenším si
jí nebudete všímat, když už se k ní nedokážete chovat civilizovaně. To platí pro vás pro
všechny. Rozumíte?“
„Ano, pane,“ řekla Pansy nevýrazně.
Toto vysvětlení by mělo zmijozely zdržet od přímých útoků na Hermionu... závazek za
život byl vážnou věcí, zvlášť pokud byl veřejně známý. Vyžadoval od něho jako dlužníka
bránit onu dívku, pokud byla napadena, a to i proti vlastní koleji.
„Omlouvám se vám, pane. Nikoho z nás nenapadlo, že by vám to mohlo způsobit
potíže.“
„A stále ještě může,“ najmě pokud bude odhalen utajovaný otec dítěte. „Teď jděte.
Zjistěte, kdo za tím stojí, nahlaste mi ono jméno dřív, než se je dozví ředitelka – a
dotyčná osoba možná nebude vyloučena.“
Přikývla a otočila se k odchodu.
„A slečno Parkinsonová... odebírám Zmijozelu třicet bodů. Za naznačování jistých
věcí.“
Ucouvla. „Ano, pane,“ zamumlala a uprchla.
Severus se zachmuřil a vyrazil do svých komnat. Rada dorazí každou chvílí.
Profesorka McGonagallová ho překvapivě zahrnula do plánu, který s Hermionou sestavily,
tedy nastal čas posbírat si rekvizity a zaujmout pozici.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Já stále naprosto odmítám tento bezprecedentní vpád do soukromí studentky!“ hlas
profesorky McGonagallové byl jasně slyšitelný už na točitém schodišti před ředitelnou. „A
nejen studentky, také válečné hrdinky a držitelky Merlinova řádu prvního stupně!“
Správní radě trvalo svolání schůze mnohem déle, než profesorka McGonagallová
předpokládala – myslela si, že budou na hradě do dvou dnů, a oni se nakonec fyzicky
sešli až za celých osm dní. Dožadovali se soukromého výslechu Hermiony Grangerové
před rozhodnutím, zda předložit kauzu Starostolci, pro případ, že by se obvinění
vznesená proti ní podařilo vyvrátit.
Hermiona otevřela dveře během mumlané odpovědi ‚podněty musejí být prošetřeny‘ a
naráz na ni začalo civět všech dvanáct školních radů, jako kdyby byla třaskavým
skvorejšem... obrovským nebezpečným tvorem zcela mimo dosah jejich představivosti.
Oba bystrozoři, kteří byli pozváni k výslechu a které od vidění znala, vypadali celou
záležitostí spíše zahanbeni.
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Profesorka McGonagallová zjevně schválně selhala v přípravě posezení pro členy
Rady. Ona sama seděla v majestátním křesle za svým pracovním stolem, s portrétem
profesora Brumbála přímo za sebou, a přísně se kabonila hrůzu nahánějícím způsobem.
Po její levici stály do řady vyrovnané čtyři židle, všechny obsazené velice přezíravě
hledícími vedoucími čtyř školních kolejí. Profesor Kratiknot se mračil a vypadal hluboce
znechucen. Profesorka Prýtová se před příchodem zjevně ani nenamáhala očistit a dva
nepřehlédnutelně nervózní rady, pravděpodobně bývalé mrzimory, probodávala
pohledem, před nímž by poslušně lehla i úponice jedovatá. Profesorka Sinistrová, ač
seděla, dokázala na všechny shlížet spatra a co chvíli svou noblesní rukou skrývala
unuděné zívnutí. Profesor Snape se přirozeně mračil... a drbal v kožichu napůl dorostlou
maguárku, která se mu stočila v klíně a stejně jako on nepohnutě pozorovala
shromážděné radní.
Hermiona se téměř usmála nad tou ukázkou typické zmijozelské prohnanosti – za
Akiliny přítomnosti jakékoli hrubé narážky na jeho smrtijedskou minulost budou jen velmi
těžko uplatnitelné. Nicméně se jí podařilo tvářit se neutrálně, pouze sklopila oči, když ji
madam Pomfreyová vedla k osamocené židli při levé straně ředitelčina stolu.
Madam Pomfreyová sehrála ohromující divadélko, když Hermionu usazovala:
nesouhlasně pomlaskávala a trousila polohlasné poznámky o svém znepokojení. Nakonec
se otočila s pevným pohledem ke shromážděné radě. „Zůstanu v místnosti, abych se
ujistila, že slečna Grangerová nebude zbytečně rozrušována,“ pronesla, založila si ruce a
nesouhlasně si radní prohlížela. „Nenechám svou pacientku touto ohavnou záležitostí
znervózňovat nad nezbytně nutnou míru. Je příliš slabá a mohlo by dojít k ohrožení
zdraví dítěte.“
„Zcela správně,“ podotkla profesorka Prýtová a pohlédla na Hermionu s nehraně
starostlivým zájmem. Hermiona měla celý den příliš sevřený žaludek na to, aby se
najedla, a co ten článek vyšel, v podstatě vůbec nespala, vinou čehož vypadala výrazně
přepadle, pokud jí tedy koupelnové zrcadlo nelhalo. „Dítě nesmí trpět přemírou napětí.“
Hermiona vyloudila na tváři malý úsměv, doufala, že bude působit dojmem nucené
statečnosti. „Děkuji vám, paní profesorko,“ řekla tiše. „Budu v pořádku.“
„Samozřejmě, že bude!“ Kornelius Popletal, který si místo ve správní radě dokázal
zařídit ne zcela čestným způsobem, zjevně cítil, že tento výslech je jeho novou životní
šancí, a snažil se prodrat do čela celé skupiny radních – v tuto chvíli hleděl vyzývavě na
profesorku McGonagallovou. Žádný další radní zřejmě nechtěl její pozornost zbytečně
upoutávat na sebe, bývalý ministr se tedy ujal vedení bez problémů. „Mám-li mluvit bez
obalu, shledávám toto dojemné předvedení údajné slabosti nadmíru nepřesvědčivým.
Konstancie, buď té laskavosti a odstraň kouzla na úpravu vzhledu, která byla na tu dívku
možná použita.“
Hubená nakyslá čarodějka zamumlala formuli a klepla hůlkou směrem k Hermioně.
„Nic,“ pronesla po chvíli hluboce zklamaným hlasem. „Ani obyčejné kosmetické úpravy.“
„Pchá!“ odfrkla si znechuceně madam Pomfreyová. „Je jí pouhých osmnáct, je
výrazně podprůměrného vzrůstu, nachází se ve třetím trimestru a je tak rozrušena
touto... touto parodií, že téměř nejí. Kdyby bylo po mém, touto dobou by se nacházela
na ošetřovně a pěkně by odpočívala v posteli, jenže ona stále trvá na docházce do
vyučovacích hodin...“
„Slečna Grangerová má ty nejlepší vyhlídky, co se OVCí týče, pokud dokáže i nadále
studovat se stejným nasazením,“ přidala se profesorka Sinistrová svým unuděným
ospalým hlasem. „Vzhledem k jejímu stavu jsou ovšem jisté úlevy nutné...“
„Jaký druh úlev?“ chytil ji Popletal za slovo. „Mírnější známkování, předpokládám,
odpouštění domácích úkolů...“
„Ne tak docela,“ zarazila ho profesorka Sinistrová vztaženou dlaní. „S výjimkou
úkonů, kterých není v současné době po tělesné stránce schopna, jsou její studijní
výsledky stále nadprůměrné ve srovnání s výsledky jejích spolužáků. Úlevami mám na
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mysli přihlédnutí k rychlosti, jíž se přesunuje mezi jednotlivými hodinami, přihlédnutí k
neschopnosti zdolávat schody do nebelvírské věže a tak podobně. A byla jí poskytnuta
možnost odkladu praktické části výuky Lektvarů až po slehnutí.“
„Souhlasila, že až ona doba nastane, věnuje dohánění zameškaného učiva své
víkendy i volné večery,“ ozval se profesor Snape s ledovým pohledem upřeným na
Popletala. „Doufám, že si nemyslíte, že bych snad byl ochoten nechat ji klesnout pod
vysokou úroveň znalostí, kterou vyžaduji od všech svých pokročilých studentů, matky
nevyjímaje.“
„Jistěže ne,“ odpověděl drobný nevýrazný čaroděj s chladnýma očima – předběhl tak
Popletala – a zdvořile naznačil úklonu směrem k profesoru Snapeovi, který odpověděl
střízlivým kývnutím. „Odbor záhad je nadmíru spokojen s připraveností studentů, které
jste vyučil... ani sám Horacio Křiklan nedosahoval ve výuce lepších výsledků.“
„Přirozeně,“ zkroutil profesor Snape jeden koutek rtů a samolibě se zadíval na
Popletala. O Hermionu zatím pohledem nezavadil, což bylo jen dobře – nebyla si jista,
zda by dokázala ovládnout svou tvář tak, jak to zvládal on.
„Ano, tedy...“ zamračil se Popletal, „kvůli tomu tady nejsme... ačkoli výslovně
upozorním zkoušející, aby slečně Grangerové po zahájení zkoušek OVCE neposkytovali
jakékoli úlevy.“ Věnoval Hermioně obzvláště ošklivý pohled. „Budete si muset své
konečné známky zasloužit stejně jako kdokoli jiný.“
„Jinak bych to ani nechtěla,“ odpověděla Hermiona popravdě. „Nemám sebemenší
zájem používat svůj stav jako páku k získání jakýchkoli zvláštních výsad –“
„Měla jsem za to, že vám byla poskytnuta samostatná ložnice,“ zamumlala vysoká
ženština, vzhledem podobná nudným sestrám Patilovým. „Já bych to za svých školních
dní rozhodně za zvláštní výsadu považovala.“
„Toto opatření bylo přijato stejnou měrou pro dobro bývalých spolunocležnic slečny
Grangerové jako pro její vlastní,“ prohlásila profesorka McGonagallová úsečně.
„Rozhodně jsem od nich nemohla požadovat, aby sdílely ložnici s novorozencem a jeho
matkou v měsících bezprostředně předcházejících zkouškám OVCE; přestěhování slečny
Grangerové do pokoje lépe odpovídajícího zvýšené náročnosti jejího pokročilého
těhotenství bylo nejlepším řešením pro ni i pro její spolubydlící. Nabyla jsem dojmu, že
jsou obě velice spokojené jak s tím, že slečna Grangerová již nadále není obtěžována
zdoláváním schodů do nebelvírské věže, tak se skutečností, že ony už nadále nejsou
omezovány slečnou Grangerovou.“
Profesorka Prýtová se zahihňala při pohledu na zmatené výrazy radních. „Už je
unavovalo, kolik času trávila na záchodě,“ vysvětlila jim s úsměškem. „Jisté záležitosti se
v pokročilém těhotenství vyskytují častěji a žena se s nimi déle vypořádává, rozumíte
mi.“
„Ach... ano, jistě,“ odtušila vysoká čarodějka a zatvářila se hluboce znechuceně.
„Vzpomínám si.“
„Ano, nicméně...“ Popletal lehce zrůžověl, „jsem poněkud znepokojen, paní
profesorko, že jste vůbec připustila, aby situace došla tak daleko. Vzhledem ke svému
stavu a skutečnosti, že není řádně provdána, slečna Grangerová mladším studentům
kladný příklad rozhodně neposkytuje.“
Profesorka McGonagallová nebezpečně přimhouřila oči. „Slečnu Grangerovou
s určitostí považuji za následováníhodný příklad pro mladší studenty,“ začala ostře. „Není
pouze výjimečně inteligentní a horlivou studentkou, ona se navíc dokáže postavit čelem
následkům svých činů a vyrovnat se s nimi bez žádostí o pomoc zvenčí či o zvláštní
úlevy. Přála bych si, aby všichni naši studenti byli takto zodpovědní.“ Popletal se nadechl
a ředitelka se na něho pevně zadívala. „A předtím než stihneš zmínit slovo ‚morálka‘,
Kornelie Popletale, vzpomeň si, že jsme byli spolužáci a že jsi byl v té době notoricky
známý pro své časté prohřešky proti diskrétnímu chování a naprostou krátkozrakost, jež
tvé jednání provázela.“
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Popletalova tvář ještě více potemněla a nepohodlně se ošil. „To nemá s dnešním
jednáním nic společného,“ zabrblal a pokoušel se o důstojné vzezření tváří v tvář šesti
posměšně se ušklíbajícím bradavickým zaměstnancům. „Sešli jsme se zde, abychom
vyslechli slečnu Grangerovou stran vážných obvinění vznesených proti ní slečnou
Holoubkovou na stránkách Denního Věštce.“
Hermiona odpoutala pohled od svých rukou pokojně složených na jejím břiše. „Ta
obvinění jsou směšná a nepřijatelná, stejně jako většina textů pocházejících z pera
slečny Holoubkové,“ prohlásila nesmlouvavě. „Stále nemohu uvěřit skutečnosti, že
dvanáct patřičně rozumných dospělých je vzalo vážně.“
Popletal se zachmuřil. „Slečna Holoubková je uznávanou novinářkou, slečno
Grangerová, a vám bych doporučoval, abyste nebyla drzá. Sice ještě nestojíte před
Starostolcem, ale už tak jste až po krk v maléru!“
Profesorka McGonagallová si odfrkla. „Pane Popletale, nepodložené pomluvy
vydávané za pravdu nepoučitelně senzacechtivou novinářkou, jejíž pochopení reality
světa je natolik vágní, že propadla u téměř všech NKÚ s výjimkou pouhých dvou, lze
stěží považovat za vážné nesnáze.“
„Obtíže slečny Holoubkové při školním vzdělávání nejsou předmětem dnešního
jednání!“ pěnil Popletal. „Jí vznesená obvinění jsou nanejvýš vážná!“
„Jsou nanejvýš směšná,“ odsekla profesorka McGonagallová. „Že by slečna
Grangerová, jedna z nejbližších přátel Harryho Pottera, měla cokoli co do činění
s Voldemortem –“ při zmínění onoho jména sebou mnozí radní trhli, „– a dokonce mu
pomáhala s rozmnožováním!“
„Vám, paní ředitelko, slečna Grangerová jméno otce sdělila?“ zeptala se čarodějka,
která musela být velmi krásná, předtím než se jí na tváři usadil stálý úšklebek.
„Nesdělila,“ vzpřímila se profesorka McGonagallová prkenně a zle zahlížela na
ušklíbající se tazatelku. „V této věci plně respektuji její soukromí.“
„Potom opravdu nejste v pozici, abyste potvrzovala či vyvracela, kdo to byl, či nebyl,“
šklebící se ženská věnovala Hermioně pohrdavý pohled. „Nicméně, s touto záležitostí
uděláme krátký proces. Ministr Brousek nám pro tento případ udělil povolení k použití
Veritaséra, pod bystrozorským dohledem ovšem.“
V tu chvíli promluvilo několik lidí zároveň.
„Nemožné!“ vyhrkl profesor Kratiknot. „Naprosto otřesné!“
„Slečna Grangerová není zločinec,“ namítla profesorka Sinistrová, prvně zcela
vzbuzená. „To by bylo v rozporu se všemi precedenty –“
„To nemůžete myslet vážně,“ přezíravě odmítla návrh profesorka McGonagallová.
A nad tím vším zazněl jasný hlas Poppy Pomfreyové: „Ne.“
„Ministr Brousek –“
„Ministr Brousek nemá právo ohrozit mou pacientku!“ prohlásila madam Pomfreyová
nekompromisně. „Bude-li to nutné, přivolám na konzultaci léčitele z Prasinek, ale slečna
Grangerová Veritasérum pít nebude.“
Popletal začal znovu pěnit, zlostně zíraje na ošetřovatelku. „Nemáte právo na –“
„Abych řekla pravdu, pane Popletale, mám. Jako matróna, tedy hlavní bradavická
ošetřovatelka – před lety jsem získala titul plně kvalifikované léčitelky – mám primární
odpovědnost za dobrý zdravotní stav slečny Grangerové. Mám veškeré právo zajistit,
abyste ani vy, ani ministr neohrozili její zdraví nebo zdraví jejího dítěte.“
„Veritasérem?“ zamlaskala nezdvořile nakyslá čarodějka... Konstacie se jmenovala.
„Veritasérum je zcela bezpečné, madam, jak je vám jistě dobře známo. Toto je
nestoudný komplot za účelem zabránění dívčina výslechu –“

136/259

„Ano, Veritasérum je neškodné pro většinu populace,“ promluvil profesor Snape,
opovržlivý tón jeho hlasu zjednal v ředitelně ticho stejně rychle jako druhdy v učebně.
„Nicméně však obsahuje výtažek z máty poleje.“ Chvíli se odmlčel a pak si dramaticky
povzdechl. Žádný z přítomných, dokonce ani Poppy, nevěděl o mátě, dokud ji nezmínil, a
tak se ani nenamáhal skrývat své znechucení nad těmi idioty, kteří přehlédli takovou
naprosto zásadní skutečnost. „Máta polej je základní příměsí většiny lektvarů
používaných k odstranění nežádoucích těhotenství. Způsobuje prudké stahy dělohy
vedoucí k předčasnému vypuzení plodu.“
„Takže Veritasérum slečně Grangerové rozhodně dát nemůžete,“ pronesla madam
Pomfreyová pevně, „jeho požití by vedlo k vážnému ohrožení života jejího dítěte. Toto
nepovolím a ani vaši bystrozoři nebudou souhlasit, i kdybyste na použití lektvaru trval.“
„Samozřejmě, že nesouhlasíme, madam Pomfreyová,“ řekl roztřeseně mladších z
bystrozorů. Bylo mu kolem třiceti, jistě si pamatoval ošetřovatelku ze svých vlastních
školních dní. Popletal se na něho ohlédl a mladý muž pokrčil rameny. „Má naprostou
pravdu, pane Popletale. Nemůžeme udělat nic, co by vedlo k ohrožení dítěte. Nikdy dřív
jsem o Veritaséru v této souvislosti neslyšel, ale profesor Snape je na lektvary osobou
nejpovolanější,“ ohlédl se po učiteli Lektvarů značně nervózně.
„Ujišťuji vás, Stebbinsi, že jsem tuto záležitost, stejně jako profesor Snape, předem
konzultovala s odborníky od Svatého Munga a bylo mi řečeno, že použití Veritaséra se
s těhotenstvím neslučuje, ačkoli toto je pravděpodobně první případ vůbec, kdy bylo
navrženo jeho užití proti těhotné,“ usmála se madam Pomfreyová shovívavě na mladého
muže, který zrudl a nevědomky si povytáhl límeček a upravil vlasy.
„Nevadí,“ pokrčila rameny Konstancie. „Kouzlo pravdomluvnosti sice není tak
bezpodmínečně účinné, ale pro naše účely poslouží. Předpokládám, že jeho použití nám
schválíte, matróno?“
Madam Pomfreyová prudce nasála vzduch nosem. „Schválím, ale vymiňuji si právo
ukončit výslech v tom okamžiku, kdy slečna Grangerová začne jevit jakékoli známky
přílišné únavy či rozrušení.“
„Tak tedy kouzlo pravdomluvnosti,“ řekl Popletal pomstychtivě. „Konstacie, budeš té
laskavosti –“
„Rozhodně ne,“ vstala profesorka McGonagallová a shlédla přes svůj nos na mnohem
menšího Popletala. „Nedovolím osobě, kterou v podstatě neznám, sesílat zaklínadlo ze
skupiny Pravověrných na jednoho ze svých studentů. Pokud trváte na dalším pokračování
této bláznivé frašky, pane Popletale, tak to budu já, kdo sešle kouzlo, a pouze já budu
klást dívce otázky, jež navrhnete – a to výhradně za předpokladu, že je shledám
vhodnými a nezbytnými, je to jasné?“
Popletal zbrunátněl. „Minervo! To už zacházíš příliš daleko! Nemáš právo na –“
„Dle zákona má,“ ozval se starší z bystrozorů... Hermiona si byla poměrně jistá, že se
jmenuje Savage. Párkrát spolupracoval s Tonksovou. „Dle Zákona o vzdělávání má
profesorka McGonagallová jako ředitelka této školy absolutní moc nad všemi zkouškami,
tresty, důtkami, vyšetřováními a ostatními studijními i kázeňskými záležitostmi, které se
týkají současných studentů Bradavické školy čar a kouzel, pokud nerozhodnou jinak
rodiče dotčeného studenta, popřípadě student sám, je-li již zletilý. Nicméně, existuje-li
důvodné podezření, že by ředitelka, či ředitel mařili vyšetřování ve věci kriminální
povahy, tak v tomto případě by byl případ samozřejmě předán –“
„Ano, ano, Savagi, myslím, že jsme vás všichni pochopili,“ Popletal vypadal, jako by
se o něho pokoušela mrtvice, a když se odvrátil, Savage na Hermionu nenápadně mrkl.
„Tak tedy, Minervo, kouzlo seslat můžeš, ale tázané předložíš všechny naše otázky!“
„Všechny s výjimkou obecně nevhodných či nesouvisejících s vyšetřovanou
záležitostí,“ souhlasila profesorka McGonagallová studeně. „V takových případech budu
trvat na přeformulování otázky, popřípadě ji přeformuluji sama.“ Přešla před Hermionu a
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vytasila hůlku z rukávu. „Rci pravdu!“ pronesla pevně, dotkla se špičkou hůlky nejprve
svých rtů a potom Hermioniných. „Jak se jmenujete?“
„Hermiona Jana Grangerová,“ odpověděla Hermiona bez váhání. Byl to podivný pocit
– sice byla donucena k odpovědi, ale mysl neměla zastřenou, jak tomu bývalo po použití
Veritaséra. Měla dojem, že bude schopná upravovat své odpovědi tak, aby vynechala ty
části otázek, na něž odpovídat nechtěla; pokud dodrží základní požadavek, aby její
odpověď na danou otázku byla pravdivá.
„Výborně,“ přikývla profesorka McGonagallová. „Kdyby ji zaklínadlo nenutilo
odpovídat zcela po pravdě, odpověděla by pouze ‚Hermiona Grangerová‘ a vynechala by
informaci o svém druhém jméně, kterou považuje za nepodstatnou.“
Popletal pohlédl na Savageho, který v zápětí máchl hůlkou a následně přikývl, zřejmě
se ujistil, že zaklínadlo je v činnosti. Profesorka McGonagallová věnovala Popletalovi
pohled plný opovržení.
„Pokud jsi připraven, Kornelie, můžeš klást otázky.“
Popletal zabodl pohled do Hermiony. „Kdo je otcem vašeho dítěte?“
Profesorka McGonagallová zavrtěla hlavou. „Zcela nevhodné, Kornelie. Otec dítěte si
přeje zůstat v anonymitě. Jelikož není osobou, již máte tak bláznivě v podezření,
zveřejnění jeho jména je zaprvé zbytečné a zadruhé neetické. Přeformuluj svou otázku,
prosím.“
Popletal přesunul pohled na ředitelku. „No dobrá... slečno Grangerová, je otcem
vašeho dítěte Voldemort?“
Profesorka McGonagallová přikývla a otázku zopakovala. Hermiona se zamračila.
„Rozhodně ne! Ta myšlenka je absurdní.“
„A měl dotyčný s vaším otěhotněním cokoli společného?“
„Ne přímo,“ odpověděla Hermiona a překvapeně zamrkala. Vždyť s ním neměl
společného vůbec nic!
„Ha!“ rozzářil se Popletal potěšeně. „Tak co s ním měl společného?“
Profesorka McGonagallová pozvedla obočí a otázku zopakovala.
„Rozpoutal válku,“ vysvětlila Hermiona a oddechla si úlevou. Zaklínadlo zjevně ‚cokoli‘
vzalo nečekaně doslovně. „Která v důsledku vedla k početí dítěte,“ urychleně sklapla, aby
z ní nevypadly ještě další podrobnosti.
Popletal svěsil ramena, očividně byl odpovědí zklamán. „Byl Voldemort jakkoli přímo
zapojen do... počátku vašeho těhotenství?“
„Ne.“
„Je vám známo, že by pověřil jinou osobu zapříčinit váš současný stav?“
„Ne.“
Šklebící se čarodějka si neklidně poposedla a Popletal na ni kývl. „Slečno
Grangerová,“ zeptala se studeně, „donutil vás otec dítěte jakýmkoli způsobem, abyste
s ním měla... poměr? Opil vás, omámil vás lektvarem, seslal na vás kouzlo nebo kletbu,
či provedl cokoli této povahy?“
„Jistěže ne. Pokud by udělal něco takového, neváhala bych ho okamžitě udat,“
pronesla Hermiona pevně. „V dosahu byly desítky bystrozorů a zaměstnanců Odboru pro
uplatňování kouzelnických zákonů.“
„Jistě. Chápu. Účastnila jste se tedy dobrovolně?“ Posměšně se šklebící ženština se
začala zlomyslně usmívat, což bylo znepokojující.
„Ano,“ přiznala Hermiona neochotně. Na přetřes začínaly přicházet otázky, na něž by
raději neodpovídala, obzvláště v jeho přítomnosti.
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Zlomyslný úsměv se ještě rozšířil. „S kolika partnery jste... přišla do styku... za války
a bezprostředně po jejím skončení? Zcela dobrovolně?“
Od kolejních vedoucích se ozval zhrozený šepot a sama profesorka McGonagallová se
rozzuřeně napřímila. „Jednoznačně nevhodné! Slečna Grangerová nemá povinnost ukájet
vaši zapšklou úzkoprsou zvědavost!“
„Pouze z pokusu o objasnění smyslu, paní ředitelko, svou otázku přeformuluji. Slečno
Grangerová, jste si v záležitosti otcovství zcela jista? Nemáte jakékoli pochybnosti? Není
žádná možnost, že by si onen post mohl nárokovat jiný muž?“
„Naprosto jista. V daném časovém rámci byl mým jediným,“ Hermiona se přinutila
ukončit větu a začala nezadržitelně rudnout. „Ačkoli nechápu, proč je to tak důležité.“
„Nesmíme nechat prostor pro pochybnosti. Otec dítěte je vám osobně znám?“ šklebící
se bestie pozvedla půvabně ručku, aby hned v zárodku zastavila protesty profesorky
McGonagallové. „Jen se ujišťuji, profesorko McGonagallová, že dotyčný muž nemohl být
Voldemortovým služebníkem, který slečnu Grangerovou zmátl svým případným
vystupováním v roli nevinného cizince.“
Profesorka McGonagallová hodila po radní jedovatým pohledem. „Tak tedy dobrá...
slečno Grangerová, znala jste otce dítěte osobně předtím, než jste přikročili... k jistým...
intimnostem?“
„Ano, v té chvíli jsem ho znala v podstatě rovných šest let,“ odpověděla Hermiona
bezprostředně a zrudla ještě víc. Ojojojojoj! To příliš zúžilo okruh možných kandidátů.
„Chápu,“ zachmuřila se šklíba. „A jste si zcela jista, že v té záležitosti nemohl být
použit třeba mnoholičný lektvar? Že někdo nevyužil podoby osoby vám známé, aby se
k vám přiblížil?“
Profesorka McGonagallová si netrpělivě odfrkla. „Pokusím se z vašich návrhů stvořit
alespoň trochu kloudnou otázku... Slečno Grangerová, je možné, že byste tehdy byla
přijala návrh od kohosi, kdo nebyl tím, za koho se vydával, a že by tedy otcem vašeho
dítě byla jiná, vám neznámá osoba?“
„Rozhodně ne,“ Hermiona horkotěžko přetavila vítězný úšklebek v neutrální
pousmání. Profesorka McGonagallová moc dobře věděla, že otec dítěte Hermioně žádné
návrhy nedělal, naopak – ona dělala návrhy jemu.
„Podívejte, Popletale, tohle je směšné,“ ozvala se popuzeně profesorka Prýtová,
„naprostá ztráta času pro nás pro všechny. Řekla vám půltuctukrát, že s tím Vy-víte-kdo
neměl nic společného, a do toho, kdo je otcem, nikomu z nás nic není – to je pouze její
věc.“
Popletal zamyšleně přimhouřil oči. „Vy-víte-kdo osobně ne, ale... slečno Grangerová,
je otcem jeden ze smrtijedů? Byť by nejednal v zájmu Vy-víte-koho, ale ve svém
vlastním?“
Hermiona se zhluboka nadechla, srdce se jí snažilo vyskočit z hrudi, a čekala na
opakování otázky z úst profesorky McGonagallové. Vzhlédla k ředitelce, jejich oči se
setkaly. Prosím, neptejte se, prosím, neptejte se, prosím, prosím...!
Profesorka McGonagallová jí věnovala podivně nečitelný pohled a rozladěně si
povzdechla. „Ach, při nebi nad námi... Ptám se vás, slečno Grangerová – jinak se
nehneme z místa – je jakákoli možnost, aby otec vašeho dítěte byl oddaným stoupencem
Voldemorta, ať už jako smrtijed, nebo jako obyčejný přisluhovač, či aby jednal pod
vlivem osobních sympatií k Voldemortovi, popřípadě ke stoupencům jmenovaného?“
„Ne, to je naprosto vyloučeno,“ prohlásila pevně Hermiona, matně si vědoma toho, že
se jí ruce třesou a že jistě musí být bledá jak stěna. Kdyby onu otázku nebyla profesorka
McGonagallová formulovala přesně tak, jak ji položila... věděla to snad? Jak by se to
mohla dozvědět? „On patřil zcela nezpochybnitelně k naší straně.“
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Popletal se zachmuřil. „K čertu, děvče, současná situace nemohla vzniknout sama od
sebe! Něco za ní být musí! Proč by Rita Holoubková dávala do tisku takovýhle příběh a
proč by ho vaši spolužáci vůbec rozšiřovali, kdyby v něm nebylo zrnko pravdy?“
„Popletale, sotva můžeme od slečny Grangerové žádat povědomost o příčinách konání
té ženy –“
„Přesto, profesorko McGonagallová, zopakujte prosím otázku. Slečno Grangerová,
pomineme-li případ neznámého otce vašeho dítěte, jaký důvod by mohla mít slečna
Holoubková k sepsání článku tohoto ražení?“
„Protože jsem ji od svého čtvrtého ročníku vydírala,“
nedobrovolně. „A doprkvančic.“ Pomohlo by, kdyby teď omdlela?

přiznala

Hermiona

Následovala dlouhá chvíle ticha.
„Cože jste ji...?“ zeptala se profesorka McGonagallová, ostatní na Hermionu jen
vyjeveně zírali.
„Vydírala jsem ji,“ zamumlala Hermiona a znachověla do temně ruda.
„Čím?“ zeptal se Savage a zvědavě postoupil kupředu. „Zeptejte se prosím,
profesorko McGonagallová.“
Ta tak učinila a Hermiona se trochu přikrčila. „Zjistila jsem, že je neregistrovaným
zvěromágem,“ sdělila svým kolenům, „díky čemuž byla schopna zjistit všechny ty
podrobnosti, jimiž prošpikovávala své úděsné články, které o Harrym psala, když jsme
byli ve čtvrťáku. Špehovala nás přímo na školních pozemcích. Proplížila se sem v podobě
brouka.“
Další dlouhé, předlouhé ticho.
„Slečno Grangerová, je vám známo, že opominutí povinného zápisu do registru
zvěromágů je trestným činem?“ zeptal se Savage ústy profesorky McGonagallové.
„Ano. Profesorka McGonagallová nám to sdělila a varování je i v učebnici Pokročilého
přeměňování. Není v něm přesně zmíněno, jaký trest čeká člověka při opominutí
zaregistrování, ale výslovně se tam píše, že se jedná o vážný přečin. Předpokládala jsem,
že to znamená uvěznění v Azkabanu.“
„Znamená to uvěznění v Azkabanu. A nikterak krátké, pokud nezákonná činnost
trvala mnoho let,“ zamračil se Savage. „Proč jste ji začala vydírat? Proč jste ji prostě
neudala?“
„Protože jsem nevěřila Ministerstvu, že by odpovídajícím způsobem potrestalo osobu,
kterou současně shledávalo převelice užitečnou při snaze zdiskreditovat Harryho poté, co
začal tvrdit, že se Voldemort vrátil,“ vysvětlovala Hermiona rychle, „a já chtěla, aby
doopravdy přestala se psaním těch svých odporností o Harrym a jeho přátelích... mě
nevyjímajíc... a protože jsem si nebyla jistá, že by ji skutečně poslali do Azkabanu,
vyhrožovala jsem jí udáním, pokud na celý rok nepřestane s novinařinou jako takovou.“
„Ale během vašeho pátého ročníku vydala rozhovor dokonce se samotným Harrym.“
„K tomu jsem ji donutila,“ mnula si Hermiona nervózně prsty. „Nikomu jinému jsem
tehdy věřit nemohla a u Rity jsem si byla docela jista, že sepíše vše po pravdě, protože
se bojí Azkabanu. Pokud by se Harry svěřil komukoli jinému, mohl by rozhovor vyjít
v překroucené podobě. Nebo by mohl výsledný článek vyznít ještě mnohem hůř.“
„Dlouho jsem si lámala hlavu, proč to tehdy napsala, jak to napsala,“ sdělila
polohlasem nakyslina šklíbě. „Postrádalo to její obvyklý bombastický styl.“
„Uvědomujete si, slečno Grangerová, že byste mohla být obviněna ze spiknutí za
účelem krytí zločinu třídy ‚V‘ kvalifikace magických provinění?“ mračil se na ni Savage,
zatímco přepadlá profesorka McGonagallová chabě opakovala otázku.
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„Ano, pane,“ přiznala Hermiona podobně sklesle. „Ale v té chvíli se to zdálo být
nejlepším řešením.“
Savage loupl očima po Popletalovi. „Chápu vás. Vzhledem k vaší neutuchající podpoře
Chlapce-který-přežil, jíž jste mu neoddiskutovatelně více než jednou zachránila život,
pochybuji, že by proti vám bylo v této věci vzneseno obvinění. Takže se domníváte, že
slečna Holoubková tento příběh pravděpodobně napsala ve snaze vás zdiskreditovat?“
„Ano,“ přikývla Hermiona a tiše si oddechla. „Pokud by mě postavila do role
nebezpečné lhářky... ještěže Správní rada školy přikročila k projednávání tak rychle, že
se nepotvrzené pověsti ani nestačily pořádně rozšířit... nemohla bych o ní říct nic, co
bych chtěla, protože by všichni předpokládali, že se z mé strany jedná pouze o snahu
odvrátit pozornost od své vlastní osoby.“
„Chytré,“ odtušil Savage polohlasem. „No, na slečnu Holoubkovou si budeme muset
posvítit. Jednoznačně. Promluvím si ještě se svými nadřízenými, slečno Grangerová, ale
domnívám se, že pro tentokrát váš případ vyřešíme pouhým napomenutím. Ovšem,
pokud byste byla ještě někdy přistižena při skrývání nezákonné činnosti před povolanými
místy, tak...“
I když jeho řeč profesorka McGonagallová nezopakovala, Hermiona odpověděla
naprosto pravdivě: „Ach, to se již nikdy nestane, věřte mi. Po opakování netoužím!“ Byla
si zatraceně jista, že příště už se přistihnout nenechá, bude-li nějaké příště.
Popletal se konečně vzpamatoval z překvapení a znovunalezeným hlasem se začal
rozčilovat: „Neregistrovaný zvěromág! Brouk! Plížila se okolo a vyzvídala... vždyť se
mohla dostat kamkoli! Vidět a slyšet naprosto cokoli!“ náhle vypadal vyděšeně. „Savagi,
možná –“
„Nedělejte si starosti, pane Popletale,“ ozval se Savage bodře, „o tenhle problémek se
postarám osobně – ta se z toho už nedostane. Na mě nic nemá, mě vydírat nemůže.“
„Žádné styky s padlými ženami a žádné návštěvy hráčských doupat na Obrtlé, pane?“
šklebil se Stebbins.
„Samozřejmě, že ne,“ napomenul ho Savage mírně, „jsem šťastně ženatý muž,
Stebbinsi, vždyť to víte. A pokud si ty rozpustilé narážky neodpustíte, naznačím paní
Savagové, aby vás přestala zvát na jídlo.“
Stebbins okamžitě ukázkově sklapl a Hermiona se tiše zachichotala. Profesorka
McGonagallová, působící výrazně roztřeseným dojmem, si odkašlala, aby získala
pozornost všech shromážděných. „Máte ještě nějaké otázky, nebo už mohu slečnu
Grangerovou uvolnit zpod zaklínadla?“
„Ano, jistě...“ Popletal pohlédl na Hermionu s náhlou nervozitou. „Věřím, slečno
Grangerová, že jste si z dnešního jednání vzala ponaučení, co se vydírání týká.“
Hermiona počkala, až ji profesorka McGonagallová osvobodí od kouzla, a pak
Popletalovi zdvořile přikývla. „Ó ano, pane Popletale. Slibuji, že se znovu při obdobné
činnosti přistihnout nenechám.“
Popletal přikývl a pak se odmlčel, nervozita ho očividně neopouštěla. Savage se
Stebbinsem se zjevně snažili nepošklebovat příliš okatě.
„No, snažte se, ať už se vám to nestane,“ odpověděl Hermioně Savage a krátce na ni
kývl. „Dámy a pánové, věřím, že tady jsme již hotovi. Slečna Grangerová vypadá
poměrně vyčerpaně.“
„Také že je,“ ozvala se madam Pomfreyová, která si Hermionu kriticky prohlížela.
„Profesore Snape, máte v zásobě nějaký povzbuzovací odvar? Posilovací roztok by
samozřejmě mohl být nebezpečný, ale trocha obyčejného odvaru rozředěná mlékem
bude zcela vyhovující. Pokud byste ho mohl přinést do pokoje slečny Grangerové...“
„Jistě, madam Pomfreyová,“ přikývl profesor Snape a vyklouzl z místnosti. Při
odchodu ještě věnoval školní radě poslední opovržlivý pohled.
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Když se konečně dostala do svého pokoje, cítila se Hermiona úplně vyšťavená, a když
ji madam Pomfreyová s Dilly převlékly do noční košile a uložily do postele, ke svému
vlastnímu zahanbení se rozbrečela naplno. Dilly byla neprodleně odeslána pro čaj,
sušenky a další rozmanité uklidňovače a posilovače; madam Pomfreyová si sedla na
postranici postele a obtočila paži okolo Hermioniných ramen v utěšujícím gestu. „No,
no... to je úplně v pořádku, má milá, mělas vážně těžký den.“
„Jsem v p...pohodě,“ škytla Hermiona, polkla a osušila si oči rohem prostěradla.
„Op...pravdu jsem, jen jsem t...trochu moc unavená.“
„Samozřejmě, že jsi,“ podala jí madam Pomfreyová kapesník. „Pokročilé těhotenství
je obtížné samo o sobě, i bez všech těch zkoušek a schodů a tohohle... Nařídila bych ti
každý víkend ode dneška až do porodu trávit v posteli, pokud bych si myslela, že to jsi
schopná dodržet.“
„Většinou se stejně učím v posteli. Když se podložím polštáři, je to docela pohodlné,“
osušila si Hermiona oči a pokusila se uklidnit roztřesené vzlyky. „Jen se občas cítím tak
převálcovaná... zvlášť teď...“
„Já vím,“ vtáhla ji madam Pomfreyová do svého obětí. Hermiona se nebránila, naopak
si pohodlně opřela hlavu o ošetřovatelčino rameno. „Takové už mateřství čas od času
bývá, zlatíčko, zvlášť pro osamělé matky. Ale většinou je to snazší, věř mi.“
„D...doufám.“ Když Hermiona zaslechla zvuk otvíraných dveří, rychle se napřímila do
sedu, odtáhla se od madam Pomfreyové a osušila si oči. Nechtěla, aby ji zrovna on viděl
chovat se tak dětinsky.
„Elixír,“ řekl profesor Snape, podal madam Pomfreyové drobnou lahvičku a věnoval
Hermioně zcela nečitelný pohled. „Slečna Grangerová je nemocná?“
„Pouze naprosto vyčerpaná a rozrušená tím sprostým vyptáváním,“ odmítla madam
Pomfreyová téměř vesele. „Troška elixíru, pak něco k večeři, navrch dlouhý nerušený
spánek a ráno bude zase dobře.“
Dilly se vrátila a madam Pomfreyová se k ní připojila u malého stolu – nalévala čaj a
tiše mluvila na skřítku, asi jí dávala podrobné rozkazy, aby Hermioně nedovolila ani
vylézt z postele.
Tím ponechala Hermionu s profesorem Snapem sice ne úplně o samotě, ale
v dostatečném soukromí na to, aby mohli prohodit pár slov o důležitých záležitostech.
Dívka shlédla ke svým rukám, které objímaly těhotné břicho. Zdálo se, že se na onom
místě už zabydlely.
„Děkuji vám za elixír,“ začala pokusně.
„Dodávám madam Pomfreyové všechny lektvary, které potřebuje pro své pacienty.
Díků netřeba,“ v hlase se mu zachvívalo jisté napětí. Oba se na chvilku odmlčeli. Když
pak znovu promluvil, do hlasu se mu vloudila veselost. „To bych nikdy nečekal, že zrovna
vy budete někoho vydírat. A už vůbec ne dlouhodobě.“
Hermiona zrudla hněvem. „Tehdy mi to připadalo jako dobrý nápad.“
„Ale jistě, já s vámi souhlasím. Ale nikdy jsem žádného příslušníka vznešeného
Nebelvíru nepodezíral z takové... praktičnosti.“ Vzhlédla k jeho tváři a zjistila, že se
nepatrně usmívá. „Ani se nedivím, že se vás tak zoufale snažila očernit. Nebelvírka,
nejbližší přítelkyně Harryho Pottera... už předtím, než jste se stala válečnou hrdinkou, by
pro ni muselo být téměř nemožné vzdorovat obvinění, jež byste byla proti ní vznesla.“
Hermiona se neubránila vlastnímu lehkému úšklebku. „Nad tím jsem už přemýšlela,“
přiznala pyšně, „mimo náznaků, že patřím k nevěstkám babylónským, jak dotyčné
nazývá Ron, což už vlastně napsala, nemá ani za mák informací, jimiž by mohla vydírat
ona mě, takže bych jí mohla dál v klidu vyhrožovat.“
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„Ďábelsky lstivé,“ složil jí poklonu. Pravděpodobně ta slova byla poklonou... když
pocházela z jeho úst. „Pokud byste hrála šachy se stejnou jistotou, s jakou splétáte
intriky, mohla byste jednoho dne i vyhrát partii.“
„Budu se snažit,“ usoudila Hermiona blahosklonně. „Kdybych byla tušila, že se mi ono
chování nevěstky babylónské jednou takhle vrátí, asi bych se k němu neodhodlala,“ v té
chvíli se kousla do jazyka s přáním, aby mohla svá slova vzít zpět. Vytáhly na světlo boží
záležitost... která by mezi nimi v první řadě vůbec ležet neměla, ale které se nedalo
vyhýbat navěky.
Snape si tiše odfrkl. „K nevěstce máte hodně daleko, slečno Grangerová, a váš
současný stav na tom nic nemění,“ sledoval ji ostrým pohledem, měla pocit, jako by jí
viděl až do žaludku. „Občas zaslechnu, jak se o vás baví zmijozelští studenti. A před
vaším otěhotněním i nyní o vás mluvili jako o svaté panence nebelvírské. A mohu vás
ujistit, že z jejich úst se nejedná o lichotku – a nebrali by si servítky vás nazývat
mnohem hůř, pokud na vás vypozorovali, že si horší označení zasloužíte.“
Hermiona překvapeně zamrkala a vyhledala pohledem jeho oči, jestli v nich nalezne
stín výsměchu. Pro tentokrát po něm nebylo ani stopy. „Draco mi tak párkrát řekl,“
usmála se něžně. „Myslela jsem, že mi tak říká jen on.“
Její úsměv při zmínce o Dracovi zcela nevysvětlitelně profesora Snapea zchladil tak,
jak to nedokázala ani narážka na jejich krátký vztah. „Obávám se, že nikolivěk,“ odtušil
studeně. „Madam Pomfreyová, potřebujete ještě něco?“
„Ne, ne, Severusi, děkuji ti,“ madam Pomfreyová se obrátila k Hermioně se sklenicí
narůžovělého mléka v ruce a rozhodným výrazem ve tváři. „Teď to, zlatko, vypij...
Nechutná to nijak skvěle, ale udělá ti to dobře.“
Hermiona si od ní vzala sklenici a poslušně ji vyprázdnila, zatímco Snape
vypochodoval z místnosti bez jediného dalšího slova.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola osmnáctá

Střet
Léčka byla nastrojena prostě a účinně. Harry s pomocí Pobertova plánku lokalizoval
cíl a pak se spolu s Ronem nenápadně potloukali před knihovnou, dokud Malfoy nevyšel.
Následně už stačilo pouze ho pevně popadnout a odchvátat s ním do pusté postranní
chodby; celé to bylo mnohem jednodušší díky tomu, že už dotyčného na každém kroku
nedoprovázeli Crabbe s Goylem.
„Chceme si promluvit, Malfoyi,“ začal Ron, který působil poměrně výhružně. Byl sice
hubený až k vychrtlosti, ale stále o půl hlavy vyšší než Harry a Malfoy a také byl mnohem
širší v ramenou, než býval ještě před rokem.
„To vidím,“ ušklíbl se Malfoy nepatrně, „asi vás ani jednoho nenapadlo prostě mě o
rozhovor požádat. Anebo jste tak pevně rozhodnutí každému předvádět, jací jste
chlapáci, že si to nedokážete odpustit ani proti mrzákovi?“
Harry okamžitě shlédl na Malfoyův poloprázdný rukáv a zamračil se. Nenáviděl, jak se
jejich předchozí prosté a jednoduché nepřátelství náhle zkomplikovalo. „Jo, víš...“
zamumlal se stínem viny v hlase, „...hele, někdo se mě snaží zabít. To všichni vědí, ne?“
„A kdy se tě nikdo zabít nesnažil, hm?“ pokrčil Malfoy unuděně rameny.
Ve světle nedávného Hermionina výkladu na toto téma přišla Harrymu Malfoyova
odpověď k smíchu, tak se lehce uculil. „No vlastně nikdy, ale jednou bych si to rád
zkusil.“
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Malfoy krátce zamrkal a zkroutil jeden koutek úst směrem vzhůru. „Jo, to bych
chápal,“ usoudil, čímž donutil Rona k překvapenému vytřeštění očí. „Nicméně, já to
tentokrát nejsem. Oba moc dobře víme, že během války jsem měl tucet příležitostí tě
zabít – vinu pohodlně hodit na smrtijedy. Proč bych si měl teď přidělávat problémy?“
„Ale my si nemyslíme, že bys v tom měl prsty,“ pokrčil rameny Harry. „Tentokrát to
postrádá tvůj rukopis.“
„Chceme vědět, kdo za tím je,“ zachmuřil se Ron. „Usoudili jsme, žes musel něco
zaslechnout.“
Malfoyova bledá obočí vzlétla. „Proč?“
„Protože ještě pořád patříš do Zmijozelu,“ vysvětlil Ron, jako by se jednalo o ten
nejjasnější důvod, „musels je slyšet, když se domlouvali.“
„A máte nějaký důkaz, že hledaná osoba je ze Zmijozelu?“ Chvilka vzájemného
porozumění skončila a Malfoy podezřívavě svraštil čelo. „Nebo jenom prostě
předpokládáte, že musí být od nás, protože my jsme ti zlí, kteří si sedí ve sklepení a
snovají své úchylné plány útoků na jedinečné, nevinné nebelvíry?“
Ron za zamračil. „Hele, všichni vědí, že většina zmijozelských měla rodiny na druhé
straně a že dost jejich příbuzných zemřelo. To už je pádný důvod, aby chtěli Harryho
odkrouhnout, ne?“
„Nejsme jediní,“ chladil ho Malfoy, „kteří přišli o členy rodiny nebo přátele. Nikdo
nepřehlédl onu podivnou skutečnost, že pouze Nebelvír jako jediná zdejší kolej nepřišel o
žádné současné studenty. Na své vlastní spolužáky jsi dával mnohem větší pozor než na
spolubojovníky z Mrzimoru nebo Havraspáru, že Pottere! Taková záležitost nadělá na
škole blbou náladu.“
Harry zamrkal. „Hej! Já jsem ne–“
„Ne co? Neobklopoval se svými dokonalými nebelvíry, aby byli chráněni spolu
s tebou?“ odfrkl si Malfoy. „Ale prosím tebe... Byl jsem tam, Pottere, a viděl, co se dělo.
Hezky sis je držel u sebe, aby se jim nic nestalo – a ostatní jsi nechal, ať se o sebe
postarají sami!“
„Tak to nebylo!“ zaťal Harry pěsti, uvnitř ho zaplavoval žár hněvu a viny. Zemřelo
půltuctu členů BA, žádný z nich by se do války nikdy nezapojil, kdyby je nenaučil
bojovat. Ernie, Hannah... Smith, zlý a nepříjemný až do samého konce... Cho... „Pokud
jsi tam byl, Malfoyi, tak musíš vědět, jaké to bylo! Nemohl jsem uhlídat všechny
najednou!“
„Snažil ses?“
„Jasně, že jsem se snažil! Bylo to má chyba, že tam vůbec byli; to já jsem je zatáhl
do boje!“ Harryho hlas nabíral na síle a Harry nebyl schopný ho ovládnout. „Ale nemohl
jsem je chránit... nebyl jsem schopný ochránit ani Rona. Měl zlomenou polovinu kostí
v těle, pamatuješ? Kdybych mohl vůbec někoho zachránit, zachránil bych v první řadě
jeho... nebo Hermionu. Kdyby se Justin neobjevil v pravý čas, zemřela by – a já jsem
s tím kurva nemohl vůbec nic dělat!“
Molfoy zamrkal. „Hermiona?“ Náhle vypadal podivně zaujatě.
„Jo. Potom, co mě složili,“ přikývl Ron a ukázal si na sanici. „Všiml sis jizvy, kterou
má tadyhle? Macnair byl jen půl cáku od toho, odseknout jí půlku hlavy. Bylo by se mu to
povedlo, kdyby se do něho Justin nepustil zrovna ve chvíli, kdy ta sketa vyslovovala
kletbu.“ Najednou se zamračil. „A od kdy Hermioně říkáš jménem?“
Malfoy se pousmál. „Od té doby, co mi to nabídla. Nezmínila se o tom?“
„Ne,“ odpověděl Ron, uši mu zrudly.
„No, teď to víš. Vlastně se k sobě od války chováme strašně civilizovaně. Říkáme si
křestními jmény, sedíme spolu na Věštění z čísel a tak vůbec,“ pokrčil rameny Malfoy,
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pak vyprostil svou levačku z nařaseného rukávu. „Odevzdal jsem svou libru masa,
Weasley. Spolu s krví a kostmi. Co ještě chceš? Mou hlavu na stříbrném tácu?“
Ron se začervenal, pravděpodobně si vzpomněl na jistý rozhovor, který proběhl ve
vlaku. Harry nevěděl určitě, nakolik se mu líbí představa Hermiony přátelsky nakloněné
Malfoyovi, ale jestli je to její přání... „Pokud zaslechneš cokoli o tom, kdo se mě snaží
zabít, dej vědět,“ podotkl Harry tiše. „Sám o sebe se postarám, ale mohli by zase zranit
Hermionu. A já vážně nechci, aby se jí nebo dítěti něco stalo.“
Malfoy pomalu přitakal. „Ani já ne. Budu mít oči na stopkách,“ vypjal hruď. „No,
pokud netoužíte být zaskočeni Filchem po večerce mimo kolej, měli bychom odklusat
zpět do svých společenských místností jako vzorní studentíci.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona se naučila cenit si proudů studentů, které se přesunovaly hradními
chodbami v přestávkách mezi hodinami. Před otěhotněním nenáviděla být lapena v davu,
hlavně na schodištích – tehdy ji ostatní jen zdržovali, tu a tam se dokonce stalo, že kvůli
návalu na schodech přišla pozdě do hodiny. V průběhu osmého měsíce těhotenství byla
vděčná za každý jemný šťouchanec a popostrčení, kterých se jí cestou do schodů
dostávalo a díky nimž se pohybovala rychleji, než by dokázala při osamocené pouti.
Toho rána se jí podařilo chytit vlnu studentů mířících vzhůru a teď se ušklíbala,
zatímco jí dav smýkal vstříc učebně Věštění z čísel. Už s lyžováním to bylo těžké, ale
nemohla ani za svět objevit způsob, jak narozeným v kouzelnických rodinách vysvětlit
princip surfování. Ačkoli Harryho by mohla potěšit představa těhotné Hermiony surfující
do schodů na vlně studentů. Bude mu to muset říct.
Zrovna měla oči sklopené ke svému vzdutému břichu, které jí zakrývalo výhled na
špičky nohou, když jí někdo tvrdě narazil do ramene. Koutkem oka zahlédla jen bledou
ruku v černém rukávu, zavrávorala a chodidlo jí sjelo z hrany schodu. Cítila, že ramenem
zavadila o někoho, kdo se odtáhl, rukou nahmátla čísi rukáv, ale látka jí proklouzla mezi
prsty. Vyrazila jediné vyděšené vyjeknutí, než jí panika stiskla hrdlo. Pak už nemohla ani
křičet, jen se kácela vzad na kamenné schodiště, stále víc a víc...
Když už byla přesvědčená, že ji pád nemine, obtočila se kolem jejích žeber svalnatá
ruka a trhnutím ji znovu napřímila, což pro Hermionu v podstatě znamenalo, že byla
vyzdvižena do vzduchu, srovnána tak, aby se její nohy nacházely znovu pod ní, a pak
s trhnutím postavena na schod. Okamžitě se jí podlomila kolena a nápomocná ruka ji
znovu podepřela. „Seber se, Grangerová!“
Hermiona zakníkla, ruce se jí třásly tak mocně, že nebyla schopná ani chytit se
zábradlí. „J...já s..se sn...snažím...“ Kdo ji chytil, věděla už předtím, než ona osoba
promluvila. Tu paži by poznala všude. „D...díky, Bulstrodová.“
„Jo,“ Millicent Bulstrodová vzhlédla po schodišti, kde se spěchající zástup zastavil;
všichni se otočili a zvědavě se dívali, co se děje. „Hej! Baddocku! Chyť tu uhrovatou
zrzku!“
Dav studentů se rozdělil ve dví, a odhalil tak Hermioninu pohledu podsaditého
zmijozela táhnoucího ze schodů Mariettu Edgecombeovou, která se podobně jako mnoho
dalších loňských sedmáků letos vrátila do školy složit OVCE. „Mám ji, Mil,“ řekl mladík
vesele, aniž by si všímal Mariettiných zuřivých pokusů vytrhnout svou ruku z jeho
sevření. „Určitě to byla ona, viděl jsem ji.“
Hermionina kolena se přestala klepat v tu chvíli, kdy pohlédla na Mariettu. „Mohlas
mě zabít!“
„Však jsem chtěla!“ Marietta nepřestávala zápolit se stiskem mladšího spolužáka. „Ty
děvko jedna zasraná, to tys mě zaklela tím neřádem, co se ho nemůžu zbavit!“ přejela si
rukávem po tvářích, a setřela tak něco z té tlusté vrstvy líčidel, jimiž se neúspěšně
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snažila překrýt nápis PRÁSKAČ, táhnoucí se jí přes obličej. „Třeba by to zmizlo, kdybys
zhebla!“
„Cožes udělala?“ prohlížela si Bulstrodová hloubavě Mariettinu
Grangerová, ty jsi nebezpečnější, než vypadáš. Tohle ještě pár let vydrží.“

tvář.

„Tedy,

Hermioně se znovu začala chvět kolena. Marietta vypadala jako smyslů zbavená,
s tváří zkroucenou nenávistí. „Nemůžu tě toho zbavit a ty to víš,“ řekla Hermiona
potichu. „Už jsem se ti tucetkrát omluvila, ale zrušit to nedokážu a nezmizí to, ani když
mě zabiješ. Víš, co musíš udělat.“
„Ale jistě, já vím!“ rozchechtala se Marietta divoce. „Musím se dát na pokání,
opravdové, ze srdce. Musím litovat svých činů. Ty jsi mě proklela zasranou kletbou,
kterou nikdo nedokáže zlomit, a já se musím kát!“
„Týjo,“ vrhl Baddock po Hermioně obdivný pohled. „To je vážně šmejdské.“
Hermiona zavrtěla hlavou. „Neměla jsem v úmyslu, aby to bylo neodstranitelné,“
přiznala provinile. „Já jen... prostě mě to nenapadlo. Promiň.“
Marietta se pokusila na Hermionu vrhnout, skoro se jí podařilo se osvobodit, ale to už
k ní přiskočil nevysoký svalnatý mrzimor a pomohl Baddockovi ji zklidnit. „Ty děvko, ty
–“
„Co se to tu děje?“ objevila se na vrcholu schodiště profesorka Vektorová, ruce
založené na prsou. „Proč nejste ve třídách?“
Baddock se k ní otočil. „Tahle,“ řekl sladce nevinným hláskem a ukázal na Mariettu,
„se pokusila shodit Grangerovou ze schodů, aby ji zabila.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus odchytil Vincenta Crabbea, když dotyčný odcházel ze snídaně, a namířil si to
s ním přímo do jedné nepoužívané učebny v prvním patře. „Pane Crabbe, nechtěl byste
mi něco říct?“
Crabbe se opřel o zaprášenou lavici. „Ne, pane,“ zamumlal se zrakem sklopeným
k podlaze.
„Něco o Ritě Holoubkové, třeba?“ nadhodil Severus hedvábně výhružným tónem.
Jakmile byla Rita uvězněna pro neregistrované zvěromágství, nebylo obtížné odhalit
viníka. Ve snaze zbavit se části obvinění vybrebentila bystrozorům, co mohla, a Savage
dal Severusovi nenápadně tip. Což by samozřejmě Savageovi nadělalo nemalé problémy,
pokud by to někdo zjistil, nicméně po sedmi letech sdílení jedné ložnice si tito dva
pánové v otázce zachování diskrétního mlčení dostatečně věřili.
Crabbe pokrčil rameny. „Zrovna o ní jsem vám nic říkat nechtěl,“ pohlédl na Severuse
vzdorovitě. „Pane.“
„A budete se obtěžovat mi alespoň sdělit své důvody, proč jste to udělal?“
Mohutná ramena se trochu nadzvedla a znovu klesla. „Chtěl jsem, aby se ta povýšená
kurvička cítila mizerně. A Potter také, ten se vždycky sveze s ní.“
„Proč?“ Severus přestal výhružně vrčet a opatrně vážil své možnosti chlapce zastrašit.
Zatím se mu to nepodařilo a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mu to vůbec podařit
mělo. „Myslím, proč ona? U Pottera bych to docela chápal.“
Crabbe znovu sklopil oči k podlaze. „Ze spousty důvodů.“
„Že patří k Nebelvíru? Že je mudlorozená? Že pomohla udržet Pottera naživu
dostatečně dlouho, aby zabil Pána zla?“
„Jo,“ zamumlal Crabbe, ale Severusovi bylo jasné, že se k jádru problému zatím
nepropracovali. Chlapec byl stále shrbený a napjatý, jako by čekal... až se něco... zlomí.
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Bude je muset tímhle rozhovorem provést sám, Crabbe prostě nemá na to, aby
dokázal sám ze sebe vydolovat své nejniternější motivace. „Ale žádný ze zmíněných
důvodů nebyl tím hlavním, že? Chtěl jste zaútočit osobně na slečnu Grangerovou.“
„Možná.“ Rozmrzelý výraz tváře a postavení těla křičely: ‚Ano!‘
Severus se díval na Crabbea – a Crabbe se tvrdošíjně díval na podlahu. Ten chlapec
byl od návratu do Bradavic viditelně nešťastný, ale takovýto čin vyžadoval plánování a
trochu šikovné prohnanosti – muselo za tím celým být víc než pouhý nedostatek
šťastných pocitů. Od přírody klidný Crabbe musel mít opravdu pádný důvod k vynaložení
tolika úsilí.
„Je to... nespravedlivé,“ nadhodil Severus tiše a Crabbeova rozlehlá ramena se
pohnula v náznaku nevysloveného souhlasu. Jenže co bylo nespravedlivé? Crabbe jistě
nelibě nesl mnohé, co se stalo. Zemřel jeho otec, jeho kmotr, jeho nejlepší přítel a
desítky známých. Smrt... tady možná vězel zakopaný pes. „Rozčiluje vás, že přežila a že
ještě navíc pod srdcem nosí nový život, zatímco tak mnozí, na kterých vám záleželo,
zemřeli?“
„Je to nespravedlnost,“ zamumlal Crabbe a pozvedl zrak ke svému kolejnímu
vedoucímu. Z očí mu zářila zášť, jasně čitelná i bez nitrozpytu. „Všichni jsou tak živí a tak
šťastní a... a tak vůbec a ona má dítě a Greg... je pryč.“
Severus přikývl. „Je to nespravedlnost,“ souhlasil, protože to tak bylo, sám o
nespravedlnosti světa věděl leccos. „Ale to dítě za to nemůže, Vincente. Roztrušovat
klepy, aby se Potter se svou bandou cítili mizerně, je jedna věc, budiž, ale trestat dítě
životem doprovázeným takovým podezřením je prostě nepřijatelné.“
„Stejně to nezabralo. Chtěl jsem jen tu dokonalou panenku svatou trošku namočit do
bláta, dát jí poznat, jaké to je, když jsou všichni proti ní; jak to mají všichni zmijozelští,“
kopl Crabbe rozmrzele do lavice. „Draco by líbal zemi, po které ona chodí. Je mi nanic
z toho, jak se tu producíruje a předstírá, jak je sladká a nevinná, když přitom všichni
vidíme, že není o nic lepší než...“
Severus se násilím donutil uvolnit ruce, které se mu samovolně sevřely v pěsti.
„Mýlíte se v ní,“ přerušil chlapce tiše.
„Pansy nám řekla, že vám zachránila život,“ Crabbe prudce zvedl oči z podlahy a
pohlédl překvapeně na Severuse. „No, ona je prostě nebelvírka. Ti jsou všichni takoví.“
„To tedy nejsou, stejně jako nejsou stejní všichni ze Zmijozelu.“ Severus odvrátil
pohled a přemýšlel, zda to má riskovat. Jenže Crabbe, narozdíl od většiny ostatních, by jí
mohl doopravdy ublížit, pokud by si to vzal do té své tvrdé palice. Crabbe neměl ani
morální zábrany, ani výčitky svědomí a ani dostatečnou předvídavost, která by ho
barvitým vykreslením možných následků uchránila před nevhodným konáním. A jelikož
neměl k Severusovi nijak vřelý vztah, tak ho informace, že Hermiona záchranila
Severusův život, také nijak nebrzdila. „Mám... řekněme... pádný důvod k domněnce, že
otec jejího dítěte je ze Zmijozelu,“ přiznal pomalu s pohledem upřeným na pavučinou
opředený kámen ve stěně místnosti. „Nebo byl. Slečna Grangerová nesdílí předsudky
většiny své koleje.“
Crabbeova tvář se zkroutila odporem: „S nečisto–“
„Ušetřte mě, pane Crabbe, podobných výlevů,“ zasupěl Severus. „Chodil jsem do
školy s vašimi rodiči a mám povědomost o... zázemí vaší matky. Vždyť i já sám mám
mezi předky mudly. Nechte už ty předsudky plavat, jsou zastaralé a rozčilující.“
Crabbe vypadal nejistě. „Ale –“
„Válka skončila. Držet se starých urážek již nemá význam,“ Severus na mladíka
zaměřil jeden ze svých nejostřejších zkoumavých pohledů. „Nemohu vás nutit udržet
v tajnosti mé předpoklady o otci dítěte, ale prosím vás, abyste pomyslel, čím si slečna
Grangerová hodlá projít – chce vychovávat dítě zcela osamoceně, protože veřejné
jmenování jeho otce by přineslo rodičům i dítěti více potíží, než kolik jsou ochotni
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podstoupit. A pomyslete, jak se asi váš bývalý zmijozelský kolega cítí, když žije
s vědomím, že si nikdy nebude moci dovolit uznat vlastní dítě. Vinou takových osob, jako
jste vy a Ron Weasley, které, ať už ve válce stály na kterékoli straně, stále věří, že
mezikolejní rivalita je důležitá.“
Na poslední slovo svého proslovu asi položil příliš mnoho důrazu, protože Crabbe
náhle vypadal zamyšleně – ten pohled by vyděsil každého učitele, natož toho, který měl
tajemství, jež potřeboval ukrýt.
„O tomhle jsem nikdy nepřemýšlel,“ usoudil Crabbe pomalu. „Vždycky říkala, že otec
nechce mít s nimi nic společného.“
„A co jiného by měla říkat?“ pokrčil Severus lehce rameny a pozorně si chlapce
prohlížel, vypadalo to, že se přeci jen trochu uvolnil. „Dělá to pro dobro dítěte. Měli
bychom ji za to přinejmenším respektovat.“
Crabbe přikývl. „Vypadá mateřstvím nadšená.“ Plodnost se mezi kouzelníky cenila,
ale přirozený zájem o plnění role matky byl ještě o stupínek výš. Matka Pansy
Parkinsonové donosila svého syna i svou dceru pouze kvůli společenským konvencím a
dále se už o ně v podstatě nezajímala; naproti tomu Narcissa Draca zbožňovala, ale
porod ji traumatizoval natolik těžce, že ani sám Lucius si nedovolil nadnést možnost
zplození druhého dítěte. A obdobné případy se vyskytovaly ve všech rodinách, i když u
nich už Severus neznal všechny podrobnosti. Crabbe měl štěstí, že jeho matka byla sice
mdlá a nevýrazná, nicméně k synovi laskavá, což si zřejmě uvědomoval a byl za to
vděčný.
„Více než nadšená,“ odtušil Severus a přezíravě mávl rukou. „S Harrym Potterem a
jeho přáteli si dělejte, co chcete – všichni vědí, že bez ohledu na občasná spojenectví
nikoho z nich nemohu vystát. Ale pokud se znovu pokusíte zaútočit proti dítěti, zajistím,
abyste toho ještě dlouho litoval, rozumíme si?“
„Ano, pane,“ Crabbe pozvedl znovu pohled k Severusovi; z chlapcova výrazu už
zmizela předchozí zášť. „Možná by–“
„Nikdy v životě jsem nebyla tak zděšena chováním kteréhokoli studenta! Už ani
slovo!“
Když k nim zpoza dveří učebny dolehl křik, Crabbe se lehce ušklíbl. „Stará
McGonagallka je zas nasraná jak žumpa.“
„Profesorka McGonagallová,“ opravil ho Severus automaticky a vyšel za Crabbem do
haly. Minerva rázovala vzhůru po schodišti, vyzáblé ruce sevřené v pěsti. Za jejími zády
– Severus i Crabbe jako jeden muž vykulili oči překvapením – Millicent starostlivě
objímala Hermionu Grangerovou a pomáhala jí zdolávat schody. Za děvčaty dloubala
profesorka Vektorová hůlkou do kterési studentky – dotyčná měla ruce svázané za zády
a na hlavě chumáč nazrzlých kadeří – Marietta Edgecombeová, usoudil Severus.
„Co se to k čertu...?“ zavrčel si Crabbe pod vousy s pohledem upřeným na Millicent.
Ta se na něho významně pousmála a Severusovi odlehlo. Pokud byla Millicent něčím
takhle potěšena, znamenalo to přinejmenším, že se zčistajasna nezbláznila a nezačala
být laskavá k nebelvírům z čiré dobroty svého kamenného srdce.
Severus se rozhlédl. Všude okolo byly shromážděné davy zuřivě si špitajících
studentů, ačkoli v tuto dobu neměli co pohledávat mimo učebny. Pohled mu spočinul na
jednom mladíkovi, který s radostným výrazem na tváři cosi vykládal, zatímco okolostojící
vypadali zmateně. „Pane Baddocku. Co se to tu stalo?“
Malcolm byl tak plný dychtivého vzrušení, že si ani nevzpomněl na nevraživost, již
normálně pociťoval vůči vedoucímu své koleje. „Když jsme šli do druhého patra, my
všichni, co tu jsme, tak se Edgecombeová pokusila shodit Grangerovou ze schodů a zabít
ji,“ ohlásil hrdě a nepatrně se přitom pohupoval na špičkách.
„Cože udělala?“ Severusovy ruce se samovolně sevřely do pěstí a hlas se mu
rozechvěl známým tichým vrčením slepé zuřivosti.
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„Nedopadlo to,“ vysvětloval Malcolm šťastně. „Nespadla, protože ji Milli chytila. Pak
mi řekla, abych drapnul Edgecombeovou, než uteče, tak jsem to udělal.“ Hruď se mu
dmula pýchou. „A McGonagallová mi dala deset bodů, že jsem ji chytil, a dala Milli
padesát bodů, že chytla Grangerovou, a řek‘ bych, že od ní nikdy Zmijozel tolik bodů
nedostal.“
„Pokud je mi známo, tak nikoli,“ pousmál se Severus přes závoj zuřivosti. Ačkoli si
toho sama nebyla vědoma, Minerva McGonagallová se v uplynulých deseti minutách
vyšvihla v očích zmijozelských mnohem výše, než kam se podařilo dospět Albusovi
během celých dlouhých let jeho ředitelské kariéry.
Malcolm se potěšeně vypínal. „A Milli řekla, že pomůže Grangerové do ředitelny a
všechno McGonagallové řekne, protože všechno viděla, a absolutní vrchol byl, jak na ni
byla McGonagallka úplně laskavá – za to všechno.“
„Dost dobrý,“ usoudil Crabbe a pohlédl obdivně na Milliina vzdalující se široká záda.
„Všichni víme, jak se McGonagallka nad Grangerovou vždycky rozplývá. Padesát bodů...
to nás zase dostalo před Nebelvír, ne?“
„O osmadvacet,“ přikývl Malcolm, „a za Havraspárem jsme jen o dvanáct.“
„Dovoluji si předpokládat, že ne na dlouho,“ odtušil Severus lehce nepřítomně, očima
vyhledal Hermionu. Vypadala v pořádku... samozřejmě se pohybovala pomalu, ale tak to
bylo nyní stále. Pak si uvědomil, že na něho oba chlapci zvídavě hledí, a poušklíbl se na
ně. „Edgecombeová je z Havraspáru.“
„Budiž požehnána ta její malá poďobaná tvářička!“ vydechl Malcolm s nefalšovanou
upřímností. „Šedesát bodů... a k tomu zařízla svou vlastní kolej – jen pro naše dobro.“
Crabbe se zachechtal. Severus si nemohl pomoci, po tváři se mu rozlil ironický
úsměšek. „Ano, docela tak. Věřím, že tato událost dostatečně demonstrovala, kterak
pochybeným je nápad otevřeného útoku na spolužáka... najmě na Grangerovou.“ Zabodl
do Crabbea všeříkající pohled. „Pokud by kupříkladu profesorka McGonagallová zjistila,
kdo dal tip Ritě Holoubkové, jistě by onu osobu bezpodmínečně vyloučila, její koleji by
odebrala body a možná, pokud by se profesorce McGonagallové ponechala volná ruka, by
dotyčnou osobu vlastnoručně zlynčovala.“
Crabbe zamrkal a pomalu přikývl. „Jo,“ souhlasil s průhledně prohnaným výrazem.
Stále ještě se nenaučil pořádně hrát. „To by byla hrůza, kdyby to zjistila.“
„Bez debaty,“ přitakal Severus. „Pánové, omluvte mě. Vy touto dobou jistě máte být
na vyučování a já předpokládám, že v ředitelně bude zanedlouho vyžadována má
přítomnost.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Dorazili přivolaní bystrozoři. Znovu Savage, pro tentokrát doprovázený neobvykle
vážnou Tonksovou se střízlivě hnědou kšticí. Vedoucí kolejí byli požádáni, aby se stali
svědky Mariettina oficiálního vyloučení, a nyní obklopovali ubohého profesora Kratiknota
téměř ochranitelským způsobem. Millicent Bulstrodová podala svědectví v tom smyslu, že
Marietta měla v úmyslu shodit Hermionu ze schodů, a profesorka McGonagallová vzápětí
osvětlila důvody, které k činu vedly.
„...slečna Grangerová byla svého času samozřejmě potrestána za tak nepředložené
použití kletby proti své spolužačce,“ uzavřela svou řeč. „Nicméně neschopnost slečny
Edgecombeové provést pokání za zradu důvěry jejích přátel se už slečny Grangerové
netýká, to je čistě záležitostí slečny Edgecombeové. A jako omluva pro úkladnou vraždu
rozhodně sloužit nemůže.“
Hermiona si ostře prohlížela Mariettu, která vůčihledně bledla. Zřejmě ji právě
dostihly důsledky jejích vlastních činů. „Ale já jsem nechtěla –“ začala chabě.
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„Chtěla,“ pohlédla na ni Millicent přezíravě. „Přede všemi jsi prohlásila, že sis přála ji
zabít.“
„Ale –“
„Byli už upozorněni její rodiče?“ otázal se Savage profesorky McGonagallové. „Pokud
ne, skontaktujeme je my.“
„Byli. Paní Edgecombeová je zaměstnankyní Ministerstva, takže se můžete přichystat,
že co nevidět začne tropit povyk,“ zachmuřila se profesorka McGonagallová.
„Pravděpodobně bude naznačovat, že Marietta byla v době činu nesvéprávné mysli vinou
nějaké kletby, či něco obdobného.“
„Může se pokusit ospravedlnit úmysl zabít slečnu Grangerovou, jak jen jí bude libo,“
odtušila Tonksová ponuře. „Ale proti dítěti žádnou zášť chovat nemohla; a pokud by
Hermiona zemřela, dítě by zemřelo spolu s ní.“
„Zamýšlená vražda těhotné ženy nebude přijata příliš dobře,“ přikývl Savage a
pohlédl zamyšleně k Hermioně. „Proběhne soudní proces, samozřejmě, ale ten je stejně
pouhou formalitou. Azkaban už není, co býval, když ho opustili mozkomorové, nicméně
pobyt v něm stejně není procházkou růžovou zahradou.“
Marietta byla bílá jak stěna. „Azkaban? Ale –“
„Tam umisťujeme vrahy, ať už vraždu dokonali, nebo ne, Edgecombeová,“ pronesla
Tonksová pevně a trhnutím donutila Mariettu vstát. „Tak my už půjdeme, pokud je to
všechno... raději bych u toho byla, až paní Edgecombeová začne uplatňovat váhu svého
postavení.“
„Jistěže. Děkuji, že jste se dostavili tak rychle,“ profesorka McGonagallová zdvořile
naznačila úklonu.
„Není za co, paní profesorko. Jen běž, Tonksová, přijdu za minutku,“ nařídil Savage a
pohledem sledoval Tonksovou, jak strká do krbu Mariettu a souká se k ní. Pak přikývl.
„Slečno Grangerová, jste v pořádku? Neutrpěla jste žádné zranění, jež bychom přidali
k obžalobě? Nic v tom smyslu?“
„Ne, pane,“ řekla tiše. Její vlastní hlas s ní spolupracoval pouze namátkově a její
kolena se chovala vyloženě směšně – pokaždé, když si uvědomila, že byla jen vlas od
toho, aby byla zabita spolu se svým dítětem. „Bulstrodová mě zachytla, než jsem
dopadla na schody.“
„Dobře.“ Savage se na Bulstrodovou uznale zadíval. „Jste chloubou své koleje,
Bulstrodová. Jednáte rychle a účinně. Uvažovala jste o práci pro Odbor pro uplatňování
kouzelnických zákonů?“
Bulstrodová zamrkala. „No... vlastně ne. Myslíte, že bych měla?“
„Je to dobrá práce, zvlášť pro mladé. Slušně placená, dostatečně akční, asi tak,“ kývl
na ni Savage. „A téměř bez nebelvírů. Pár jich mezi bystrozory máme, ale ti se většinou
neobtěžují špinavou prací – a ti, kteří se nedokáží vzdát svých starých kolejních
předsudků, se odporoučejí obzvláště rychle.“
„Vážně?“ Bulstrodová pomalu přikývla, zjevně si to promýšlela. „To nezní vůbec
špatně.“
„Přemýšlejte o tom. Mrkněte na Snapea, ať vám napíše slušné doporučení. No,
mezitím pravděpodobně budete vy i slečna Grangerová muset svědčit v procesu. Dojde
vám předvolání.“ Savage naznačil zdvořilou úklonu profesorce McGonagallové, sklonil
hlavu a vešel do krbu.
„Je to má vina,“ ozval se slabým hlasem profesor Kratiknot, znělo to, jako by
promluvila myška se zlomeným srdíčkem. „Pokud bych ji dokázal přimět porozumět
podstatě té kletby... anebo našel způsob, jak jí toho zbavit...“
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„A pokud bys byl dokázal, abych porozuměl podstatě Znamení zla, když jsem byl
v jejím věku, a pokud bys našel způsob, jak mě ho zbavit, nebyl bych nadělal ohromné
množství z toho, co jsem kdy provedl,“ podotkl profesor Snape polohlasem. „Což ještě
neznamená, že bys měl nést vinu za mé činy. Slečna Edgecombeová věděla, co dělá.“
Profesor Kratiknot popotáhl, natáhl se k profesoru Snapeovi a poplácal ho po ruce.
„Jistě, chlapče, jistě. Ale přesto mám strach, že jsem napomohl k jejímu pádu...“
„Udělal jsi pro ni vše, co bylo v tvých silách,“ vložila se nesmlouvavě profesorka
Prýtová. „V každé koleji se občas najde nějaký ten pukavec. S tím nikdo nic
nenaděláme.“
„Možná už jsem prostě moc starý na to, abych dále zvládal všechny povinnosti
vedoucího koleje,“ usoudil profesor Kratiknot smutně. „Vždyť jsem koneckonců vedl
Havraspár téměř sedmdesát let. Možná, že by profesorka Vektorová...“
„Nenech se vysmát, Filiusi,“ odmítla profesorka McGonagallová pevně. „Zrovna teď jsi
unavený a rozrušený, víc v tom není.“ Ohlédla se významně na Hermionu a
Bulstrodovou. „Děkuji vám za vaši účast. Slečno Grangerová, navrhuji vám návštěvu u
madam Pomfreyové, aby se ujistila, že dnešní události nezanechaly následky na vašem
zdraví. A vám, slečno Bulstrodová, znovu děkuji za vaši pomoc. Pokud se rozhodnete pro
zaměstnání při Odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů, bude mi potěšením
vystavit vám další doporučení.“
Na chodbě si Hermiona s Bulstrodovou vyměnily nejisté pohledy. „Ještě jednou díky,
žes mi zachránila život,“ pronesla Hermiona napjatě.
„Neudělala jsem to schválně,“ poušklíbla se Bulstrodová. „Viděla jsem jakési tělo,
které mi padalo na hlavu, tak jsem ho chytila. Síla zvyku, vážně.“ Ohlédla se po
kamenné obludě strážící schodiště k ředitelně. „McGonagallka není tak špatná, co? Nikdy
jsem neviděla, že by dala Zmijozelu tolik bodů.“
„No, teď je ředitelkou,“ vysvětlovala Hermiona. „Jako vedoucí můžeš stranit své
koleji, všichni to tak dělají, ale jako ředitelka musí být nestranná.“
Bulstrodová si odfkla. „Až na Brumbála. Ten protežoval Nebelvír jak šílenec.“
„Ano, víš...“ Hermiona si nemohla pomoci a zatvářila se značně kysele, „...ten vážně
nestranný nebyl. I někteří z Nebelvíru si toho všimli a dost je to štvalo.“
Bulstrodová se na ni podívala poměrně nedůvěřivě. „Jó? Vážně? A kdo třeba?“
„Například Percy Weasley.“
Když to Bulstrodová uvážila, její výraz o něco změkl. „Ten nebyl tak špatný, tedy na
nebelvíra. Stále zdvořilý a nikdy nikomu nedovolil navážet se do prváků.“
Hermiona přikývla. „Vždycky jsem ho měla ráda. Nebral prefektování na lehkou váhu
– tu odpovědnost, myslím. Nejen za Nebelvír, ale za všechny mladší studenty.“
„Jo. Byl v pohodě. Chodíval hlídkovat i dolů do sklepení, kam se většinou nebelvíři
vůbec neobtěžují.“ Pokrčila rameny: „McGonagallka vážně vypadá jako zlepšení, po tom
starému bláznu. Jdeš zase na ošetřovnu?“
„Mám dojem, že musím. Na rovinu, snad všichni si myslejí, že jsem křehká květinka –
pokaždé, když se leknu nebo prožiju nějaký otřes, tak mě šoupnou na ošetřovnu,“
shlédla si na břicho. „Pochybuju, že si vůbec všiml čehokoli víc než malého trhnutí. Je
tam dost dobře chráněný.“
Bustrodová souhlasně přikývla. „Otěhotněním nezkřehneš, jen ztrácíš balanc. Má teta
Gwen má pět dětí a pokaždé až do porodu dělala všechno jako obvykle.“
Hermiona pocítila na chvíli nelíčený obdiv k tetičce Gwen, která tedy musela být
opravdu houževnatá žena – i když... pokud měla stejnou stavbu těla jako Milli, tak
pravděpodobně měla dostatečně dlouhý trup a široké boky k tomu, aby odnosila dítě
mnohem snáze, než se to momentálně dařilo Hermioně. „Pánejo.“
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„Jo,“ kývla Bulstrodová samolibě. „No, tak si to užij, na všech těch schodištích,“
dodala a zamířila pryč mnohem rychleji, než aby jí Hermiona stačila.
„Krávo,“ zamumlala Hermiona, ale ze srdce jí to nešlo, a zahájila dlouhou pouť do
nemocničního křídla.
oxoxoxoxoxoxoxoxo

Kapitola devatenáctá

Svědomí
Vyloučení a uvěznění Marietty Edgecombeové způsobilo mezi studenty ještě větší
pozdvižení než se povedlo skutečnosti, že otěhotněla Hermiona Grangerová. Byla už
značně pokročilá hodina, když se Severusovi konečně podařilo za pomoci nemalého
pouštění hrůzy zahnat poslední z jeho zmijozelů do postelí; s Dracem přitom bylo stejně
těžké pořízení jako s příliš rozrušenými prváky. Zabrala na něho až pohrůžka, že dojde k
prozrazení jeho zájmu o onu dívku, které by mohlo vést až k tomu, že by se dotyčná
stala cílem pomstychtivých útoků mířených proti Dracovi; teprve tehdy mladík ustal
s neklidným pobíháním a odebral se na lože.
Když se v prostorách Zmijozelu konečně rozestřelo ticho, seslal Severus na ložnice
prvních ročníků několik nepovolených uspávacích kouzel a tiše vyklouzl ze sklepení. I
když si neřekli ani slova, přeci byl přesvědčený, že je očekáván k soukromému
rozhovoru.
Minerva McGongallová ještě stále seděla za svým pracovním stolem, klobouk měla
odhozený stranou, ve tváři únavu. Vrásky okolo jejích očí a stříbrné prameny ve vlasech
Severuse stále ještě dokázaly tu a tam zastihnout nepřipraveného – tolik let zůstával její
vzhled stále týž, takže jakákoli drobná změna působila jako blesk z čistého nebe.
„Nazdar, Severusi,“ ozvala se a křivě se na něho pousmála. „Myslela jsem si, že ještě
přijdeš.“
„Vzhledem k okolnostem...“ přikývl a ze zvyku se posadil ke krbu, na místo, kde vždy
podával hlášení Albusi Brumbálovi. Ostře pohlédl na Brumbálův portrét – bylo značně
matoucí mít na hradě portrét i ducha bývalého ředitele – a nadzdvihl obočí. „Vypadá to,
že naše nová ředitelka volí jiný přístup než ty, Albusi.“
Minerva sebou trhla, zatímco portrét se zachmuřil. „Stále si myslím, že byla Minerva
příliš krutá,“ usoudila malba zamyšleně. „Nicméně se nedomnívám, že bych se za těchto
okolností zachoval jiným způsobem.“
„Samozřejmě, že by ses choval stejně. Členka jedné z nedůležitých kolejí zaútočila na
jednu z tvých milovaných nebelvírek.“ Severus nebyl v náladě hýčkat Brumbálovu
samolibost. Hermiona i s jeho dítětem mohla zemřít – to pomyšlení ho stále ještě mrazilo
až do morku kostí.
„Severusi, to od tebe nebylo spravedlivé,“ napomínal ho Brumbál jemně. „Zatímco
nemohu popřít jistou nevýraznou podporu své staré koleji, již jsem čas od času –“
„Slova ‚nevýraznou‘ a ‚čas od času‘ bych rozhodně nepoužila, Albusi.“ Oba muži – živý
i namalovaný – se s překvapením ve tvářích otočili k Minervě. Pokud si byl Severus
vědom, tento tón hlasu při hovoru k Brumbálovi nikdy předtím nepoužila. „Neustále jsi je
nestydatě protežoval. Nepopírám, že jsem se chovala podobně, ale vedoucí samozřejmě
vždy do jisté míry nadržují svým vlastním kolejím. Ale ty jako ředitel jsi měl zůstat
nestranný.“
Brumbál zamrkal. „A v které chvíli jsem nestydatě –“
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„Když nedokonaná zamýšlená vražda studenta Zmijozelu byla potrestána týdnem
školního trestu, protože útočníci byli z Nebelvíru?“ zeptal se Severus hedvábně.
Brumbál na něho chvíli tiše civěl, pak sklopil oči. „Severusi, tehdy –“
„Tehdy ses zajímal mnohem víc o Jamese a Siriuse než o Severuse, který ti byl
v nadcházející válce mnohem užitečnější než ti první dva dohromady,“ usadila ho Minerva
krutě. „Vím, žes je měl rád, Albusi, to já také, ale jejich chování bylo neomluvitelné – a i
přesto jsi pro ně omluvu našel.“
Severus se nemohl rozhodnout, jestli se má Minerviným výrokem, že byl užitečnější,
cítit uražen, či potěšen, jako by snad byla užitečnost ve válce tím jediným, na čem záleží;
nicméně pohled na ztuhlou tvář dokonalého Albuse Brumbála byl rozhodně potěšující.
Bylo o tolik snazší cítit vztek vůči tomuto muži, když byl mrtvý a už nemohl užít svého
osobního kouzla a otcovského přístupu k utišení Severusova hněvu. „Zcela souhlasím,“
usoudil studeně, „najmě ve světle vědomí, že vůči zmijozelovi ohrozivšímu život
nebelvíra bys tak shovívavý nebyl.“
„Teď jsi nespravedlivý, Severusi,“ ohlédla se po něm Minerva káravě. „Draco se ho
koneckonců pokoušel zabít a v jeho případě shovívavý byl, ačkoli ve tvém by zřejmě
nebyl.“
„Ale –“
„To by stačilo, Albusi,“ stočila Minerva k portrétu zcela shodný káravý pohled. „Nikdo
z nás si v tuto chvíli nechce povídat s tebou. Prosím, odejdi, ať si můžeme promluvit.“
Portréty byly zavázány poslouchat současného ředitele školy, takže i Albus byl nucen
odejít, přestože se strašně mračil.
„Takhle je to lepší,“ oddechla si Minerva. „V této otázce jsme on a já spolu nikdy
nesouhlasili, však víš. Vždy jsem dávala přednost přísnějším potrestáním za přestupky
než Albus – ten měl zpravidla sklony odpouštět a zapomínat, a to i ve chvílích, kdy
takové chování hraničilo s bláznovstvím.“
„Takový byl pokaždé.“ I když z této vlastnosti bývalého ředitele měl Severus sám
prospěch, stejně ho rozčilovala. „Ty jsi rozhodně byla... neoblomnější.“
„Ve více než v jednom směru,“ ušklíbla se na něho Minerva téměř ďábelsky a pak se
rozesmála jeho překvapenému výrazu. „Víš, že jsem jednou dostala přísnou důtku za
propašování přítele do školy, krátce po tom, co jsem začala vyučovat? Byla jsem zcela
rozběsněná, že je se mnou zacházeno jako se svéhlavou studentkou.“
„To... jsem nevěděl,“ náhlá změna tématu byla natolik matoucí, i s odhlédnutím od
skandálnosti tématu nového, že se Severus cítil poněkud ztracen.
„Nevěděl. Vždycky jsem byla smutná, žes nikdy nenásledoval mého nestoudného
příkladu,“ pohlédla na něho přes obroučky brýlí. „Byl jsi tak mladičký, když jsi tady začal
učit... udělalo by ti dobře tu a tam se zapomenout.“
„Ani odvážnému nemusí vždy přád štěstí a příležitost se jen málokdy nabídne sama,“
odvrátil pohled. Rád by se... spustil, tu a tam. A ačkoli se v jeho životě několik málo žen
vyskytlo, žádná z nich se nedozvěděla, kde Severus spává. Už kvůli bezpečnosti, nejen
protože se to nesluší.
„Jistě, máš pravdu. Ale je to smutné,“ přikývla Minerva. „Nicméně... stále věřím, že
Albus vzal tvůj vztah se Siriusem za špatný konec. A já jsem alespoň vyloučila studentku,
která se pokusila zabít spolužačku, zcela bez ohledu na to, ze kterých kolejí byly.“
„A udělila jsi nemálo bodů všem studentům, kteří vraždě zabránili, bez ohledu na to,
ze které koleje byli,“ pousmál se na ni Severus. „Malcolm Baddock se nosil jako páv a
Millicent Bulstrodové nikdy předtím její spolužáci tak nadšeně neblahopřáli. Mám za to,
že jsou nyní všichni nakloněni uznávat tě co morální autoritu daleko více než kdy dřív.“
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„To jsem ráda. Chci být morální autoritou, nakolik to jen půjde. Což vyžaduje pohřbít
i naši někdejší rivalitu. Ty už nejsi vedoucím koleje, se kterou mí vlastní studenti
soupeří.“ Najednou se usmála. „A nejsi už ani tím příšerně otravným studentem, který se
neustále trapně vyptával, místo aby prostě dělal, co se mu řeklo. Jestli nebylo zrovna
nejjednodušší učit slečnu Grangerovou, když byla mladší, učit tebe byla naprostá noční
můra.“
Severus se pokusil příliš se nerozzářit nad tou lichotkou. A že to lichotka byla, i když
mnozí by ji v onom vyjádření nerozeznali. „Slečna Grangerová se zase na druhou stranu
nevyptává dostatečně... ačkoli už se začíná učit.“
„Začíná,“ přikývla Minerva. „Asi znamení vyspělosti.“
„Asi.“ Severus se odvrátil, nevěřil svému vlastnímu výrazu. Hermiona byla dospělá, i
když stále měla své puberťácké chvilky, a to vědomí nebylo úplně... příjemné.
„Také bych řekla.“ Minerva vstala od stolu, trhla sebou a položila si ruku na kříž.
„Stejně... nemám v úmyslu přehlížet vzájemné napadání se mezi studenty, Severusi, a
nezáleží mi na tom, ve které koleji jsou. Ale pro dnešek už mám v úmyslu pouze dojít do
postele. Tohle byl zatraceně dlouhý den a já potřebuji ohřívací lahev. Také by ses měl jít
vyspat... vypadáš příšerně.“
„Asi bych měl.“ Hrozící ztráta dítěte, zakopání válečné sekery s Minervou a šedesát
bodů pro Zmijozel v jednom jediném dni způsobilo, že onen den byl velice dlouhý a
únavný. Pokud si pospíší, podaří se mu usnout dřív, než se mu do života vřítí další velká
pohroma a znovu postaví celý dosavadní řád na hlavu.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„To byl opravdu odstrašující výkon.“
Hermiona přitakala, opřela se zády do opěradla židle a unaveně si přejela rukou po
tváři. „Já vím, omlouvám se. Dnes večer se prostě nemohu soustředit.“
Severus kývl, vstal od šachovnice a připravil čaj pro ně pro oba. „Myslel bych si, že
jste útokům na svůj život už přivykla,“ odtušil suše.
„Na to si nikdy nezvyknete, řekla bych... tedy, přinejmenším já jsem si nezvykla.
Děkuji vám,“ přijala nezdobený šálek s podšálkem, jenž jí podával, a lehce upila. Čistý a
silný – byla docela překvapená zjištěním, že jeho výběr čaje odpovídá jejímu. „Ale v tom
to zas až tak není. Odehrálo se to příliš rychle... a byl to dost ubohý pokus.“
„I nemotorní vrazi často uspějí.“ Usedl proti ní a prohlížel si šachovnici. Téměř
všechny Hermioniny figurky byly odstraněny za okraj hracího pole. „Co se stalo tak
důležitého, že vás to odvedlo od učení se základům logického uvažování?“
Hryzla se do rtu. „Vina,“ přiznala. „Za tu kletbu, kterou jsem seslala na Mariettu. Tedy
vlastně na pergamen, ale věděla jsem, že může někoho zasáhnout. Měla jsem si o ní
zjistit víc.“
„Neměla jste si o ní zjišťovat víc. Měla jste víc přemýšlet,“ namítl, přerovnávaje
figurky do základního postavení pro novou partii. „Povahu kletby jste znala, prostě jste
nepromyslela každý možný důsledek jejího užití.“
„Nepromyslela. A stejný problém mám i v šachách, ne? Znám jednotlivé tahy, ale
nejsem schopná domyslet všechny důsledky každého z nich,“ zamračila se Hermiona a
znovu se napila čaje. Bylo to rozčilující, najít takový nedostatek ve své mysli, o níž se
vždy domnívala, že je dokonale spořádaná. Na druhou stranu zase bylo nemálo potěšující
mít možnost sednout si v klidu se Severusem Snapem a normálně dospěle konverzovat...
„Zřejmě ano, i když jsem si nebyl jist, zda jste správně pochopila jádro problému,“
pronesl okázale ledabylým tónem: jasné znamení, že zabodovala a on se snaží nevypadat
potěšeně.
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„Radost z toho nemám, ale chápu to,“ natáhla se přes stolek umístit zpět na místa ty
dvě figurky, které se jí podařilo – zřejmě čirou šťastnou náhodou – ukořistit. „Nemám
ráda zmatek a nepředvídatelnost. Mám ráda všechno pěkně uklizené.“
„Častá vada příliš spořádané mysli,“ zaklonil se v židli a zamyšleně si ji prohlížel.
„Pokud toužíte pouze po akademické kariéře, nemusíte na svém přístupu nic měnit.
Nicméně práce s magií vyžaduje neustálé přizpůsobování se a i ta nejmenší změna na
začátku pracovního postupu může ve výsledku vést k naprosto odlišným cílům.“
„Jako při vaření lektvarů,“ přikývla. „Ale stále mi to Mariettino prokletí tíží svědomí,
ačkoli se mě pokusila zabít. Že bych byla zase tou starou nenapravitelnou nebelvírkou?“
Na jediný prchavý okamžik se doopravdy usmál. „Vlastně ani ne. Svědomí pravého
nebelvíra či nebelvírky by především bylo ukonejšeno v téže chvíli, kdy oběť prokletí učiní
cokoli, čím si, byť se zpětnou platností, zaslouží být prokleta.“
Hermiona sebou trhla. „Na obranu své koleje... ach.“ Bylo to nepříjemně přesné.
„Přeci nemůžete omlouvat něčí prokletí budoucím činem dotyčného. Vždyť já jsem
nevěděla, že se mě jednou pokusí shodit ze schodů.“
„Jistěže ne. Její chování neomlouvá vaše ani v nejmenším. Hryže vás svědomí,
protože moc dobře víte, kde jste pochybila.“
„Pochybila – a hryže,“ souhlasila Hermiona a pohodlně si položila šálek na poličku,
v niž se jí změnilo břicho. Pokud se v těchto dnech usadila tím správným způsobem,
mohla si na břicho bez problémů položit tácek se svačinou. „Nacházím u sebe rozčilující
sklon dohánět sebe samu k zodpovědnosti za své činy,“ pronesla, začínala se jí
zmocňovat vrtošivě žertovná nálada. „Mám neodbytný dojem, že začínám být nechutně
dospělá. A to jsem si myslela, že jako nebelvírka budu proti těmhle sklonům imunní.“
„Mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že většinou to tak je. Pravděpodobně byla vaše
imunita narušena četnými styky se členy jiných kolejí v průběhu války.“
„To bude jádrem pudla,“ kývla spokojeně. Náhle se jí hrníček na podšálku rozhoupal a
ona si jemně zatlačila rukou z boku na břicho. „Nech toho. Občas si hraje fotbal s mými
játry,“ vysvětlila vzápětí, když si všimla Snapeova vyjeveného pohledu. „A... au!...
používá můj močový měchýř místo bubnu. Mohla bych...?“
„Jistěže.“ Tentokrát ani nevstal, jen mávl rukou ke dveřím. „Vyslovte své jméno –
upravil jsem ochrany, aby vás poznaly. Nemám v úmyslu vás co deset minut doprovázet
na toaletu.“
„Vážně?“ Když viděla, jak se začertil, urychleně zamířila ke dveřím. „Samosebou.
Děkuji vám.“
Zrušil část ochran svého bytu, aby jí bylo dovoleno vstoupit. Bez dozoru. Mohla by se
mu bez dovolení přehrabovat v šuplících anebo si bez překážek prohlédnout jeho
soukromou sbírku knih. Ne, že by něco takového udělala, ale to, že ji zrovna on postavil
do pozice, v níž by mohla... Hermiona šla nejvyšší rychlostí, jakou dokázala vyvinout,
pevně rozhodnutá nedat mu příležitost k domněnce, že mu snad zvědavě šmejdila po
pokojích. Ještě jí ani nestihly oschnout ruce a už byla zpátky v jeho kabinetě.
„Děkuji vám,“ usmála se na něho plaše. „Myslím, že opravdu nejsem schopna dostat
se včas na dívčí záchody v prvním patře.“
„Vypadá to, že se vaše chůze zpomalila do majestátního kolébání,“ souhlasil a
potměšile se pousmál nad jejím znechuceným odfrknutím. „O čem jsme hovořili, než jste
poodešla?“
„O mé neschopnosti předpokládat důsledky mých činů a polehčující okolnosti jisté
vyspělosti, dostatečné dokonce k navození pocitů viny za způsobení trvalých následků
druhé osobě,“ oznámila Hermiona a s úlevou se složila na svou židli. „Což koneckonců
s tím kolébáním vlastně přímo souvisí,“ bylo to jako přisypávání soli do rány – i když to
nikdy neměla předem v úmyslu, stejně se při jejich vzájemných rozhovorech zas a znovu
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vracela ke svému těhotenství. „Další případ mé náhlé neschopnosti předjímat důsledky
vlastního jednání, čímž jsem ublížila jiné osobě.“
„Tato konkrétní... záležitost nebyla bez následků i pro vás osobně,“ poukázal, na jeho
tváři znehybněl uzavřený výraz. „Narozdíl od prokletí slečny Edgecombeové.“
„Pravda,“ usmála se mírně. „Zvláštní, všechny knihy stále omílají zázrak zrození
nového života a radosti mateřství a víte, o čem se vůbec nezmiňují? O srdeční arytmii.
Co jsem přestala zvracet, žiju na Protivném protiléku.“
„A já se divil, k čemu ho madam Pomfreyová potřebuje takové množství,“ zamyšleně
poklepával štíhlým prstem na šachovnici. „Mohla byste si ho vařit sama. Je to docela
jednoduchý lektvar, ale pomůže vám nevyjít zcela ze cviku, a navíc žádná z jeho přísad
není nebezpečná pro ženu v jiném stavu.“
„Mohla bych?“ Hermiona se opravdu snažila nemluvit příliš nadšeně. Lektvary jí
chyběly; to stálé sepisování pojednání bez možnosti současného praktického uplatnění
bylo ubíjející. „Budu potřebovat použít laboratoř... nebude vám to vadit?“
„Jistěže ne. Mám na práci důležitější věci než zas a znovu vařit lektvar hodný
nanejvýš studenta třetího ročníku,“ pokrčil rameny. „Budu na vás samozřejmě dohlížet,
ale i tak se mi podaří omezit čas trávený obnovováním zásob pro ošetřovnu.“
„Báječné!“ Když tázavě zvedl obočí, Hermiona se zarděla nad svým vlastním
vzrušeným nadšením. „Chybějí mi. Lektvary. Jsou tak...“ rozmáchla se široce rukama,
„...tak důmyslné. Formule a Přeměňování mám také ráda, ale v nich jsou pouze různé
úrovně složitosti sesílaných zaklínadel, kdežto v Lekvarech... zvlášť teď, co jsem začala
s vlastním novým výzkumem... je všechno mnohem složitější. Člověk má stále spoustu
možností, jež pouze mohou být správné podle toho, který z možných postupů zvolí.“
Snape zvolna kývl. „Tím se vaření lektvarů podobá hraní šachu. Pouze tutéž složitost
vnímáte při vaření jako výzvu a při šachu jako hrozbu.“
Hermiona, kterou nikdy nenapadlo pojmenovat to zrovna takto, chvíli přemýšlela. „Asi
ji vnímám různě, máte pravdu. Vaření je... tvořivá práce a já ráda tvořím něco nového.
Šachy jsou přímým útokem na mou osobu, takže se cítím více ohrožena a méně
natěšená.“
„Chápu,“ znovu zabubnoval prsty na šachovnici. „Domnívám se, že naši sobotní
schůzku přesuneme do laboratoře. Možná, že tam vám teorie, které se vás zde snažím
naučit, přijdou snadněji pochopitelné.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se usmíval, ještě když ho nohy unášely chodbami k jeho bytu. Večery
v Hermionině společnosti bývaly vždy velice frustrující: stále musel pozorovat, jak se
trápí nad problémy, které by pro kohokoli její inteligence měly být hračkou; nicméně
dnešní večer byl úspěšný. Konečně začínala rozumět svým vlastním slepým místům, a
dokonce se s nimi pozvolna začínala vypořádávat. A její přiznání, že cítí vinu za ublížení
slečně Edgecombeové, ho překvapilo a potěšilo... zodpovědnost nebyla běžnou
nebelvírskou vlastností, ale ona ji zjevně dokázala odkudsi vydolovat.
Úsměv rychle povadl, když Severus zjistil, že jeho nevelký obývací pokoj je
okupovaný bledou postavou. A to nikoli obvyklým jednorukým mládencem, nýbrž
průhledným duchem s dlouhým stříbřitým plnovousem. „Co chceš, Albusi?“ zeptal se
návštěvníka krátce. Hovory s předchozím ředitelem byly vždycky nesmírně bolestné;
úplně cítil, jak ho opouští hřejivé potěšení z Hermioniných pokroků a její společnosti.
„Spolu s Minervou jste včera večer načuřili můj portrét,“ vytkl mu Albus Brumbál
mírně. „Přerušovali jste ho v půlce vět, pokud jsem tomu dobře porozuměl.“
„Ani jeden z nás nebyl v ředitelně proto, aby mluvil s ním,“ založil si Severus ruce na
prsou. „A nehodlám vzít zpátky ani jediné slovo, které jsem mu řekl.“
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„Ano, chápu, že jsi všechno myslel vážně,“ sepjal si duch prsty do stříšky a přemítavě
pohlížel na Snapea. „Však jsi také měl plnou pravdu... nikdy jsem nebyl úplně nestranný.
S tímto prohlášením by můj portrét ovšem nesouhlasil. Koneckonců byl vytvořen jako
dokonalá nápodoba mého živoucího já. Zatímco já, s nadhledem mrtvého muže, jsem
v lepší pozici k nezaujatému posouzení svého vlastního života.“
„Označení ‚nebyl úplně nestranný‘ neodpovídá meritu věci. Bezostyšně jsi napomáhal
Nebelvíru a ostatní tři koleje jsi zcela vědomě ignoroval,“ ohradil se Severus od likérníku,
ke kterému se přesunul, aby si posloužil sklenkou brandy. Když měl co do činění
s duchem Albuse Brumbála, nebyl čaj vhodným nápojem – nebyl dostatečně silný.
„Dokonce i nebelvíři si toho povšimli.“
„Ach můj milý... pak to tedy muselo být horší, než jsem si sám myslel,“ povzdechl si
Brumbál nehmotně a odplul k nejbližší knihovně, kde začal studovat hřbety knih. „A to
jsem si tehdy myslel, jak mi to jde.“
„To sis myslel vždycky,“ nešetřil mrtvého Severus, který si byl poměrně jistý, že
Brumbál nikdy nepřiznal, že by se někdy byl zachoval špatně. Byl schopen připustit, že se
mýlil, že byl špatně informovaný – ale nikdy, že byl zlý.
„Ano, pravděpodobně ano,“ sdělil Brumbál objemnému svazku o alchymii dvanáctého
století. „Před chvilkou tudy prošla slečna Grangerová. Ustoupil jsem do zdi, dokud se
nevzdálila, nechtěl jsem ji vylekat.“
Do prkýnka dubovýho třikrát sešroubovanýho – Severus až příliš dobře poznal onen
nevinný tón, jímž Brumbál pronesl své sdělení. Ten tón posluchači nařizoval: ‚Dávám ti
poslední příležitost, abys mi všechno vysvětlil sám, pak už se začnu vyptávat.‘
„Ne, že by se tě to týkalo,“ procedil Severus skrze stisknuté zuby, „ale dávám slečně
Grangerové lekce o základech strategie, protože Lupin jeví žalostnou neschopnost učit
studenty čemukoli jinému než situacím, kdy na sebe dvě osoby pálí kletby ve volném
prostoru s hladkou půdou pod nohama. Dotyčná sem chodí užívat mou koupelnu, jelikož
na dívčí příslušenství v prvním patře je to poněkud daleko.“
„A ty jsi přizpůsobil ochrany svého bytu, aby sem mohla vejít bez tvé přítomnosti.“
Dokonce i v podobě ducha dovedl Brumbál jiskřit očima totálně nanervyjdoucím
způsobem. „Takováto výsada nikdy nebyla udělena ani mně.“
„Nikdy sis ji nezasloužil,“ odpálil ho Severus a zabodl svůj černý pohled do
návštěvníkova stříbřitého. Neměl zrovna náladu na škádlení – už proto, že se cítil docela
šťastný, než se tu zjevil Brumbál. „Ty jsi neměl ani jeden jediný rozumný důvod
k návštěvě mých pokojů za mé nepřítomnosti, zatímco osoba s omezenou pohyblivostí,
která pravidelně schytává rány přímo do močového měchýře, potřebuje mít příslušenství
v přímém dosahu.“
Brumbál sebou trhl. „Dobrotivá nebesa. Neměl jsem tušení, že se miminka projevují
tímto způsobem.“
„Ani já ne. Těhotenství je zjevně stav mnohem nepříjemnější, než se nás snaží
přesvědčit běžně dostupné romány.“ Hermiona ho postupem doby zásobovala stále
podrobnějšími informacemi o svém těhotenství. Snažil se před ní skrýt svou fascinaci
procesem vzniku nové dokonalé, nezávislé lidské bytosti v podstatě z ničeho, ale měl
neodbytný dojem, že jeho snaha nebyla korunována úspěchem.
„Zjevně ano. Slečna Grangerová se s celou tak obtížnou situací očividně vyrovnává
velice úspěšně,“ jiskření se poněkud zmírnilo a Albus uznale přikývl. „Když tudy
procházela, tvářila se docela vesele a od jejích učitelů slýchám jen samou chválu.“
„Ona to... zvládá,“ usoudil Severus a bojoval s náhlou potřebou zjihnout při
vzpomínce na mladou ženu. „Studuje velice poctivě a k OVCím hledí spíše se vzrušeným
očekáváním než s hrůzou.“
„To je dobře,“ přikývl Brumbál. „Slečna Grangerová je jedinečná mladá dáma, která
zcela nepochybně dosáhne v životě výjimečných úspěchů.“

157/259

„Brány školy opustí s dítětem jako přítěží, takže není pravděpodobné, že bude mít čas
a příležitost dosáhnout velikosti,“ to pomyšlení přisypalo další pelyněk do Severusovy
nálady. Byla to jen její chyba, samozřejmě, ale i tak se mu nelíbilo, že její slibná
budoucnost bude pokažena jeho dítětem.
„Možná tě ještě překvapí, Severusi,“ jiskření se vrátilo, rozčilující ještě více než
obvykle.
„Pochybuji. Pokud je to vše, Albusi, měl jsem dnes velmi dlouhý den a ještě musím
známkovat,“ zadíval se Severus významně na ducha, který se vzápětí lehce přihrbil a
ztratil trochu ze své zářivosti.
„Jistě, Severusi. Dobrou noc.“ Brumbál vyplul dveřmi a Severus věnoval minutu
posilování ochranných štítů svého bytu a přidání zvláštní vrstvy proti duchům. Neměl rád,
když se mu mohl kdokoli dostat do pokojů – a ani Draco nebyl schopen otevřít dveře
ložnice.
Opravdu mu zbývalo oznámkovat haldu prací, nicméně je odložil bokem a začetl se
do zápisu z Hermionina posledního výzkumu. Nadšeně se ponořila do zkoumání širšího
spektra uzdravovacích elixírů a Severuse napadlo, že by se Hermiona mohla dát na dráhu
léčitelky. Jistě by byla schopna skloubit praktickou přípravu pro budoucí povolání s péčí o
dítě, pokud by nastoupila do některého z menších ústavů ve Walesu nebo Skotsku,
namísto ke Svatému Mungovi... v menších zařízeních měli vždy větší potíže s lákáním
nových praktikantů do svých řad, takže by zřejmě byli ochotni poskytnout lecjaké úlevy a
také pravděpodobně měli vlastní zařízení pro péči o předškolní děti svých zaměstnanců.
Strávil nanejvýš uklidňující hodinku dopisováním poznámek po celém pergamenu –
pouze několik málo z nich bylo negativních – a pak se odebral na lože. Ležel na zádech,
zíral do tmy a dovolil své představivosti vykreslit mu příjemný obrázek pěkné, zeleně
oděné léčitelky se štíhlou šíjí a drobnýma křehkýma rukama, šťastné ve svém povolání,
která po odpolední směně vyzvedává rozkošné batole s kudrnatými vlásky ze sluncem
zalité místnosti plné malých dětí. Usnul při imaginárním zařizování jejich domku zrovna
vprostřed snahy vymyslet, kolik bude potřeba pořídit knihoven.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Hej, Hermiono!“
Hermiona vzhlédla od snídaně na Colina Creeveyho, který se s žuchnutím svalil na
protější lavici. „Čau, Coline.“
„Čau!“ zazářil na ni. Válka, strádání, ani brzký trudný konec jeho oblíbeného foťáku
v prackách smrtijedů nedokázaly uhasit chlapcovu živou veselost. „Poslyš, Hermiono,
mohla bys mi prokázat jednu velkou laskavost?“
„Jakou?“ pozvedla Hermiona obočí. „Budeš zase něco fotit?“
„Jasně, že jo. Jako vždycky!“ zašklebil se na ni a poklepal na foťák, který mu visel na
krku. „Koukni, potřebuju začít pracovat na ukázkovém albu. Mohl bych to nechat až na
příští rok, mám čas, ale ty jsi příležitost, která se nebude hned tak opakovat. Prací na
škole jsem hrozně omezený, co se věkového rozpětí týče. Chápej, všem je buď pod
dvacet, nebo přes čtyřicet... nebo přes osmdesát. Takže pokud se mi podaří dosáhnout
různorodosti alespoň těhotnou dámou a jednorukým mládencem... chápeš?“
„Draco s tím souhlasil?“ vytřeštila na něho Hermiona oči.
„Ne. To je další součástí té laskavosti: potřebuju, abys mi pomohla přesvědčit ho,“
ohlédl se Colin ke zmijozelskému stolu s výrazem přímo hladovým. „Má nádhernou
stavbu těla. Už stačí jen dobré nasvětlení a lepší oděv...“
„Fajn, ale pokud chceš, abych ti pomohla ho přesvědčit, tak musíš přestat s tím
zíráním,“ pronesla Hermiona nesmlouvavě a snažila se udržet vážnou tvář. „Koukáš na
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„Ti, kteří nefotí, nikdy nepochopí důležitost správné stavby těla,“ povzdechl si Colin
zoufale. „Takže mi pomůžeš?“
Hermiona se neubránila úsměvu nad jeho nakažlivým nadšením. „No... asi ano. Pokud
mi dáš pár kopií fotek pro naše.“
„Ujednáno!“ vykřikl radostně a vyskočil ze svého místa u stolu. „Pokus se to dítě ještě
tak týden, dva udržet v břiše, jo? Profesor Kratiknot říkal, že úpravu scén zadá členům
Kouzelnického klubu, ale já ještě vážně musím zapracovat na kostýmech.“
„Kostýmech?“ Colin už pelášil pryč. „Hej! Coline! Počkej! Na jakých kostýmech?!“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola dvacátá

Obrazy
Draco Malfoy prokazoval laskavost Colinu Creeveymu.
Toto prohlášení bylo samozřejmě už samo o sobě zcela absurdní. Draco nikdy nikomu
neprokazoval laskavosti a tomu věčně rozzářenému poskakujícímu potřeštěnci
s nebelvírskou šálou už vůbec ne. Jenže Hermiona ho požádala, aby to udělal jako
laskavost pro ni samu – a on byl natolik potěšen tímto důkazem prohloubení důvěrnosti
jejich vzájemných vztahů až na úroveň, kdy se ho nestyděla o cosi požádat, že okamžitě
souhlasil – a bylo mu srdečně jedno s čím.
Při zpětném zhodnocení mu bylo jasné, že se měl vyptat, co přesně od něho Colin
žádá. Díky Merlinovi nebyl jeho kostým zas až tak špatný. Osm dívek ze šestého a
sedmého ročníku bylo Colinem převlečeno za ‚květinové víly‘, jež zřejmě vykonávaly
jakýsi dozor nad mudlovskými zahradníky. Sám Draco představoval zosobnění Zimy v
poměrně pohledném hávu ze světle šedé vlny a bílého saténu – a Osamělého rytíře
s úborem z černého sametu, s mečem a štítem, který musel být na správné místo
připevněn kouzlem vzhledem ke skutečnosti, že Dracovi chyběla dolní polovina levé paže.
Na Osamělého rytíře si hrál za svítání na hradních pozemcích a téměř přitom umrzl,
protože byl teprve únor a venku byla pekelná zima; na snímku byli spolu s ním
Skorobezhlavý Nick a Šedá dáma. Creevey Dracovi ohleduplně pomohl doklopýtat ke
zmijozelskému stolu, nalil mu trochu kávy a odběhl po schodech vzhůru. Během deseti
minut si Draco povšiml profesora Lupina, který se vykrádal z Velké síně v odporné hnědé
kutně s konopným provazem namísto opasku. Při troše štěstí by mu mohlo umrznout cosi
důležitého, následkem čehož by o něho Nymfadora mohla ztratit zájem.
Roční období se naštěstí odbývala až po ranním jídle. Lupin měl ještě při snídani
promodralé rty i s širším okolím, ale jinak vypadal nezraněn, což byla smůla.
V současné chvíli už byl Draco znovu venku a čekal na svou příležitost zapózovat na
malém dvorku, jenž byl členy Kouzelnického klubu během hodiny a půl měněn podle
všech čtyř ročních období.
Na Jaro byla opravdu pěkná podívaná – Ginny Weasleyová v napůl průsvitných
vzdušných šatech s výrazným výstřihem a holými pažemi. Určitě museli na dívku seslat
kouzla pro udržení tělesné teploty. Přidanou zábavu poskytoval pohled na rudnoucího
Rona Weasleyho, který se dožadoval, aby Creevey dívku zakryl. Potter si scénu před nimi
náramně užíval – nicméně si zrovna neužíval skutečnosti, že si Draco užívá také; takže
se Draco snažil užívat si co nejokázaleji.
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Léto Draca nijak zvlášť neupoutalo: na pozadí modrého a bílého nebe se roztahoval
Justin Finch-Fletchley naaranžovaný do představy Nenucené mužnosti. Jenže Podzim...
ten si získal Dracovu plnou a nehynoucí pozornost.
Hermiona, samozřejmě. A v šatech, které jí věnoval. Ať už si říkal kolikrát chtěl, že
ona nerozumí skrytému významu jeho daru, stále nedokázal přemluvit ono své pošetilé
já, které radostně jásalo nad kladným přijetím, jakého se dostalo jeho projevu zájmu o
mladou ženu. Při výběru se nemýlil... šaty jí slušely přímo úžasně, najmě nyní, když je
měla doplněny o drobné trsy jeřabin zamotané do výčesu z bohatých vlnitých vlasů.
Creevey Hermionu pečlivě usadil, podkasal jí sukně, a odhalil tak štíhlé kotníky a drobná
bosá chodidla – a Draco byl náhle vděčný, že se sám posadil na nepohodlný promrzlý
balvan. Hermiona vypadala tak svůdně a on nebyl vůči jejímu kouzlu zrovna necitlivý...
Až příliš brzy se Hermiona zvedla ze své skalky, znovu ukryla krásné kotníky a
něžnými úsměvy plýtvala na toho panáka Creeveyho. Možná bylo přeci jen štěstí, že v tu
chvíli byl Draco neodkladně odtažen k tvoření toho, co Creevey nazýval ‚scéna‘ – jinak by
možná ji i sebe uvedl do rozpaků nějakým neuváženým veřejným prohlášením.
Později ji vyhledá někde v ústraní. Dnes. Ještě dnes jí to musí říct.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona chtícnechtíc obdivovala Colinovu výdrž. Vstal
ještě před svítáním, navlékl Hagrida do obrovského kostýmu
svatého Kryštofa, ochránce poutníků – kostým byl zcela
dokonalý: Hagridovi na rameni seděl ospalý prvňáček – a pak
už se nezastavil. A stejně tak i jeho pobočník Dennis, který
pobíhal okolo a zajišťoval, aby každá další scéna byla
připravena v té chvíli, kdy Colin dokončil práci na předchozí.
Všichni ostatní mezi jednotlivými snímky odpočívali... nikdo
nepózoval ve více než dvou, či třech scénách a Colin svým
modelům povolil dostatek času na oddech a převlečení
kostýmu.
Pozn. překl.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Kryštof
Obrázek: ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_christopher_de_ribera.jpeg

V tuto chvíli vypadal Colin uondaně, ale šťastně. „Už mám skoro hotovo,“ pronesl
vesele. „Teď už jen ty, Archandělé Michael a Gabriel – a už bude konec. Dneska se mi
opravdu dařilo.“
Hermiona přikývla. „A víš určitě, že jsem ta správná osoba?“ zeptala se nejistě, ještě
stále jí ta představa připadala podivná. „Totiž... no...“
„Jsi dokonalá,“ sklonil Colin foťák a usmál se na ni. „Vážně. Vždycky se mi ošklivily
svaté obrázky, které ji představovaly jako blondýnku s modrýma očima. Anebo
ustrnulou. Strnulá Panna nikdy nevypadá dobře. Ty jsi sice o něco světlejší, než by měla
být, ale alespoň máš tmavé oči i vlasy, a ani v zimě nejsi slonovinově bledá.“
„Stále se cítím tak nějak divně,“ uhlazovala si Hermiona nervózně prosté roucho na
svém břichu. „Já vím, že o mně zmijozelští občas mluví jako o panence svaté, ale takhle
doslovně to nemyslejí.“
„Vlastně mi tím vnukli celý tenhle nápad,“ připustil Colin, přisunul kameninovou
misku s fíky blíž k Hermionině ruce a ustoupil, aby si celou scénu s obdivem prohlédl.
„Vypadáš... skvěle. Zrovna takhle jsem si ji vždycky přestavoval. Malou, něžnou a
pohlednou takovým tím obyčejným lidským způsobem, víš.“
„Děkuji ti,“ usmála se na něho Hermiona a foťák zacvakal. „Počkej, nebyla jsem
připravená –“
„Bylas dokonalá,“ znovu sklonil Colin objektiv. „Udělám ještě aranžovaný snímek, ale
myslím, že ten první bude lepší.“
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Během deseti minut bylo hotovo a Colin pomohl Hermioně vstát z dřevěného
štokrdlete, na kterém seděla. „Tak. Děkuji za vše, Hermiono.“
„Rádo se stalo. Docela jsem se bavila. A nezapomeň, žes mi slíbil kopie od všech
obrázků, na kterých jsem,“ připomněla mu, ačkoli si netroufala odhadovat, jak budou její
rodiče reagovat na ni co Pannu Marii.
„Všem jsem slíbil kopie. Budu muset v lektvarové laboratoři dělat celou noc,“ zašklebil
se Colin a vypadal, že ho ta vyhlídka docela těšila. „No, tak abych šel dodělat ty
Archanděly, než Justinovi zase upadnou křídla. Z nějakého mně neznámého důvodu se
jim nechce u něho zůstat.“
„Možná se jedná o projev Božího nesouhlasu s tím, že je gay,“ ušklíbla se Hermiona
lehce, „anebo jsi už vyčerpal síly našeho Kouzelnického klubu.“
„Souhlasili se svou účastí zcela dobrovolně,“ pohlédl na ni Colin téměř uvěřitelně
nevinným pohledem, „pod podmínkou, že se bude profesor Kratiknot dívat, jak jim to
jde, což dělá.“
Hermiona přikývla. „Coline? Můžu ještě jednu otázku, než odejdeš?“
„Hmm?“ otočil se k ní zvědavě ode dveří.
„Proč máš jen dva archanděly? Roční období jsi dělal všechna čtyři.“
„Protože jsem sehnal jen dva archanděly,“ zamračil se Colin. „Chtěl jsem udělat
kolekci, ale nedokázal jsem najít nikoho, kdo by odpovídal Rafaelovi – a když jsem
požádal profesora Snapea, aby přestavoval Uriela, odmítl. A pohrozil mi, že mi z nosu
udělá objektiv.“
Hermiona si leccos sestudovala, když bylo prvně nadneseno téma svatých obrázků, a
tak se na Colina zhrozeně otočila. „Ty jsi požádal profesora Snapea, aby představoval
Anděla smrti?“
Pozn. překl.: Nevím, co to Hermiona sestudovala, protože v křesťanské mytologii, najmě katolicismu, je
celý zástup andělů a k nim tři archandělé: Michael, Gabriel a Rafael. Evangelíci uznávají pouze prvního z nich
jako archanděla jediného; židé mají archadělů až patnáct (mezi nimi i Uriela), pravoslavní sedm až osm... Uriel
ovšem není andělem (natož archandělem) smrti, a to ani žalostné, ani blažené – tím je Azrael. Uriel je ‚učitel‘
odhalující tajemství pohybu nebeských těles. Takže takový fyzik... řekněme Newton z vyšších sfér. *;-) A dále
mám dojem, že autorka popletla Gabriela (zvěstovatele) s Michaelem (vůdcem nebeské armády).

„Samozřejmě. Byl by úžasný. Sveřepý a poněkud strhaný, chápeš?“ povzdechl si
Colin zhluboka. „Asi tak.“
„Coline, to bylo... neuctivé není dostatečně silné vyjádření!“
„Protože byl smrtijedem?“ pokrčil Colin rameny. „Možná. No, tak já už jdu. Už téměř
slyším pírka snášet se k zemi jak dešťové kapky.“
Hermiona ho sledovala pohledem, když odcházel, a kousala se do rtu. Nebylo divu, že
za celý boží den nezahlédla ani špičku onoho nezaměnitelného hákovitého nosu...
Colinova nerozvážná nabídka profesora nejspíš nejen hrubě urazila, ale pravděpodobně
ho navíc silně rozrušila. Hermiona moc dobře věděla, že smrt byla pro Snapea citlivým
tématem, se kterým se nevyrovnával poslední dobou zrovna snadno. A být požádán o její
zosobnění...
Asi bude nejlépe, když ho vyhledá. Jen tak pro klid své duše, aby se ujistila, že
nezačal ze studentů hromadně dělat ropuchy – anebo že se nezamkl ve svých pokojích
nabručený na celý svět.
S Dillyinou pomocí se jí podařilo zbavit se kostýmu Panny Marie v rekordně krátkém
čase a co nevidět už upalovala do sklepení ve svém ošklivém, leč předepsaném
studentském hábitu. Zaklepání na dveře jeho kabinetu se odpovědi nedočkalo, tak
zamířila k jeho bytu, když tu náhle zaslechla své jméno.
„Hermiono!“ Otočila se a uviděla Draca, který se na ni smál; také už se převlékl do
studentské uniformy. „Proč se procházíš zrovna tady?“
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„Hledám profesora Snapea.“ Pocítila zrádnou červeň stoupající jí do tváří, a tak
překotně doplnila omluvu svého konání: „Colin se k němu... nezachoval zrovna zdvořile.
Požádal ho, aby mu postál modelem co Anděl smrti.“
Draco sebou trhl. „Nicka jedna nezdvořácká... ne, že by mě to od něho překvapilo.
Nicméně profesor Snape tu není, hned po snídani odešel do Prasinek. Profesorce
McGonagallové se vymluvil, že potřebuje doplnit zásoby lektvarových přísad pro
studenty, ale mně přiznal, že prostě chce jen vypadnout tady z toho zmatku.“
„Aha.“ Znělo to samozřejmě zcela logicky. Ale i tak si nemohla pomoci, aby necítila
zklamání, že ji zcela určitě ani koutkem oka nezahlédl, když jí to zrovna tolik slušelo.
„No, alespoň má zatím na práci něco jiného než měnění Colina v květináč.“
„Jsem si docela jistý, že by zvládl oboje,“ mrkl na ni Draco. „Ale asi to neudělá. Po
válce povážlivě změkl. Tuhle jsem ho přistihl, že odučil celý den, aniž by rozplakal i jen
jediného studenta.“
Hermiona se spiklenecky pousmála. „Také jsem to zaslechla. Dokonce i Harryho
nechal odejít z učebny bez toho, aby ho slovně vykuchal.“
„Jo. Mám dojem, že mu něco přistřihlo křidélka.“ Draco působil mnohem
uvolněnějším dojmem než obvykle, dokonce i jeho úsměvy postrádaly nahořklou
pokřivenost. „Jsem ti téměř vděčen, žes mě vmanévrovala do tohohle fotografování.“
„Já tě nevmanévrovala, já tě požádala!“
„Neřeklas mi, že si budu muset obléknout kostým. A že budu muset pózovat za
svítání po kotníky v čvachtě.“
„No, víš... také jsem o tom nevěděla,“ sklonila Hermiona kajícně hlavu. „Colin mi jen
řekl, že si začne kompletovat ukázkové album. Nezmínil se, že chce stvořit jednoduchého
příručního Obrazového průvodce kouzelnickým světem.“
„Tak říká tomuhle celému obrázkovému cirkusu?“ pokrčil Draco rameny. „Nakonec to
bylo zajímavé. A můj kostým alespoň působil docela důstojným dojmem. A vůbec, měl
jsem pravdu... hnědá a žlutá ti sluší.“
„Je to tak. A děkuji, byl to nádherný dárek,“ vzhlédla, vyhledala pohledem jeho oči a
usmála se na něho. Byl to překrásný dar a Hermiona byla ráda, že se mu v těch šatech
líbila. V té chvíli ji děcko nakoplo a ona si pohladila něžně břicho. Přála bych si, aby mě
tak pěkně nastrojenou viděl i tvůj táta... třeba by si pomyslel, že jsem hezká.
Draco vydal podivný zvuk a prudce se odvrátil. Natáhla se a starostlivě se dotkla jeho
pravačky. „Jsi v pořádku?“
„Jasně,“ usmál se na ni, ale rty měl znenadání stažené napětím; veškerá vřelost,
která z jeho úsměvu sálala v uplynulých minutách, byla pryč. „Asi jsem byl příliš dlouho
venku, je tam hrozná zima... píchá mě v ruce.“ Podrbal si místo, kde mu končila levačka,
a kysele se zašklebil. „Moc to nerozhlašuju, ale občas mě zlobí.“
„Á, to mě mrzí,“ přikývla. „Ron také mívá problémy, zvlášť pokud prochladne. Měl by
ses jít ještě před večeří pořádně nahřát.“
„To bych asi měl,“ přitakal s rysy ztuhlými nejspíš bolestí, dle Hermionina názoru.
„Uvidíme se později, Hermiono.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus nebyl zrovna potěšen, že našel učebnu Lektvarů zabranou, když do ní po
večeři sešel uklidit čerstvě obstarané sedmikráskové kořeny a sušené květy vratiče.
Strávil celý den mimo zdi školy, aby se vyhnul Colinu Creeveymu – a nyní na něho
narazil zrovna zde; chlapec měl své věci roztahané po většině místnosti. Severus běžně
dovoloval studentům, včetně Creeveyho, vyvolávat v učebně fotografie, ale pouze pod
dozorem a po předchozím souhlasu.
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Nicméně nutno přiznat, že chlapec odvedl nečekaně dobrou práci při magickém
zatemňování učebny, kouzlo nezakolísalo, ani když se neočekávaně otevřely dveře.
„Co přesně si myslíte, že tu děláte, pane Creevey?“
„Vyvolávám fotky z dneška,“ odpověděl Creevey nevzrušeně, pozvedl jednu kopii a
pozorně ji prozkoumával. „Docela se mi daří. Koukněte na tyhle.“ Na výběr slov zrovna
nedbal, ale tón mluvy zvolil uctivý – zřejmě byl příliš ponořen do své práce, než aby
věnoval vetřelci plnou pozornost.
„Nemáte povolení k užití učebny,“ upozornil Severus, přesto přešel k tabuli, na níž
bylo připevněno několik usušených snímků. Na jednom z nich stál Draco spolu se dvěma
duchy. Prosebně hleděl na nádhernou ženu po svém boku a nehmotný rytíř stojící
z druhé mladíkovy strany se ho snažil varovat před nebezpečím. „La Belle Dame Sans
Merci,“ pronesl Severus tiše.
„Ta s Malfoyem? Ano, zrovna tak,“ překvapil ho Creevey. „Vždycky jsem toužil po
jejím znázornění. Mám Keatse rád.“
Pozn. překl.: La Belle Dame Sans Merci (Krásná paní neznající soucitu) balada
od Johna Keatse (1795 – 1821).
Anglický text k nalezení zde:
http://en.wikisource.org/wiki/La_Belle_Dame_sans_Merci
Použitý obrázek (padlý rytíř je Dracovsky blond):
http://literaria.net/RP/L1/FrankCadoganCowperLaBelleDame.jpg
Český překlad Jaroslava Vrchlického zde:
http://cs.wikisource.org/wiki/La_belle_dame_sans_merci
Pár dalších obrázků k danému tématu (ten Creeveyho mezi nimi není *;-)):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:La_Belle_Dame_sans_Merci

„Jsem překvapen. Nikdy jste mě neomráčil mírou trpělivé pozornosti nutnou
k vypracování domácích úkolů, natož ke čtení poezie.“ Ten obrázek byl nádherný... a
působil až nadpozemsky. Draco vypadal mnohem lidštěji než Šedá dáma, k níž toužebně
vztahoval ruku, meč ležel zapomenut u mladíkových nohou. „Ale stále: nedal jsem vám
povolení k použití učebny.“
„Nebyl jste tu, abych se vás mohl zeptat, a já chtěl mít těchto pár co nejrychleji
hotových,“ pokrčil Creevey rameny. „Nedělejte si starosti, já po sobě uklidím, až budu
hotov.“ Vytáhl další snímek z vaničky s lektvarem, který způsoboval, že se obrázky
pohybovaly. „Á, to je ale nádhera... koukněte.“
Severus zjistil, že místo toho, aby se na chlapce obořil pro jeho drzost, se
k dotyčnému naklání a dívá se. Spatřil Ginevru Weasleyovou stojící na velkém kameni,
rudé vlasy kolem ní poletovaly a ona se vesele smála. „Jaro,“ usoudil a Creevey potěšeně
přitakal. „Draco se mi zmínil, že budete pracovat na kolekci ročních období.“
„Byl jako Zima úžasný, podívejte.“ Další obrázek, tentokrát znázorňující Draca ve
stříbřitě šedé a jasně bílé – seděl tiše na tomtéž balvanu, okolo něho poletovaly sněhové
vločky, některé z nich se hravě usadily v Dracových vlasech. Zatímco se Severus díval,
mladík na obrázku pozvedl svou hubenou tvář k nebesům, vypadal nezvykle
mírumilovně.
Severus rozvážně přikývl. „Vystihl jste to dobře,“ pochválil chlapce a myslel to
upřímně. Nikdy by nehledal v živém, neustále radostně nadskakujícím Colinu Creeveyovi
schopnost vymyslet, naaranžovat a zachytit tak vyrovnanou a přemýšlivou chvíli.
„Díky,“ kývl Colin. „Kouzelnická fotografie je... složitá záležitost. Nemůžete si prostě
vybrat model, který odpovídajícím způsobem vypadá, i mysl foceného musí být v souladu
se záměrem, jinak se po rozpohybování snímku postavy rozutečou. Harry se mi snažil
z prvních fotek, které jsem dělal, utéct... nenáviděl být fotografován. Malfoy by byl jako
Zima totálně k ničemu ještě tak před dvěma lety. Dnes... už umí spočinout, víte?
Vychutnat si chvilku ticha a klidu. Jako tady.“
Severus pohlédl na nepopsatelný obličej Colina Creeveyho. Obvyklý veselý úsměv
z chlapcovy tváře zmizel, nabyl nyní vzhledu uměleckého mistra ponořeného do své
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práce. Náhle vypadal mnohem starší a Severusovi vytanula na mysli bolestná vzpomínka
na tutéž tvář, bledou a umouněnou, na nosítka, na pach krve a vyhřezlé vnitřnosti. „Máte
pravdu,“ usoudil polohlasem a otočil se k jednomu ze snímků rozvěšených všude okolo,
aby doschly.
Na tomto snímku byla Hermiona a Severusovi se sevřel žaludek. Creevey nepřehlédl
křehkou krásu štíhlých kostí a jemných rysů, kterou Severus na dívce obdivoval, a odhalil
ji na odiv celému světu. Znovu seděla na témže kusu skály, vybarvené podzimní listí se
snášelo k jejím něžným nožkám a útlým kotníkům, rukama jemně objímala své těhotné
břicho a na tváři se jí usadil lehký, vzdálený úsměv. „Moc pěkné,“ pochválil Severus dutě
a ne zrovna vhodně; zalila ho téměř fyzická potřeba natáhnout se po ní a vytrhnout ji
z toho klidného zaujetí jeho dítětem, které způsobovalo, že pro něho samotného už jí
nezbyla ani jediná myšlenka...
„Je nádherná, že!“ dožadoval se Creevey hrdě, jako by snad byla jeho osobním dílem.
„Ale na téhle fotce je ještě hezčí,“ vytáhl z hromádky usušených snímků jeden a opatrně
ho podal Severusovi. „Koukněte.“
Znovu Hermiona, tentokrát s rozpuštěnými vlasy splývajícími po zádech, hlavu a
ramena napůl zakryté bleděmodrou plachetkou. Pod plachetkou byla oděna do prostého
neřaseného zeleného hávu vypnutého přes břicho, seděla na nízké dřevěné stoličce, na
okenním parapetu vedle ní ležela miska fíků a u nohou měla odložené vřeteno. Na tomto
snímku se také smála, ale tentokrát se jednalo o zcela jiný úsměv – hřejivý úsměv
vítající milého příchozího, užuž to vypadalo, že vstane a radostně půjde svému
návštěvníkovi v ústrety.
„To je... ikona,“ promluvil Severus pomalu. „Vyfotografoval jste svatý obrázek.“
Hermiona jako Panna... Mělo by ho to šokovat, ale vypadalo to tak správně. Žádná
vyumělkovaná svatost a dokonalost voskové panenky – pouze krásná dívka s nezvyklými
rysy, bujnými vlasy a vřelýma tmavýma očima.
„To je jen jeden z mnoha,“ usmál se Creevey hrdě na snímek. „Mám tu dva
Archanděly, čtyři Svaté a Pannu.“
„Pouze dva Archanděly?“ On tenhle obrázek chtěl. Toužil mít ten úsměv nadosah,
kdykoli se mu zachce.
„Sehnal jsem jen dva,“ Creevey poprvé od začátku rozhovoru vypadal celý nesvůj.
„É... Hermiona mi řekla, že bylo ode mne necitlivé vás žádat, a já se vám omlouvám,
pokud jsem vás urazil. Jenže na škole není nikdo jiný, kdo by mohl představovat Anděla
smrti.“
Byl uražený. A rozzuřený a dotčený tím, jaké smýšlení o něm ten kluk má. „Proč si
myslíte, že já bych ho představovat mohl?“
„Protože znáte smrt,“ vysvětloval Creevey polohlasem. „Protože jste jí čelil, bojoval
s ní, bál se jí, odmítal ji, smířil se s ní a porozuměl jste jí na úrovni, které nedosáhl žádný
jiný žijící, jen vy. Vždycky jsem si Uriela představoval spíše... smířeného než jakého
jiného. Netruchlí, protože měl dlouhý čas, aby se vyrovnal s myšlenkou na smrt, ale
možná je trochu smutný z její neodvolatelnosti. Byl byste... vhodný.“
„Potom se necítím uražen,“ téměř – ne zcela, ale téměř – si přál, aby byl milostivě
souhlasil s tím nehorázným požadavkem. Ten, který dokázal zachytit Hermioninu
éterickou krásu a Dracův těžce nalezený klid, by v něm samém třeba také něco objevil.
„Přinejmenším nejsem uražen vaším návrhem. Nicméně vaše přítomnost v mé učebně
bez předchozího svolení, to je jiná...“
Konečně Creevey věnoval Severusovi svou plnou pozornost. „Omlouvám se, pokud
vás má přítomnost zde obtěžuje, pane, ale já jsem opravdu chtěl tyto snímky vyvolat.
Obrázky jsou nejkvalitnější, pokud jsou vyrobeny do čtyřiadvaceti hodin po svém
nasnímání, dokud jsou zachycené představy stále... živé.“

164/259

„To není otázkou obtěžování, pane Creevey. Jste na místě, kde nemáte bez učitelovy
přítomnosti co pohledávat,“ to prohlášení by mělo být ostré, ale vyznělo spíše nevýrazně.
Creevey se tu koneckonců nepoflakoval, netoulal a neslídil jako obvyklý přistižený
záškolák, naopak zde poctivě odváděl velký díl užitečné práce.
Creevey zjevně znovu nalezl svou obvyklou drzou sebejistotu. „Tak proč jste mi
neodebral dvacet bodů a neposlal mě zpátky do společenské místnosti?“ zeptal se.
Severus zaváhal a Creevey kývl.
„Je to trochu... trapné, že? Jak jsme se tu po válce sešli...“ položil si ruku na úroveň
žaludku, kde měl pod vrstvami oblečení ukrytou impozantní jizvu. „Vy... učitelé, kteří
bojovali po našem boku... už s námi nejednáte jako kdysi. A ani my vás nevidíme ve
stejném světle.
Je nemožné následovat někoho do bitvy, krýt mu záda v boji, přijít k vědomí, zrovna
když vám prolévá hrdlem lektvar na doplnění krve – a pak se vrátit do škamen a znovu si
myslet ‚á, to je ten chlápek, co učí Lektvary‘ a už si ani nevzpomenout na to, co se stalo.
A vsadil bych poslední boty, že ani vy nedokážete vést druhé do boje, pomáhat jim,
uzdravovat je – a pak se prostě vrátit a říkat si ‚á, další obyčejný student‘. Protože já už
nejsem další obyčejný student. Zabíjel jsem, viděl jsem umírat své přátele, byl jsem
probodnutý špinavým ostrým kusem dřeva, myslel jsem si zcela vážně, že umírám – a ať
se teď snažím sebevíc, nedokážu už kurva považovat za důležité kolejní body a školní
tresty a to všecko okolo, protože je to naprosto, ale totálně zasraně nedůležité!“ slova,
která z chlapce tryskala, náhle utichla a Creevey zrudl. „No, asi jste pochopil, co jsem tím
myslel, pane.“
Severus rozvážně přikývl. „Naprosto vás chápu.“ Hlavou mu prolétla vzpomínka na
úsečné rozkazy, jež v žáru bitvy vykřikoval na Creeveyho, který je pohotově a
neohroženě plnil. Znovu viděl chlapcova bratra Dennise ječícího bolestí na nosítkách, jak
je odnášen pryč s tváří, ramenem a paží zasaženými kyselinou, na Creeveyho se
stisknutými zuby postupujícího vpřed, aby zaplnil mezeru vzniklou v jejich bojovém
šiku... A pak se vrátili do školy... téměř všichni přeživší studenti se vrátili... a hráli si na
obyčejné studenty, zatímco on s Minervou a Hoochovou se snažili předstírat, že jsou
obyčejnými učiteli... ale Creevey měl pravdu. Věci se jednou provždy změnily a nebylo
možno je vrátit zpět. Před cizími mohli předstírat, mohli hrát své staré role, ale nemělo
cenu snažit se o bývalý odstup mezi sebou samými.
„To je fajn. Nesnažím se být drzý nebo tak, pane, jen...“ pokrčil Colin rameny,
„...prostě jsme si už něčím prošli, že. A nemyslím tím vyučování, ale... Každý se snaží
předstírat, že se všechno vrátilo do starých kolejí, všichni si na to hrajeme, jenže my už
nejsme těmi děcky, kterými jsme bývali. Prostě... nejsme.“
„Ne, to nejste,“ pozvedl Severus další snímek, co se mu dostal
pod ruku, a začal si ho prohlížet. Susan Bonesová se zuřivým
výrazem valkýry oděná do zářícího brnění archanděla Gabriela. Na
tabuli byl připevněn okouzlující obrázek Levandule Brownové klečící
u levandulového keře. Obě dívky byly krásné, nicméně Levandule
v porovnání se Susan působila nemastným neslaným dojmem
nedospělého dítěte. Susan v předposledním dni války utrpěla
rozsáhlá vnitřní zranění – v tomtéž útoku, v němž přišla o život
Hannah Abbotová. „Nicméně... zdání musí být zachováno. Jakýkoli
náznak, že ti, kteří bojovali, jsou protežováni na úkor ostatních, by
se neshledal s kladným přijetím ani u Správní rady školy, ani u
veřejnosti.“
„Jistěže. Propříště už to budu vědět,“ přitakal Creevey. „Jenže vzpomenout si
pokaždé, že je třeba správně hrát, není jednoduché, pochopte mě.“
„O obtížnosti správného hraní, pane Creevey, toho vím víc než většina ostatních,“
přikývl Severus a pocítil nenadálý zcela absurdní záchvěv štěstí, když mu mladík kývnutí
oplatil a ještě se na něho navrch spiklenecky zašklebil. Mnoho lidí, o nebelvírech ani
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nemluvě, mu neprokazovalo ani základní úctu a respekt k jeho zásluhám; bylo potěšující,
když se někdo našel.
„To si myslím, že víte,“ otočil se Creevey znovu k rozdělané práci, „a pokusím se na
svou roli lépe pamatovat. Nyní, pane, vás musím se vší úctou požádat, abyste odešel a
nechal mě to tady dokončit. Jinak zde budu muset zůstat celou noc.“
Severus se neubránil výbuchu smíchu, kterým překvapil Creeveyho i sebe samého.
„Jinými slovy: ‚Vymajzněte, pane.‘ Nu dobrá, Creevey, nechám vás prát se s vaší prací a
půjdu si hledět svého.“
Na chlapcově tváři se znovu usadil starý známý, k uzoufání veselý úsměv a chlapec
Severusovi naznačil zdvořilou úklonu hlavou. „Děkuji vám, pane. Bylo mi potěšením.“
Severus odešel... nicméně si před odchodem tajně ukryl do kapsy obrázek Hermiony
jako Panny. Creevey stejně bude ode všeho dělat přehršel kopií a Severus toužil po
tomto snímku mnohem více, než kdy mohl Creevey.
Zamýšlel obrázku najít pěkné skryté místečko, když otevřel tajné dveře do svých
komnat, vstoupil dovnitř a... cosi mu zakřupalo pod nohama. Shlédl na podlahu na ubohé
pozůstatky čajového šálku a pak vzhlédl k Dracovi.
K Dracovi napjatému jak pružina, jenjen prasknout. K Dracovi s rozcuchanými vlasy a
mrtvolně bledou tváří. K Dracovi, který ho propaloval zoufalým žalujícím pohledem –
pohledem, jaký Severus neviděl ode dní následujících po úmrtí Albuse Brumbála.
„Pročs mi to neřek‘?“ oslovil ho Draco, ruku sevřenou v pěst. „Pročs mi to neřek‘?“
Severus na něho nechápavě civěl. „Co jsem ti měl říct?“
„Že to dítě je tvoje!“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola jedenadvacátá

Spojenectví
Severus nemohl to obvinění popřít. Nedokázal se přinutit Dracovi lhát, ne v tuto
chvíli, ne po tom... všem. „Jaks to zjistil?“
„Jak jsem... to se to ani nepokusíš popřít?“ zvyšoval Draco hlas, jenž se mu lehce
zachvíval hněvem. „Držels to přede mnou v tajnosti, lhals mi tím zatajováním a jediné,
co mi na to řekneš, je: ‚Jaks to zjistil‘?!“
„Mno, pokoušeli jsme se to udržet v tajnosti z dobrého důvodu...“ Severuse náhle
přepadla myšlenka, z níž se mu zkroutil žaludek. Nebelvírská čestnost jistě Hermionu
přinutila seznámit Draca s celou pravdou předtím, než mu dovolí převzít jakoukoli
zodpovědnost za dítě. Neměl ani tušení, že se jejich vztah už dostal tak daleko. „Řekla ti
to?“
Draco se rozesmál skřípavým, neveselým chechotem. „Ó ano. Ona mi to řekla.
Samozřejmě, že nemá ani nejmenší tušení, že to udělala. Nemá nejmenší tušení, že já to
vím.“
„Použil jsi Nitrozpyt,“ obvinil ho Severus a Draco uhnul očima, což jako přiznání
docela stačilo. „Ty jsi na ni použil Nitrozpyt nejen bez jejího souhlasu, dokonce bez jejího
vědomí!“
„Chtěl jsem jí říct, co jsem měl na srdci... co k ní cítím!“ Draco se napůl odvrátil a
pozvedl pěst. „Jenže jsem... nebyl jsem si jistý, jestli jí na mně aspoň trochu záleží.
Jestli... se mi nevysměje. Chtěl jsem jen poodhalit její pocity, stačil by mi jen malý
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náznak; věděl jsem, že to nemám dělat, podíval jsem se jen na vteřinu.“ Prudce zavrtěl
hlavou. „Myslela na dítě. A na tebe. Na to, že je tvé.“
„Kdo za dveřmi poslouchává, nedobré o sobě slýchává,“ ucedil Severus a snažil se
uklidnit. „A kdo tajně napadá mysl těch, kteří mu věří, si žádné přátele nezaslouží – to je
ti snad známo, Draco.“
„Já vím!“ zaskřehotal Draco a Severusovi došlo, že mladík nemá daleko k slzám. „Já
to vím, prostě jsem jen neodolal pokušení, a ty...“ otočil se jako na obrtlíku a zabodl
vyčítavý pohled do svého kmotra. „Tys mě ještě podporoval! Říkals, ať si ji zkusím získat,
a přitom jsi to celou dobu věděl!“
„Ano, věděl jsem, že jsem zplodil dítě. A ty víš stejně dobře jako všichni ostatní, že
otec dítěte Hermiony Grangerové si přeje zůstat neznámý, že s nimi nechce mít nic
společného!“ Severus pocítil touhu se odvrátit a nějakým pohybem zrušit ten nucený klid,
ale nepodlehl a pevně se zadíval Dracovi do očí – ačkoli se nejprve bleskově ujistil, že
ochranné štíty Nitrobrany jsou pevně na svých místech. „Byl jsi ochoten přijmout dítě bez
otce, nebo jsi to alespoň prohlašoval. Copak je pomyšlení, že je moje, opravdu tak
příšerné?“
Draco se nadechl k odpovědi a pak zase vydechl. „A ty... se jich prostě jen tak
vzdáš?“ zeptal se zachmuřeně. „Přenecháš mi je?“
„Já je nemám, tak se jich nemůžu vzdát.“ Ukradený obrázek ho pálil jak špatné
svědomí. „Mezi mnou a slečnou Grangerovou není žádný vztah, ani nikdy nebyl,
s výjimkou jediného... výpadku soudnosti. Nikdy bych tě nepodporoval, pokud bych měl
nějaké vlastní úmysly, to je ti snad jasné.“
„Myslel jsem... nevěděl jsem, co si mám myslet,“ odvrátil se znovu Draco. „Jednou jsi
řekl, že se nejvíc blížím synovi, kterého nikdy nebudeš mít,“ pronesl podivně zastřeným
hlasem, „ale s tím je konec. Ty ho... nechceš?“
Uzel v Severusově žaludku se poněkud uvolnil. „Chci, aby byl šťastný,“ přiznal tiše. „A
vím, že bych byl mizerným otcem, i kdybych měl s jeho matkou... normální vztah, což
nemám.“
„Myslím, že by ti to šlo.“ Dracova ztuhlá ramena se malinko povolila. „Ale ty a
Hermiona opravdu...“
„Ne.“ Nemilosrdně se rochnil v bolesti, kterou mu přineslo vlastní přiznání. „Měj si ji,
pokud ji dokážeš získat, máš mé požehnání.“
„A dítě?“ napjal se Draco.
„Stále se nejvíc blížíš synovi, kterého nikdy nebudu mít, Draco,“ pronesl Severus
s něhou v hlase a lehce se dotkl Dracova hubeného ramene. „Hermioninu synovi, nebo
dceři bude lépe beze mne.“
Rameno se pod jeho dotekem zachvělo, ale mladík se neodtáhl. „Nechce, aby ses
k němu znal?“
„Nabídla mi možnost podílet se na výchově, pokud bych chtěl, ale sama dobře ví, že
spojitost se mnou by dítěti jen zbytečně zkomplikovala život.“ Věděla to. Musela to
vědět. Určitě mu tu nabídku učinila jen z čirého nebelvírského smyslu pro čest.
Draco se odtáhl a nepřítomně se začal škrábat na násilném ukončení své levačky.
„Potřebuju si to promyslet,“ nadhodil, na Severuse nepohlédl. „Přál bych si, abys mi to
řekl ty.“
„Asi jsem měl. Ale zvyk je železná košile – a se zvykem držet v tajnosti vše, co by mi
mohlo ublížit, se bojuje těžce.“
„Jasně.“ Draco zamířil ke dveřím, aniž by věnoval pozornost střepům čínského
porcelánu, které mu křupaly pod nohama; možná si jich vůbec nevšiml. U vstupu se
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chvíli zastavil s rukou opřenou o dveře. „Má mě ráda,“ přiznal tiše, „jako přítele. Nic víc.
A nemyslím si, že bych vůbec někdy pro ni mohl být někým víc.“
„To je mi líto,“ odpověděl Severus stejně tiše. Myslel to přesně tak, jak to řekl,
opravdu svému kmotřenci přál štěstí – ale přesto se kdesi v hloubi duše plaše zaradoval
a zadoufal v cosi, co si sám sobě zakázal i jen pojmenovat.
„Jasně.“ Dracův hlas se znovu zlomil a mladík tiše vyšel z bytu.
Severus mechanicky uklidil rozlitý čaj a rozbitý porcelán, krátká chvilka plaché radosti
zmizela stejně náhle, jako se objevila. Draco byl nešťastný. Jeho dítě bude vyrůstat bez
otce.
A on sám si na Hermionu už vůbec nesmí dovolit myslet.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Draco si vůbec nevšímal, kam ho nohy nesou. Prostě jen se skloněnou hlavou kladl
jednu před druhou a očima apaticky sledoval kameny pod svými chodidly.
Hermioně na něm nezáleželo. Jistě, měla ho ráda, považovala ho za svého přítele, ale
nezáleželo jí na něm. Ne tak, jak doufal.
Měla v srdci toho, jehož dítě nosila pod srdcem. Severus si možná myslel, že to byl
jen okamžitý výpadek soudnosti, ale Hermiona milovala otce svého dítěte; ona po něm
ke všem ďasům toužila. A Draco byl jen kamarád.
To nebylo spravedlivé. Chtěl by Severuse nenávidět, že mu tohle dělá, ale to by
znamenalo nenávidět toho jediného člověka na celém světě, který Draca miloval, který
chtěl jeho štěstí a který se dobrovolně vzdal všech vyhlídek na život s ní jen pro Dracovo
dobro. Protože on samozřejmě lhal, že mezi nimi nic není. Jak by kdokoli mohl tak dobře
znát Hermionu, bojovat po jejím boku, spát s ní – a vůbec se o ni nezajímat?
Snad jen Weasley, ten ano. Jenže Weasley byl největší žijící idiot, což bylo dostatečně
prokázáno tím, že se s Hermionou rozešel.
Poryv ledového větru ho vytrhl z plánů na zavraždění Weasleyho nějakým obzvláště
ponižujícím způsobem, jenž by vyvolával dojem čiré náhody, a Draco zjistil, že došel až
na Astronomickou věž. Zřejmě síla zvyku... věž byla pěkným tichým místem, kam se dalo
uklidit; v dřívějších letech se sem s Vincem a Gregem často uchylovali.
Jemný závan dýmu naznačoval, že není jediným, kdo se rozpomenul na jejich staré
zvyky. Objemná postava se opírala o kamenné zábradlí; malým zábleskem jasné červeně
na sebe upozornila zapálená cigareta. Draco zatím zůstal nepovšimnut, ještě by se mohl
nenápadně odplížit...
„Čau, Vinci,“ přešel Draco přes volné prostranství a opřel se vedle spolužáka, krátce
na něho dolehla prázdnota, již náhle pocítil po svém druhém boku. „Myslel jsem, žes už
přestal.“
„Přestal.“ Dlouhý nádech a výdech, bledý mráček kouře unášený větrem. „Jenže
všichni, kteří mi říkali, abych toho nechal, jsou už mrtví, tak...“
„Jasně.“ Greg s Vincem se sem odkrádali na cigárko už od druháku. Párkrát se k nim
připojil... ne, aby si zakouřil, smrděly by mu vlasy, ale aby postál ve větru a něco jim
povykládal, zatímco kouřili a souhlasně na něho čas od času zavrčeli. Bylo to tak...
uklidňující. A pak jim bylo samozřejmě nařízeno odložit ten špinavý mudlovský zvyk,
když se vrátil On a jejich celý svět se začal měnit. „Už jsem zapomněl, jaká je tu příšerná
zima.“
Vince si tiše odfrkl. „Jo. Lepší si nezapomenout kabát.“
„Neměl jsem v plánu sem zajít. Prostě... jsem se jen procházel.“ Draco si přitáhl hábit
pevněji k tělu.

168/259

„Jo.“ Na chvíli zavládlo ticho. „Proč jsi změnil strany?“
Celý Vince. Mistr v ohleduplnosti a mluvení oklikou. „Protože jsem nechtěl umřít.“
Vince se zamračil. Draco nebyl schopný v temnotě rozeznat výraz jeho obličeje, ale
po všech těch letech už téměř cítil bolestné chmury, které se rozlily Vincemu po tváři
jako důkaz, že myšlení bolí. „Ale On zabil každého, kdo změnil strany.“
„Zkoušel mě zabít tak jako tak,“ zvyk vysvětlovat Vincemu a Gregovi každý svůj čin
měl Draco natolik zakořeněný, že mu v podstatě ani nevadilo o tom mluvit. „Jako trest
pro mého otce, že selhal. Proto mi byla prokázána ona čest a byl jsem pověřen úkolem
zabít Brumbála; myslel si, že při tom pokusu zahynu. Nezahynul jsem, takže jsem měl
dvě možnosti: buď utíkat jako o život a být umučený k smrti, až mě chytnou, anebo
neutíkat a být umučený k smrti rovnou. Útěk se mi v tu chvíli zdál výhodnější.“
„Jo. To chápu,“ Vince nad tím minutku přemýšlel. „Ale nemusel ses přidat k Nim.“
„Musel. Chtěl jsem, aby vyhráli a zabili Ho, pak už by mě nikdy nemohl umučit
k smrti,“ pokrčil Draco rameny. „Chtěl jsem přežít, Vinci. Moc je pěkná věc, ale možnost
žít je mnohem lepší. Pokud přežiješ, můžeš se k moci propracovat později.“
„Měls něco říct. Aspoň nám,“ Vince znovu potáhl z cigarety, jejíž konec krátce rudě
zažhnul. „Ale ty jsi od nás prostě jen odešel, Draco.“
„No... jo. Máš vůbec představu, co by vám udělal, kdyby si myslel, že víte, kde jsem
a co dělám?“ povzdechl si Draco a opřel se o promrzlé kamenné zábradlí. „Nebylo by ode
mne moc kamarádské stáhnout vás s sebou ke dnu.“
„Hmm,“ tato myšlenka zřejmě byla pro Vinceho nová a Draco trpělivě čekal, než ji
jeho zavalitý přítel stráví. „Měls je aspoň zadržet, víš. Věděls, kdo se tam schovává.“
„Udělal bych to, kdybych to byl věděl – jenže jsem byl tehdy mimo provoz. Otřes
mozku,“ povzdechl si Draco. „Abych mu neupřel zásluhy... Potter se pokusil bystrozory
zarazit, když mu Snape řekl, kdo se pravděpodobně schovává uvnitř. Je to sice totální
tupec, ale potom, co se stalo jemu a jeho mámě, má něco proti lidem útočícím na ženy a
děti.“
„Jasan.“ Další mlčenlivá chvíle na zpracování další nové informace. „Chybí mi,“ přiznal
Vince krátce a trochu zahanbeně.
Nebylo třeba ptát se kdo. „Mně taky,“ ozval se Draco tiše. „Oba mi chybíte. Byli jsme
spolu dost dlouho.“
„Jo,“ Vince se otočil, opřel se o zábradlí zády a zaklonil hlavu, aby pohlédl na hvězdy.
„S Pansy to není ono. Víš... není špatná, nebo tak...“
Draco se ušklíbl, vděčný za temnotu, která je obklopovala. Vince si na Pansy celá léta
tajně myslel a žil v klamné představě, že to Greg s Dracem nevědí. „Jo, Pansy není
špatná. I když mě zahodila.“
„Myslel jsem, že to bylo jinak,“ ozval se Vince překvapeně.
Draco se zasmál. „Bohužel ne. Poslala mi dopis, aby mi dala na srozuměnou, že jsem
padoušský budižkničemu a že jí bude beze mě lépe, děkuje pěkně.“ Na chvíli se odmlčel.
„Jestli tomu dobře rozumím, vy dva teď úspěšně spolupracujete.“
Téměř slyšel červeň vybublávající po Vinceho lících. „No... v pohodě...“ zamumlal
Vince potěšeně. „Má dobré nápady.“
„Lepší než já, řekl bych. Nikdy jsem nepřišel na kloub té správné proradnosti. A
zákeřnosti. Prostě žádný zmijozelský standard, řekl bych,“ dnes už to přiznání tak
nebolelo, jak by bylo bolelo dříve... ačkoli komukoli kromě Vinceho by to nepřiznal ani
dnes. „Zas na druhou stranu, byla by schopná tě řídit až do úplného vyřízení.“
„To mi nevadí,“ zamumlal Vince ostýchavě.
„Jo, to bych se vsadil,“ ušklíbl se Draco a na rameno mu dopadla těžká tlapa. „Jau!“
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„Nech toho,“ usadil ho Vince uvolněně, takhle v pohodě nebyl už hodně dlouho.
Nicméně jeho další poznámka zastihla Draca naprosto nepřipraveného. „Jdeš po
Grangerový, že jo!“
Hořké zklamání a ztráta, napůl odsunuté do zapomnění potřebou získat zpět starého
přítele, Draca znovu zalily. „Ne,“ přiznal nezřetelně, „už ne.“
„Proč?“
„Zajímá se o někoho jiného. Před chvílí jsem to zjistil.“
„Aha.“ V té odpovědi nezazněl ani náznak soucitu a Draco si oddechl. Soucit by vše
jen zhoršil. „Taky dobře. Potter by tě stejně stáhnul z kůže.“
„Mohl by to zkusit,“ pokrčil Draco rameny. „Samozřejmě, mají s Weasleym výhodu. Je
jich na mě přesila.“
Vince vydal jakýsi nesouhlasný pazvuk. „Už se do tebe zase navážejí? I kdyžs bojoval
na jejich straně?“
„Stále jsem zmijozel. Víš, jací jsou.“
„Jo,“ pokusil se Vince o hluboký povzdech, „řek‘ bych, že bude lepší zas na tebe
trochu dohlížet. Těm dvěma se nedá věřit, že by se naučili chovat.“
V lepší prohlášení typu ‚co jsme si, to jsme si‘ Draco ani nedoufal, takže radostně
vzal, co dostal, a natáhl se k Vincemu, aby ho poplácal po rameni. „Díky.“
„Nechme toho.“ Vince odhodil cigaretu přes zábradlí věže, padala temnotou jako
drobná rudá hvězdička. „Měli bychom se vrátit. Je tu zima.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Bradavice měly prostě příliš mnoho schodů. Neskutečně strašně moc.
„Proč nemůžu chodit do školy, která je v rovině?“ zabrblala si Hermiona pod vousy a
opřela se o zeď. Vypadalo to tak jednoduše: zajde si na ošetřovnu pro další zásoby
lektvaru proti srdeční arytmii, protože jí téměř došel. Při pohledu zpět věděla, že si pro
lektvar měla poslat Dilly. Anebo počkat do zítřka.
Na půli cesty zpátky do jejího pokoje na ni padlo vyčerpání jak kamenná lavina,
zamotalo Hermioně hlavou a donutilo ji zachytit se zábradlí. Ten den byl opravdu dlouhý,
a i když se Colin ujistil, že měla dostatek času na odpočinek, její vlastní pokoj se jí náhle
zdál nedosažitelně vzdálený; neměla odvahu pokračovat ve scházení po schodech, aby se
jí neudělalo slabo a neupadla. Usadila se na stupeň v půlce schodiště, opřela se o zeď a
odpočívala. Už nejméně půl hodiny. Večerka již zjevně minula, pokud ji tu přistihnou,
bude mít malér... jenže na druhou stranu, určitě by jí pomohli dostat se zpět do pokoje,
takže docela doufala, že ji přistihnou v dohledné době.
„Mňaúú?“ ozvala se vyčítavě zpod schodiště Paní Norrisová s pohledem upřeným na
Hermionu.
Vděčnost za mudlovské žrádlo pro kočky zřejmě měla své meze. „Ano, já vím, že
bych měla být na pokoji,“ pronesla Hermiona unaveně, „ale nedokážu tam dojít sama.
Mohla bys, prosím, přivést pana Filche, nebo kohokoli jiného?“
„Mňau!“ odpověděla kočka stejně pronikavě, ale o ždibec spokojeněji a úslužně
vystřelila pryč. Během minuty si Hermiona ulehčeně oddechla, když zaslechla, že se k ní
přibližuje povědomé polohlasné brblání doprovázené ostrým mňoukáním.
„Co tu sedíte na schodech v tuhle hodinu?“ projednou pan Filch nevypadal potěšeně,
že přistihl nočního tuláka. V hlase mu zaznívala spíš starostlivost.
„Udělalo se mi mdlo,“ přiznala se Hermiona plaše. „Asi jsem se dneska přecenila,
řekla bych. Bála jsem se jít dál, abych neupadla. Bylo by hloupé zabít se pádem ze
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schodů, když se nám nedávno podařilo zachránit mě od téhož osudu nastraženého rukou
jiné osoby.“
„Takhle pozdě v noci byste se neměla procházet sama po hradě,“ pokáral ji pan Filch,
podal jí vyhublou ruku a nečekanou silou vytáhl Hermionu na nohy. „Tak pojďte.“
Hermioně se pomalu dařilo zdolávat schody za vydatné pomoci školníka, obávaného
studentobijce. Nemohla se nezeptat: „A trest nedostanu?“
„Ne. Píše se to ve školním řádu,“ dodal pan Filch spěšně, aby snad nenabyla dojmu,
že se nad ní slitoval pro její krásné hnědé oči. „Trest nedostanou studenti, kteří se nebyli
schopni vrátit do společenských místností před večerkou z důvodu prokletí, začarování,
zranění nebo jiných vážných příčin; pokud si svá zranění nezpůsobili sami svou vlastní
nepozorností či hloupostí.“
„No, řekla bych, že já jsem se unavila docela bez cizího zavinění,“ zavěsila se
Hermiona vděčně do nabídnutého rámě, „nicméně vám děkuji. Opravdu se mi nechtělo
sedět osaměle na schodišti, až dokud mě někdo náhodou nenajde.“
„Jistěže ne,“ pan Filch ji podpíral bez jakékoli zjevné námahy, před nimi se vlnila Paní
Norrisová, která se pravidelně ohlížela, aby se ujistila, že ji následují. „Únava je ve
vašem stavu normální.“
„Jako spousta dalších věcí,“ zamračila se Hermiona. „Například bušení srdce, křečové
žíly a omdlévání bez předchozího varování.“
Pan Filch si odfrkl, zjevně ho její výčet pobavil. „No, nemůže to už trvat dlouho.“
„Ještě měsíc a kousek,“ odtušila Hermiona se smutným pohledem na své břicho.
Vyhlídka na další měsíc, po který se bude pouze zvětšovat a zvětšovat, ji rozhodně
nenadchla.
„Třeba to bude dřív. První děti bývají.“ Určitě ji chtěl uklidnit, a Hermiona se proto
rozhodla na něho nevychrlit seznam hrůz, jež mohou potkat předčasně narozené děti.
„Ale neřek‘ jsem, že mu nedám trest, až se tu bude za jedenáct let toulat po večerce.“
„Samozřejmě, že mu trest udělíte,“ přikývla Hermiona vážně, „a pokud trest
nezabere, tak mi napíšete stížnost a já mu pošlu huláka.“
„Ach,“ povzdechl si pan Filch a krátce se odmlčel. Pak si odkašlal a pokračoval: „Ano,
jistě. Ale vás a vaše přítelíčky to nikdy nezastavilo.“
„No, přesněji řečeno to nezastavilo je. A kdybych je nechala potulovat se samotné,
mohli by vypálit hrad,“ pokrčila rameny. „Ani nechtějte vědět, čeho by byli schopni,
pokud bychom je s Ginny nekrotily.“
„Raději ne,“ usoudil. V tichu došli až ke dveřím jejího pokoje. „Tak a jsme tu.“
„Hurá. Děkuji vám, pane Filchi,“ jemně ho poplácala po hubené paži a on lehce
zfialověl rozpaky. „Příště si dám větší pozor.“
„Dejte,“ kývl a odchvátal pryč. Paní Norrisová se lehce otřela o Hermionin kotník a
pak kvapně následovala svého pána.
„No, tak to se... povedlo,“ usmála se Hermiona a vklouzla do pokoje, aby si vyslechla
rozčilené Dillyino kázání, že se o sebe nedokáže postarat.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Přemýšlela jsem, jestli není souvislost mezi motáky a podvrženými dětmi,“ pronesla
Hermiona zamyšleně při krouhání kořene kozlíku lékařského na plátky tloušťky listu
papíru.
„Jak to myslíte?“ Severus dnes odpoledne působil lehce škrobeně už od chvíle, kdy
vstoupila do jeho lektvarové laboratoře. Choval se víc jako ten despotický učitel, kterým
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býval, snad se snažil vymanit z oněch téměř přátelských vztahů, jež se mezi nimi začaly
poznenáhlu rozvíjet. Jeho ledový odstup se však začal rozpouštět při zapáleném
rozhovoru o vlastnostech náprstníku a tuto poslední otázku položil s opravdovým
zájmem.
„Přemýšlela jsem o panu Filchovi. Tuhle v noci mi pomáhal dojít zpátky do mého
pokoje, když se mi udělalo slabo na schodech,“ nepřítomně si poškrábala bříško, „choval
se moc mile, tedy na něho. A musím říct, že se mu nedivím, že zahořkl – musí to pro
něho být hrozné, žít mezi všemi těmi magií nadanými dětmi, které s ním jednají jako
se samohybným kusem nábytku, a vědět, že sám nikdy kouzlit nebude. Rozhodně ho
nemůžu obviňovat, že má na nás vztek.“
„Ne,“ přikývl Severus pomalu. „Kdekoli jinde by byl zřejmě šťastnější. Ale v našem
světě není mnoho pracovních příležitostí pro motáky. Nejspíše vzal, co bylo.“
Hermiona přitakala. „Proto jsem přemýšlela nad tím, jestli motáci nesouvisejí s
podvrženými dětmi... znáte ty mudlovské příběhy, jak se rodiče ráno probudili a zjistili,
že v kolébce leží jiné dítě. Je to až nepříjemně pravděpodobné: kouzelničtí rodiče
s motáckým miminem by mohli vyhledat mudlovskou rodinu s magií nadaným potomkem
a děti vyměnit.“
Severus uvážlivě pokýval hlavou. „Pokud by byla jistota, že potomek je moták, pak
by jistě byli schopni najít rodinu s dítětem ve stejného věku. Na vyměněné dítě by seslali
kouzlo na úpravu vzhledu a postupně ho odstraňovali, aby se během svého růstu
pozvolna měnilo...“
„...takže by se to nikdy nikdo nedozvěděl. Až na ubohé mudlovské rodiče, kteří se
vzbudili nic zlého netušíce a nalezli v kolébce cizí dítě,“ doplnila Hermiona. „Ve většině
starých příběhů zmizelo zdravé, dobře živené dítě a na jeho místě leželo jiné – hubené a
nemocné.“
„Pravděpodobně jak od narození dědičně zatížené, tak zanedbávané od chvíle, kdy se
u něho prokázal nedostatek magie. Ten, kdo je schopen unést cizí dítě a nastrčit je za
vlastní, jistě nebude plýtvat láskyplnou péčí na nevyhovujícího potomka,“ zamračil se
Severus. „To je docela dobře možné. Schopnost zplodit zdravé, magií nadané dítě měla
až donedávna v kouzelnické společnosti prvořadou důležitost.“
Hermiona pokrčila rameny a jednu ruku si položila na břicho v ochranitelském gestu.
„Je to hrozné pomyšlení. Odvrhnout vlastní dítě a ukrást si jiné na jeho místo. Ale i dnes
se najdou tací, kteří se chovají podobně, pokud si myslejí, že mají pádný důvod.“
„To by vysvětlovalo nárůst počtu motáků v průběhu dvacátého století,“ nakrčil čelo
Severus a poněkud roztržitě mlel květy náprstníku. „Tou dobou začalo Ministerstvo
pečlivěji hlídat styky s mudly...“
„...a mudlové začali pozorněji sledovat takové záležitosti, jako je dětská úmrtnost.
Unést dítě nějakému bezvýznamnému sedlákovi, dítě, jež sotva kdo kdy viděl, je jedna
věc – ale přitáhnout na sebe pozornost neuváženými záhadnými zmizeními, která mohou
postižení rodiče prokázat...“
„...by už nadělalo mnohým vrásky na čele, ano.“ Odložil náprstníkové květy a se stále
stejně zachmuřeným výrazem se opřel o lavici. „Byly jisté spekulace o důvodech nárůstu
počtu narozených motáků... zase tak moc jich nepřibylo, ale nějaké to procento to přeci
bylo... vina se dávala hlavně postupujícím genetickým změnám v rámci relativně malé
komunity. Pokud jsou naše závěry správné, tak se počet nově narozených motáků možná
vůbec nezvýšil, pouze došlo k nárůstu těch, kteří přežili dostatečně dlouho, aby mohli být
započítáni.“
„Mohlo by jít o kombinaci obou vlivů,“ usoudila Hermiona a nenápadně si Severuse
prohlížela. Byl mnohem uvolněnější, než si běžně na veřejnosti dovolil, pohodlně
nakloněný ke straně, jedním bokem se opíral o lavici. „Pokud jsou naše závěry správné,
mudlorození se dostali i do těch nejčistších kouzelnických linií jako náhradníci za
nedostatečně nadané děti – popřípadě jako choti, pokud byli tajně začleněni do jiných
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‚vhodných‘ rodin. Ať už je ta myšlenka sebevíc odporná, kouzelnická společnost se tímto
způsobem ochránila před přílišnou degenerací vzhledem k tomu, že příběhy se zmiňují o
mizení pouze silných zdravých a krásných dětí.“
„Pravidelný přídavek zdravého venkovského kořínku do přešlechtěných čistokrevných
rodokmenů,“ zachechtal se Severus jízlivě. „Zlynčují vás, pokud se o tom před nimi
někdy zmíníte. Nicméně, to by vysvětlovalo, proč přežili tak dlouho. Většina mudlovské
šlechty se o veškerou různorodost připravila sama v průběhu několika málo staletí. I
když vezmeme do úvahy vyšší průměrnou délku života kouzelníků, řada starých
čistokrevných rodin si dokázala až do dnešních dní udržet podivuhodnou odolnost proti
nechtěné dědičné zátěži.“
„Bylo by vzrušující provést řádný genealogický výzkum,“ řekla Hermiona, na kořeny
kozlíku už dávno zapomněla, „ponořit se do historie rodin. Určitě by nebylo obtížné najít
jisté náznaky... například záhadná série několika mrtvě narozených dětí nebo dětí
zemřelých v raném věku následovaná jedním silným zdravým potomkem. Nebo případy,
kdy jistý silný rodový rys se náhle v jedné, či dvou generacích nevyskytl, popřípadě
zmizel docela.“
Nečekaně vybuchl smíchy, a když se na něho nechápavě podívala, prudce zavrtěl
hlavou. „Hermiono, máš v té hlavě vůbec něco, co by nevyžadovalo podrobný výzkum?“
V hlase mu zaznívala vřelost, jakou od něho zaslechla do té chvíle pouze jedinkrát, a
veselí beze špetky přezíravosti, jež donutily Hermionu zrudnout víc, než dokázala otázka
samotná. „No... asi ne. Nikdy se nespokojím jen s dohady, mám ráda opravdové
vědomosti podložené fakty.“
„Toho jsem si všiml,“ potřásl hlavou a vesele se zašklebil. „No nic. V zájmu zdárného
pokračování vašeho výzkumu: víte, proč ty kořeny máte plátkovat a ne kostičkovat?“
Hermiona se na něho zašklebila na oplátku. „Protože kdybych je nakostičkovala,
musela bych je vařit příliš dlouho a za tu dobu by bodliny z bodloše zcela ztratily
účinnost.“
„Přesně tak. Vzájemné působení jednotlivých přísad je stejně důležité jako jejich
původní vlastnosti...“ začal přednášet po svém navyklém učitelském způsobu a Hermiona
se pohodlně usadila a šťastně mu naslouchala.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus si dělal starosti.
Když šel spát, byla Akila stočená na jeho polštáři na posteli v zamčené a dobře
střežené ložnici. Po krátké výměně názorů na téma vlastnictví onoho předmětného
polštáře odkráčela a on prostě předpokládal, že se šla vyspat do zásuvky s ponožkami,
které při té příležitosti znovu rozhází široko daleko.
Když se časně zrána vzbudil, nebyla nikde k nalezení. Otevřel každou skříň, prohledal
každičkou zásuvku, až došel k poznání, že zřejmě objevila jakýsi záhadný způsob, jak
projít dvěma zamčenými dveřmi a kamennou zdí. Prostě byla pryč. Byl si téměř jist, že
maguáři se nemohou ztratit, nicméně hrad byl opravdu rozlehlý, venku mrzlo a kdoví, jak
Paní Norrisová snášela vetřelce.
Po dvou hrncích čaje a ještě jednom prohledání celého bytu se konečně vzdal:
vymotal ze svých ponožek jeden mourovaný chlup z jejího kožichu a seslal kouzlo
k určení polohy. Bylo dostatečně časně, aby si nikdo nevšiml, že ze sebe dělá hlupáka
pátráním po domácím mazlíčkovi – a ona byla ještě taková maličká a mohla se toulat
naprosto kdekoli.
Nikoli kdekoli, jak zanedlouho zjistil, nýbrž v ložnici Hermiony Grangerové. Starosti ho
rychle opouštěly vytlačovány mrzutostí; když klepal na dveře, nasupeně se mračil. Měl
s Hermionou minulého večera příliš dlouhý a nevázaný rozhovor, následkem něhož ji
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nebyl schopen dostat ze svých myšlenek a posléze snů – a Akila se určitě odplížila zrovna
za ní jen proto, aby ho naštvala.
„Už jdu...“ zavolala Hermiona a během minuty s širokým zazíváním otevřela dveře.
„Jé, zdravím,“ usmála se na něho ospale. „Hledáte uprchlici?“
Po nekonečnou vteřinu, či dvě nedokázal odpovědět. Hermiona byla uzardělá
spánkem, vlasy měla sepjaté do volného pletence; noční košile, nabíraná na prsou a
jemně spadající přes mocně vyklenuté břicho, odhalovala jeho očím dívčin štíhlý krk a
křivku klíčních kostí. Ještě nikdy mu Hermiona nepřipadala tak krásná; celé tělo ho
rozbolelo touhou obejmout ji. „Ano,“ donutil se vyslovit hlasem kupodivu poměrně
jistým. „Večer jsme spolu měli dosti bouřlivou výměnu názorů a ona v rozmrzelosti
odešla.“
Hermiona se rozesmála. „Myslela jsem si to. Nožka mi dělal totéž.“ Otočila se, její
útlá šíje a něžná křivka ramen ho náhle zanechala bez dechu a neschopného promluvit.
Vytáhla Akilu z chumlu přikrývek na své posteli a láskyplně si k sobě napůl odrostlou
maguárku přitulila. „Uraženě jsi odešla a nechala jsi ho samotného? To od tebe nebylo
vůbec hezké, Aki, takhle mu přidělávat starosti.“
Akila hlasitě vrněla, zatímco ji Hermiona nesla ke dveřím, a Severus se pro ni zcela
mechanicky natáhl. „To byl můj polštář,“ pronesl nesmlouvavě. Zbaběle se utekl
k hovoru s kotětem, netroufal si znovu se podívat na Hermionu. „A nebudu se omlouvat,
že jsem tě z něho vykázal.“ Akila přestala vrnět a znechuceně na něho pohlédla. „Koupím
ti tvůj vlastní polštář,“ navrhl a byl odměněn opětovným zahájením předení.
„Takovýto hovor jsme s Nožkou vedli také,“ usmála se Hemiona na Severuse. „A
nakonec jsem to byla já, kdo si musel obstarat nový polštář. Ale vy máte silnější vůli než
já.“
Pouze čirou silou vůle dokázal zdvořile ukončit tento rozhovor a dostat se zpět do
svých pokojů bez ztráty klidného vzezření. Tam položil Akilu na židli a zuřivě na ni zíral.
„Tys to udělala schválně!“ obvinil ji. Akila si začala oblizovat tlapky a okázale ho
ignorovala. „Donutilas mě jít... za ní a vidět ji, zrovna dneska ráno, zrovna potom.
Udělalas to schválně!“
A teď nechtěl nic víc, než ji sevřít ve své náruči. Bylo mu jasné, že Hermiona není
žádná kráska, nikdy nebyla, ale byl si jist, že pohledu na ni, když mu dnes otevřela své
dveře, se už nikdy nevyrovná pohled na žádnou jinou. S hlubokým povzdechem padl na
židli za svým pracovním stolem a složil si tvář do dlaní. Po chvíli mu do klína dopadly
měkké tlapky nesoucí hubené tělíčko a do brady ho zvídavě žďuchnul studený čumáček.
Ze zvyku spustil jednu ruku a začal maguárku drbat. „Jsem strašný blázen,“ zašeptal a
Akila se mu chlácholivě přitiskla k tváři. „Jsem sentimentální pitomec a měl bych ji
nenávidět za tu lehkost, s jakou mi vtrhla do života a podmanila si mě – jenže místo toho
jsem jí podlehl stejně, jako by každý jiný nešťastný osamělý chlápek středního věku
podlehl krásné mladé dívce, na kterou nemá žádné právo.“
Akila vrněla, tiskla se svou hlavičkou k jeho lícím a on pevně zavřel oči. Zamiloval
jsem se do ní. Toužím po ní. Nesmí se to nikdy dozvědět, protože bych se šel raději
utopit, než bych připustil, aby mě litovala.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Kapitola dvaadvacátá

Rodina
„Harry, to je ale pitomý nápad.“
Hermiona se vyškrábala po čtyřech schodištích, aby mohla pronést ona slova – a
skutečnost, že těžce lapala po dechu, jim značně ubírala na působivosti. Nesmlouvavě se
zahleděla na svého kamaráda, opřela se o příhodně postavenou zeď, která se jí
mimořádně přátelsky nabízela co opora, a zapřemýšlela, jestli by pomohlo předstírat
mdloby – popřípadě omdlít doopravdy.
„Stejně jako jít sem sama po všech těch schodech,“ namítl Ron pevně, zachytil ji za
loket a podepřel ji, aby se neskácela. „O těch tvých výletech po schodech jsme už přeci
mluvili, když tě tuhle musel Filch zachraňovat.“
„No, a měla jsem snad někoho, kdo by mi sem pomohl, hm?“ podívala se Hermiona
na kluky vyčítavě. „Protože vy dva jste byli tady nahoře na ‚cvičném souboji za svítání‘,
abyste vylákali toho, který se přinejmenším jednoho z nás pokouší zabít.“
To byl onen nápad, se kterým Harry přišel. Někdo se ho snaží zabít, ergo kladívko:
zjednodušíme mu to. Proto se ujistil, aby všichni věděli, že on a Ron budou víceméně
sami každé ráno na jistém místě, kde by nebylo obtížné přepadnout je ze zálohy.
Hermiona tento plán naprosto a jednoznačně odmítala a podezřívala kluky, že si vybrali
malý dlážděný plácek v koutečku skrytém na hradní střeše schválně, protože pro ni bylo
téměř nemožné dostat se tam.
„Bude to fungovat, dej tomu čas,“ Harry zkontroloval hodinky a povzdechl si, „ale
dnes už ne. Vzhledem k tomu, že ty ses právě připlížila a Ginny před chvilenkou odešla –
také se nám to snažila rozmluvit, víš? – a kromě toho už je pomalu čas jít na snídani... to
už můžeme rovnou sejít dolů a stihnout první rundu uzenek.“
„Skvěle,“ trhla sebou Hermiona a pohladila se rukou po kříži. Po všech těch schodech
ji v něm pobolívalo víc než obvykle a přetížené břišní svaly si také stěžovaly. Do porodu jí
zbývaly necelé dva týdny a dny se neuvěřitelně vlekly. Přibrala přes břicho už tolik, že
kdyby se při stání a chůzi neustále lehce nezakláněla, přepadla by dopředu. „Tak mi oba
pomůžete ze schodů.“
„Jasně,“ přikývl Ron. Harry si přehodil batoh přes rameno a chytil Hermionu za druhý
loket. „Víš,“ navázal Ron, „už bys vážně měla nechat toho pobíhání po hradě, Hermiono...
Můžeš si dovolit vzít si pár dní volno z vyučování, stejně jsi ve všem napřed jako
vždycky...“
„Budu si muset vzít pár dní volno, až porodím. To je dost špatné samo o sobě, i když
žádné další vyučování nevynechám. OVCE jsou za dveřmi, Rone, vím, že to víš, protože
jsem přeci speciálně pro tebe sepisovala zvláštní studijní rozvrh.“
„Vím, vím a podle toho rozvrhu se učím, čestné nebelvírské!“ Sešli první schodiště a
Ron podrážděně zavrčel: „Tys musela přibrat ještě jednou tolik, cos vážila původně.“
„Pronesl rozvážně se svou obvyklou ohleduplností,“ poznamenal Harry a protočil oči
v sloup. „Nikdy neříkej ženě, že hodně váží, Rone, a to ani kdyby sis to myslel.“
„Hele, to nebylo míněno jako urážka.“ Ron se vesele zašklebil při vzpomínce: „Bývaly
doby, kdy jsem ji zvedl jednou rukou.“
Hermiona se začervenala. Opravdu ji jedenkrát zvedl jednou rukou, ale nebylo to
zrovna při příležitosti vhodné k vyprávění Harrymu. „Ano, ano, vždyť já teď vážně mám
rozměry hospodářského stavení,“ vložila se mezi ně Hermiona a trhla sebou, když ji
znovu zabolela záda. „Nemůžu se dočkat, až to bude za mnou.“
„Vypadáš už nachystaná,“ řekl Harry, zjevně se snažil ohleduplně vyhnout výrazům
‚jako kytovec‘, ‚jako stodola‘, popřípadě ‚před rozpadem‘. „Už jen pár týdnů, ne?“
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„Dva. Ale může to trvat i čtyři,“ pokrčila Hermiona rameny. „Kouzelníci zjevně na
vyvolávané porody hledí s nelibostí, protože obecně se má za to, že dítě, které je
donuceno se narodit dříve, než samo chce, může být postiženo pozdějším neúplným
rozvinutím magických schopností... ale jak tak na vás dva koukám, stejně netušíte, o
čem mluvím.“
„Hodláme tě podporovat, dodávat ti odvahu a nechat se od tebe třeba pokousat, až
budeš mít bolesti,“ sdělil jí Ron vesele. „Ale nečekej od nás, že o tom víme něco víc,
protože nemáme ani tucha. A mezi námi, doufám, že nikdy ani žádné podrobnosti
nebudu muset znát. Pokud se někdy stanu tátou, mám v úmyslu dotyčnou držet za ruku
a nechat na sebe řvát a to je tak všechno.“
„Hmm, to je mi jí líto. Doporučím jí, aby ti nařídila to celé sledovat pod trestem spaní
na pohovce po zbytek tvých dní,“ protočila Hermiona oči. „Ne že bych někoho z vás
chtěla mít při sobě, nemusíte se bát. Bude u mě Ginny a madam Pomfreyová, takže vy
dva můžete nakrásně čekat přede dveřmi, dokud nebude hotovo – pak samozřejmě
nakráčíte dovnitř a budete mnohomluvně opěvovat krásu mého dítěte.“
Harrymu i Ronovi jasně odlehlo. „No, je-li to tvé přání, stane se tak,“ pronesl Harry
smrtelně vážně. „Pokud se tak budeš cítit lépe...“
„Budu mít dost práce i bez vás dvou,“ pohladila ho Hermiona láskyplně po paži.
„Děkuji.“
„Za málo,“ usmál se na ni Harry. „Budeme hlídat dveře, čistě pro jistotu.“
„Dobrý nápad, hlídejte.“ Hlídání dveří – raději těch dole pod schody k nemocničnímu
křídlu, ne těch horních, vedoucích přímo na ošetřovnu – by je mělo udržet poměrně
v bezpečí a přitom z přímého Hermionina dosahu během doby, kdy budou mít s Ginny
jiné starosti.
„I za cenu vlastních životů,“ doplnil Ron a náhle se zastavil. „A doprčic... zapomněl
jsem si pod polštářem domácí úkol na Přeměňování. Harry, pomoz Hermioně dojít na
snídani, já musím nahoru.“
„Pod polštářem?“ podívala se Hermiona tázavě na Harryho, když Ron chvátal pryč.
„Harry, proč...?“
„Součást zhuštěného studijního programu,“ poušklíbl se Harry. „Na noc si rovná úkoly
pod polštář, aby se mu v noci vědomosti nasály do hlavy.“
„Božínečku šnečku,“ povzdechla si Hermiona a zakryla si oči rukou. „Řekni mi,
prosím, že si pro podporu učení neobstarává žádné podezřelé...“
„Ne. Pokud je mi známo, tak ne. Samozřejmě ho nemám pod dozorem čtyřiadvacet
hodin denně.“ Sešli další schodiště. „Ale myslím, že natolik ho zkoušky neděsí. Jasně,
jsou důležité, ale mám takový dojem, že bychom mohli vylítnout úplně ze všeho, a stejně
by nás, vzhledem k válce a tomu všemu okolo, přijali do výcviku na bystrozory.“
„Jo.“ Naneštěstí. Hermiona vždy doufala, že se kluci po válce usadí a najdou si nějaké
bezpečnější zaměstnání – třeba jako profesionální hráči famfrpálu nebo jako ošetřovatelé
chrupu dravých plazů. „Ehmm... Harry? Můžu mít k tobě jednu otázku?“
„Jistěže. Jakoukoli.“
„Chtěl bys být kmotrem mého dítěte?“ zadrmolila Hermiona nervózně. „Vím, že jsme
o tom už před časem mluvili, ale tehdy jsem ještě nebyla úplně rozhodnutá; teď už jsem
si to promyslela a opravdu by se mi to líbilo.“
„Vážně?“ Harry zrůžověl a vypadal náhle náramně potěšeně. „Myslel jsem... Chci být
kmotrem. Však mě znáš. Pokud jsi rozhodnutá.“
„Jsem. Ale abychom si rozuměli – jestli se mi něco stane, dokud bude ještě maličké,
postarají se o něho moji rodiče, protože ty to s miminy stejně neumíš.“
„Jasně,“ přikývl Harry. „A... děkuju, Hermiono.“
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Natáhla se k němu, pevně ho objala a předstírala, že si nevšimla tichého popotáhnutí,
jež se od něho ozvalo. „Mám tě moc ráda, víš. Vždycky jsem si přála mladšího bráškuprůšviháře.“
„Pojď sem,“ přitáhl si ji blíž a krátce ji stiskl. „Taky tě mám moc rád. Vždyť to víš. A
budu dobrým kmotrem, slibuju. Nebudu mu nosit hlučné hračky a ani ho přecpávat
sladkostmi.“
„Fajn,“ lehce ho poplácala po zádech a vymanila se z objetí. „Můžeš začít tím, že mně
a dítěti dáš dobrou snídani.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se s hlavou skloněnou mrzutě nimral v jídle a kradmo pokukoval po
nebelvírském stole. Potter Hermioně prokazoval nadměrné množství pozornosti – a ona
se ho neustále lehce dotýkala, tu mu sáhla na paži, tam ho pohladila po rameni,
popřípadě se o něho přátelsky opřela. Nebýt shovívaného úsměvu na tváři Ginny
Weasleyové, Severus by se neudržel a toho fracka by proklel.
Napětí z neustálého předstírání, že se nic nezměnilo, na něho těžce doléhalo. Bylo by
to celé snazší, kdyby s Hermionou trávil méně času, jenže se nedokázal donutit obětovat
jedinou chvilku s ní. Její přítomnost byla jako pohár otráveného vína – čím větší bolest
mu působila, tím naléhavěji si ji vychutnával.
Už brzy porodí. Poppy mu důvěrně sdělila, že dítě zřejmě přijde na svět před
termínem, a požádala ho, aby připravil jisté lektvary – pro všechny případy. Byl tak
vykolejený obavami o Hermionino zdraví, že zničil dvě várky; ale teď už bylo vše
nachystáno. Jeho syn, či dcera se narodí co nevidět.
„Severusi?“
Nenadskočil jen díky létům tvrdého tréninku. „Ano, Minervo?“ Neochotně vzhlédl od
svého obvyklého hypnotizování Hermionina talíře. Bylo nezbytné pro zdraví její i dítěte,
aby pořádně jedla.
„Hraješ si s jídlem, místo abys jedl,“ naklonila se k němu zvědavě Minerva přes židli
Sinistrové. „V poslední době vůbec málo jíš... není ti něco?“
Severus se zachmuřil. Minerva věděla – po všech těch letech ho znala po čertech
dobře – že čím je napjatější, tím méně jí. Měl by začít chodit na snídani později, až už
bude Minerva pryč, aby neviděla, kolik toho snědl. „Vůbec nic mi není, Minervo. Děkuji za
tvou péči o mou osobu.“
„Pff,“ odfrkla si a dala mu pohledem najevo, že se mu ji nepodařilo oklamat, pak se
napřímila a začala znovu snídat. Projevy jejího otevřeného zájmu byly prozatím
zažehnány... opravdový útok zřejmě přijde, až na něj bude nejméně připraven.
„Tonksová si dnes potřebuje pohovořit se slečnou Bulstrodovou a panem Baddockem.
Proces se slečnou Edgecombeovou byl naplánován na tento víkend s ohledem na
skutečnost, že naprostá většina svědků má v pracovním týdnu vyučování a připravuje se
na OVCE.“
Ouvej. Další důvod cítit se mizerně. Severus se sklonil ke stolu a nenápadně se pro
sebe ušklíbl, když si všiml, že se Lupin culí jak měsíček na mladou bystrozorku, která
měla na hlavě krátké jasně modré vlasy a na tváři rozechvělý úsměv. Ta ironie chutnala
po žluči: Lupin si může šťastně předvádět svou mladičkou milenku před celou školou,
zatímco Severuse by namočili v dehtu a obalili v peří, pokud by vyšla najevo sebemenší
zmínka o jeho jediné bezděčné indiskrétnosti. „Jistě, Minervo.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Potter toho rána Hermionu ale nějak obletoval. Draco se neudržel, aby se z toho
pozorování nemračil na míchaná vajíčka na svém talíři. Nedokázal nenávidět Hermionu za
to, že ho nemiluje – věnovala své srdce dávno předtím, než si jí začal všímat, a navíc se
nikdy nedozvěděla, že má o ni zájem. A nemohl nenávidět ani Severuse, protože... no
prostě z mnoha důvodů. Ale cítil se mizerně a potřeboval někoho nenávidět – a Potter byl
dokonalý cíl.
A stejně tak Lupin. Nymfadora z jakéhosi důvodu seděla u učitelského stolu a Lupin jí
věnoval kradmé vlahé pohledy, když si myslel, že ho nikdo nevidí. A asi ji pod stolem
držel za ruku. Draco napsal své matce hned poté, co mu Hermiona řekla o oné
politováníhodné pletce – a nejenže nic nevěděla Narcissa, dokonce i Andromeda na
přímou otázku přiznala, že se ona ani Ted s tím mužem nikdy nesetkali. Když se
Nymfadora prvně zmínila o svém novém příteli, Ted se o vlkodlacích vyjádřil zcela bez
obalu (mudlorozený nebo ne, Ted byl zřejmě rozumný muž) a téma Remuse Lupina se již
nikdy znovu na přetřes nedostalo.
Jenže. Ať už měla jakkoli pochybný vkus na muže, Nymfadora byla sestřenka. Jediná,
kterou měl a kterou kdy mít bude. Bylo by pěkné připomenout se jí; důvodnou omluvu
měl připravenu už dlouho...
Velkou síň opustila učitelským vchodem, ale Draco již dávno objevil zkratku do té
správné chodby, takže jí hravě nadběhl. Lupin ji samozřejmě následoval jako pejsek.
„Dobré jitro, Nymfadoro.“
Zamrkala. „Ahoj, Draco. Potřebuješ se mnou o něčem mluvit?“
„Ano,“ pohlédl výmluvně na Lupina.
Lupin si odkašlal a nejistě se poškrábal za krkem. „No... měl bych se jít připravit na
hodinu. Uvidíme se později, Tonksová.“
„Jasně,“ dívala se za ním, jak odchází, pak se otočila k Dracovi a káravě na něho
pohlédla. „Moc často ho nevídám, víš.“
„Mě jsi viděla jen jednou, a to jsem z rodiny.“
„Jo, bod pro tebe,“ uznala kajícně. „Jenže co se naše mámy spolu zase začaly bavit,
tak jsi byl buď u Svatého Munga, nebo ve škole.“
„Většinou,“ přikývl Draco a pozorně si ji prohlížel. Samozřejmě, byla metamorfomág,
ale stejně nezapřela Blackovskou podobu. Vystouplá brada, bledá pokožka, stejné velké
tmavé oči, jako měly Bellatrix a Andromeda, aristokraticky tvarovaný nos... „Jenže je tu
jistá záležitost stran dědictví, kterou spolu musíme probrat.“
Nymfadora překvapeně mrkla. „Dědictví?“
„Všechny prostředky po tetě Bellatrix přešly na matku. Jelikož Sirius Black i tvá
matka byli vyděděni, máti a já jsme oficiálně jedinými přeživšími potomky starobylého
urozeného rodu Blacků a náleží nám celé dědictví s výjimkou domu a domácího skřítka,
jež Black zcizil do rukou Harryho Pottera. Po smrti mého otce na mě přešly veškeré
pozemské statky rodiny Malfoyových, s vyloučením jisté části určené mé matce
k doživotnímu užívání.“ Draco pokrčil rameny. „Matka a já jsme se usnesli na připsání
jedné třetiny podílu z dědictví po rodu Blacků tvé matce tak, jak by ji byla dostala, kdyby
nebyla utekla s tím ‚strašným špinavcem s velkým nosem‘, jak ho jmenovala naše babi.“
Nymfadora se zahihňala. „Vždycky jsem si myslela, že ho rodina mé matky nazývá
horšími jmény.“
„To také nazývali, ovšem babička si zakládala na své vytříbenosti. Neslušné slovo jí
nikdy nepřešlo přes rty... přinejmenším na veřejnosti ne,“ mrkl na ni Draco. „Chtěl jsem
se tě zeptat, jestli se tvá matka neurazí, když jí máti učiní nabídku. Je to pouze část,
která by jí byla náležela, pokud by její rodiče byli rozumní – rozhodně se nejedná o
žádnou charitu.“
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„Jasně, no... víš, nejsem si úplně jistá, ale myslím, že to vezme v pohodě,“ přikývla
Nymfadora pomalu. „Vždyť to není tak, že byste to s Narcissou potřebovali, když máte
ještě všechny statky Malfoyů.“
„Pochybuju, že si vůbec kdy všimneme, že nám něco chybí,“ přitakal Draco. „A máti
se bude cítit lépe, pokud si odpuštění od tety Andromedy koupí, než kdyby je dostala
zdarma.“
„To bylo hnusné, Draco,“ zašklebila se Nymfadora a zavrtěla hlavou. „Ne, docela ti
rozumím. Přestane se cítit mamce zavázaná, že s ní znovu mluví.“
„Přesně. Je zmijozelka. Odmala jsme trénovaní, abychom znervózněli pokaždé, když
je k nám někdo milý a sám z toho nic nemá.“ Draco se zašklebil a s potěšením si
uvědomil, že se Nymfadořin škleb od jeho téměř neliší. Dávalo mu to pocit opravdové
rodinné sounáležitosti. „Ukoj mou zvědavost a prozraď mi, kams patřila ty?“
Pousmála se a sáhla si na vlasy. „Není to zjevné? Havraspár, po tátovi.“
„Aha. No jasně,“ přikývl Draco. „Vždycky jsem se divil, jak dokázal mudlorozený
upoutat jednu ze sester Blackových. Oslnil ji svým intelektem, že?“
„Jednak tím – a také seslal na nebelvírský famfrpálový tým kouzlo, které nazval
Císařovy nové šaty,“ přiznala Nymfadora hrdě. „Bojovali tehdy se zmijozelskými o pohár,
a jakmile přistáli, jejich oblečení se stalo neviditelným. Pohár sice vyhráli, ale máma
říkala, že to bylo k nezaplacení, vidět je, jak za zděšeného řevu utíkají do šaten a svírají
přitom před sebou košťata, aby zakryli své... nedostatky. Ten rok měl Nebelvír čistě
pánské družstvo, jinak by to nebylo tak rozkošné.“
Draco se smál tak šíleně, že se musel opřít o zeď. „To musel být pohled! Přál bych si
to kouzlo znát.“
„No, to bych se vsadila,“ zahihňala se Nymfadora. „Táta ho nenaučil ani mne, dokud
jsem chodila do školy, a že jsem ho prosila nejednou. Říkal, že si profesor Brumbál
pamatuje, čí máma s tátou byli ve škole, když se to stalo posledně, a chytil by mě.“
„Asi jo. Ale bylo by to skvělé.“ V mysli se mu zformovala představa Pottera a
Weasleyho mizících spěšně v šatnách s rukama strategicky umístěnýma ve slabinách...
tuhle představu si bude opatrovat jako poklad. Kdyby jen se mu je takto potupit podařilo
doopravdy!
„No jasně,“ zaksichtila se Nymfadora. „Čas od času to používám. Nic nesloží
kriminálníka tak rychle jako nečekaný striptýz.“
„To si dovedu představit,“ uculil se Draco. „Líbí se mi slyšet o tvém tátovi. Úplně
vidím, proč se do něho teta Andromeda zakoukala.“
„Jo,“ rozzářila se pyšně. „Nechala se slyšet, že byl ve škole děsný dareba. Takový ten
zábavný, milý lump, se kterým je stále legrace. Máma si stěžovala, že u Blacků doma se
nikdy moc nenasmáli, a ona má ráda dobrou zábavu.“
U Malfoyů byl smích také vzácným kořením a Dracovy sympatie k tetě Andromedě
dosáhly nových výšin. Ano, Ted Tonks byl mudlorozený, ale chytrý a potměšilý
mudlorozený se smyslem pro humor. V Dracových očích to bylo dostatečnou omluvou.
„No, pokud si myslíš, že ji to neurazí, naznačím matce, že to může nadnést. Přirozeně
jako snahu o narovnání starých křivd, nikoli jako snahu o podplacení tety Andromedy.“
„Přirozeně. Mamka je vážně moc ráda, že spolu zase vycházejí.“
„Já taky. Matce to moc pomáhá,“ usmál se Draco a byl odměněn úsměvem na
oplátku. Sestřenka se mu líbila, bystrozorka nebystrozorka. „Jsem šťastný, že jsem si
s tebou konečně promluvil, Nymfadoro.“
Zatvářila se, jako by ji bolely zuby. „Tonksová. Nymfadoru nesnáším.“
„Vážně?“
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„Merline, ano,“ trhla sebou. „Tušíš vůbec, co s takovým jménem dokáží provést
spolužáci? ‚Nyfí‘ byla jedna z nejlepších zkrácenin. A ‚Dora‘ je taky hrozná.“
„Chápu. Tak jo, Tonksová... hm, to také nezní zrovna zdvořile.“
„Lepší něco než nic.“ Tonksová pohlédla na hodinky: „Neměl bys jít na hodinu?“
„A sakra. Měl,“ Draco protočil oči v sloup. „Obrana proti černé magii. Nechci se o
opírat do tvého... ehm... přítele, ale ten předmět je na nic. Jsem Malfoy – téměř všechny
kletby a protikletby, které nás učí, jsem uměl už jako malý kluk. A během války jsem je
hojně používal.“
„Zmínil mi tenhle problém. Buď musí učit látku, kterou polovina třídy ovládá, nebo
nechat druhou polovinu topit se v pokročilém učivu,“ přikývla Tonksová. „Ale aspoň máš
jistotu, že složíš OVCE, ne?“
„S očima zavřenýma a pravačkou za zády. Měl bych se jít ukázat do třídy, nebo bude
nervózní.“ A když byl Lupin nervózní, snažil se jednat nekompromisně – a pohled na
Lupina zjednávajícího si autoritu byl k pláči. „Bylo... pěkné... popovídat si s tebou,
Tonksová.“
„Nápodobně,“ usmála se na něho. „Doženeme zmeškaný čas, až tady skončíš. Jo?“
„To bych rád.“ Poprvé za dlouhou dobu si na Hermionu ani nevzpomněl, když uháněl
na společnou hodinu.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona sebou trhla, když jí znovu zatrnulo v celém břiše. Ron se k ní naklonil,
v tváři starostlivý zájem. „Jsi v pořádku?“ zašeptal polohlasem.
„Jo.“ Hermiona se usmála napůl na ustaraného Rona a napůl na zvědavě hledícího
profesora Lupina. „Bolí mě záda, nic víc.“
„Oukej,“ vrátil se Ron ke čmárání po pergamenu. Ať se snažila sebevíc, nedokázala
přesvědčit nejen Rona, ale vlastně ani sebe, že by si měl dělat poznámky. Lupin je učil
v podstatě témuž, co trénovali na schůzkách BA, i Ron si to všechno dávno pamatoval.
Hermiona se kradmo podívala na hodinky a pomalu v ní začínalo narůstat jisté
podezření. Ta bolest zad doprovázená ztuhnutím břicha byla podivně pravidelná.
Samozřejmě, mohli by to být pouze poslíčci, neměla by si dělat přehnané naděje, ale
bolelo to trochu jinak než předchozí příležitostné tvrdnutí břicha a různé píchání a
pobolívání...
Snažila se si psát poznámky, spíše v úmyslu podpořit profesora Lupina než
z jakéhokoli jiného důvodu. Skutečnost, že většina sedmáků mu věnovala pozornost
pouze namátkově, mu práci zrovna neusnadňovala; Hermiona sice už nebyla prefektkou,
ale stále se snažila dávat ostatním dobrý příklad. Jenže věnovat se zápiskům bylo stále
obtížnější. Po osmi minutách.
„Opravdu ti nic není?“ zeptal se Harry nenápadně, promluvil o poznání tišeji než dříve
Ron.
„Nic.“ Pokud to nebylo ono, nechtěla, aby to někdo zjistil. A bylo-li to ono, bude to
trvat ještě celé hodiny. Netřeba šířit paniku. „Jen je docela nepohodlné vysedávat tady
po celou dvouhodinovku.“
„Aha. Jo, to celkem chápu,“ trhl sebou Harry a shlédl jí na břicho, které ji nutilo sedět
v uctivé vzdálenosti od lavice. „Potřebuješ se trochu protáhnout? Projdi se, Remusovi to
určitě vadit nebude.“
„Profesoru Lupinovi, jsme ve třídě, Harry. A ne, díky, to je v pohodě.“
Harry kývl a pokračoval ve vyzdobování pergamenu okolo okrajů obrázky hadů. Nebo
si možná jen tak čmáral, těžko říct... Harry se v kreslířském umění nikdy nepropracoval
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za stínové postavičky, a když se nad tím tak zamyslela: stínové znázornění hada prostě
bylo jen čmáranicí...
Hermiona se přinutila znovu se soustředit na vyučování. Nicméně netrvalo dlouho a
z jistého důvodu o pozornost opět přišla. Nebylo na tohle trochu brzy? Neměla by se bát,
že je příliš brzy? Třicátý sedmý týden – půlka třicátého sedmého, abychom byli přesní...
bylo brzy. Na druhou stranu, nebyla vysoká ani statná, ještě jí nebylo ani dvacet a byla
prvorodička. Každý z těchto důvodů mohl sám o sobě způsobit dřívější narození dítěte;
madam Pomfreyová ji varovala, že se to může stát. A také říkala, že dítě bude
pravděpodobně zcela v pořádku – bylo už dostatečně velké, na své týdny plně vyvinuté a
některé děti prostě jsou připravené o něco dříve, či později. A vůbec, ještě stále by se
mohlo jednat pouze o poslíčky. Ale jsou sakra pravidelné.
Pozn. překl.: K délce těhotenství... U nás se považuje dítě za normálně donošené, pokud porod proběhne
mezi 38. – 42. týdnem těhotenství. Termín porodu se vypočítává na celých 40 týdnů těhotenství. Je-li
Hermiona v půlce 37. týdne, pak je ‚lehce‘ brzy, ale do termínu porodu by jí neměly zbývat necelé dva týdny,
jak tvrdí výše, nýbrž necelé čtyři týdny. Prostě mi v téhle kapitole dva týdny haprují. Jediné řešení, které mě
napadá, je, že Hermiona považuje za ‚čas vhodný k porodu‘ celé období mezi 38. – 42. týdnem, nikoli přesně
ukončený 40. týden. Pak by ovšem její prohlášení, že by těhotenství mohlo trvat i další 4 týdny není přesné,
protože v tom případě by mohla dítě nosit ještě šest týdnů, aniž by začala přenášet.

„Hermiono?“
„Nic mi není!“ Harry se na ni díval podezřele pobaveně. „No co je?“
„Už zazvonilo. Většinou touhle dobou mizíš na záchod.“
„Aha. Jasně.“ Hermiona si narychlo sklízela učebnice. „Já jsem... myslela na něco
jiného.“
„Taky bych řek‘. Dej sem tašku,“ potřásl Harry hlavou. „Chceš, abych tě doprovodil
nahoru na Věštění?“
„Ne, to bude v pohodě. Draco jde tím směrem, určitě mu nebude vadit –“ další stah a
Hermioně se podlomila kolena. Spěšně se zachytila lavice a stiskla zuby. „Vrrr... nic mi
není, vážně.“
„No, mně to jako nic zrovna nepřipadá,“ odtušil Ron s ustaraným pohledem. „Vypadá
to, že se chystáš porušit slib.“
Hermiona na něho vytřeštila oči. „Že se chystám... cože?“
„Říkalas, že neporodíš v učebně, Hermiono. Slíbilas nám to!“
Do háje. Slíbila. „No... dobrá, já nehodlám porodit zrovna teď, nebo...“
„Já to věděl!“ Ron pozvedl hlas: „Re– profesore Lupine! Hermiona začala rodit!“
„Hermiono?“ podepřel jí Remus jemně loket. Příliš jemně... pokud by ji Ron pořádně
nepopadl z druhé strany, začala by se znovu kácet. Hermiona si tiše slíbila, že si už nikdy
nebude stěžovat na brankáře a jejich příliš silný stisk. „Hermiono, máš bolesti?“
„No... asi ano. Je trochu brzy na to, abych to věděla určitě,“ zrudla Hermiona. Všichni
v učebně si buď šeptali, nebo na ni zírali, popřípadě dělali obé naráz. Většina dělala obé
naráz. „Ještě půjdu na Věštění, první fáze trvá celé hodiny a já si vážně ještě nejsem
jista, že je to ono. Mohly by to být falešné bolesti, takhle časně opravdu není nic
jistého...“
„I tak bych řekl, že uděláme nejlépe, když tě dopravíme na ošetřovnu, čistě pro
jistotu. Harry, mohl by ses prosím postarat o Hermioniny věci?“
„Vezmu je s sebou,“ rozzářil se Harry. „Říkala, že můžeme s Ronem čekat přede
dveřmi.“
„Jo,“ usmál se široce Ron. „Přijdeme sice o pár hodin, ale takováto příležitost se
naskytne jen jednou za život!“
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„Jsem ti dobrá jen na to, aby ses vymluvil z Lektvarů,“ dloubla do něho. „Tak jo,
pokud chceš být užitečný, jdi a přiveď Ginny. Bude mi pomáhat. A ty, Harry, mi odnes
tašku do pokoje a přines takovou velkou modrou – leží v kolíbce.“
„Jasan!“
„Hned jsem tam!“
Oba kluci odklusali a Hermiona se ztěžka opřela o Lupinovo rámě. Lehce zakolísal, ale
rychle se znovu napřímil. „Draco, ty máš teď Věštění, že? Řekni prosím profesorce
Vektorové, že Hermiona dnes nepřijde.“
„Samozřejmě.“ Draco vypadal ustaraně a Hermiona se na něho povzbudivě usmála.
Od té doby, co se dal znovu dohromady s Crabbem, se choval o poznání odtažitěji, ale
stále byl kamarád. „Potřebujete pomoct na ošetřovnu? S radostí –“
„Ne, ne, já to zvládnu,“ usmál se na něho Lupin, jenže Hermioně ten úsměv přišel
odporně strojený. „Rozejděte se na další hodiny. Vy všichni.“
Ještě nebyli ani v půli cesty na ošetřovnu, a Hermiona už zoufale toužila, aby Draco
byl šel s nimi. Nebo jeden z kluků. Lupin prostě neměl ten cvik v poskytování podpory,
jaký měli kluci, a poslední kontrakce byla natolik silná, že Hermiona raději upustila jeho
ruku a opřela se o solidnější a důvěryhodnější zeď. „Nnnnt...“
„Co se to tu děje?“
Nikdy v životě neviděla Severuse raději. Nikdy. Ani na oslavě vítězství, kde počali
dítě. Pokusila se na něho usmát, ale povedl se jí jen křečovitý škleb.
„Hermiona má bolesti,“ vysvětlil Lupin a něžně poplácal Hermionu po rameni. „Jdeme
na ošetřovnu.“
„Aha. Asi jsem měl poznat, že jdete na ošetřovnu, z aktuálního pohledu, kdy ona se
opírá o zeď, ty tu neužitečně postáváš a žádný z vás ve skutečnosti nikam nejde,“ zvlnil
rty nádherným úšklebkem plným pozornosti. Ještě nikdy si ho tolik neužívala.
Lupin se zachmuřil a vypjal hruď. „Pokud si chce odpočinout v průběhu kontrakce,
Severusi –“
„Tak ji máš podporovat, ne tu stát jako jeden z jejích tupých kamarádů a čekat, až si
řekne.“ Severus si netrpělivě odfrkl a než se Hermiona nadála, už byla vtažena do jeho
náruče a bezpečně opřena o jeho hruď. S tichým povzdechem ho objala kolem krku a
složila si hlavu na jeho rameno. „Slečnu Grangerovou na ošetřovnu doprovodím já. Jestli
chceš, můžeš nás zcela zbytečně následovat.“
Hermiona se tiše zachichotala, když se otočil a pomalu s ní kráčel pryč. Přes jeho
rameno si všimla rozzuřeného a zostuzeného profesora Lupina... který je nenásledoval.
Ha! To ho naučí, jak se pomáhá druhým. „Děkuji,“ zamumlala a přitáhla se ještě blíž.
„Netoužím pozorovat, jak se přerazíte pádem ze schodů jenom proto, že vás Lupin
nedokáže pevně obejmout,“ poznamenal nabručeně, ale z jeho objetí mrzutost nečišela –
bezpečně si Hermionu opíral o své tělo. „Máte opravdu bolesti, nebo to řekl jen
z přílišného nadšení?“
„Asi mám. Už jsem předtím měla několik planých stahů, ale teď... to cítím jinak. Výš
a tak trochu... no, těžce se to popisuje, ale jsou prostě jiné. A mnohem pravidelnější.“
„Jak dlouho je cítíte?“
„Od snídaně.“ Zafrkal a ona zrudla. „A ano, i tak jsem šla na vyučování, ale já si
vážně nebyla jistá. Tu a tam mě píchá, pobolívá a stahuje už celé týdny. Chvíli to trvalo,
než mi došlo, že tentokrát je to jiné.“
„Chápu. A varovala jste někoho, nebo jste se pokusila jít na Věštění?“
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„Pokusila jsem se jít na Věštění,“ zamumlala nezřetelně a schovala si tvář v záhybech
hábitu na jeho krku. Voněl ještě lépe, než si pamatovala. Více bylinkami, méně kouřem.
„Ale první doba trvá prakticky věčně. Vážně bych tam mohla jít.“
„Hmf.“ Zdálo se jí to, nebo si ji doopravdy přitáhl ještě o kousek blíž? „Bláznivina, ale
to víte.“
„Ano, vím,“ stulila se k němu a doufala, že si nepovšimne, jak si u něho lebedí. „Ale
cítila bych se úplně nemožně, kdybych ztropila povyk a pak se ukázalo, že se jedná o
planý poplach.“
„I tak...“ v hlase mu zaznívalo napětí; odmlčel se a už nepromluvil. Držel ji však stále
stejně pevně a ona si vychutnávala jeho objetí, dokud trvalo. Až příliš brzy došli na
ošetřovnu, kde ji opatrně usadil na postel, zatímco k nim spěchala madam Pomfreyová.
„Zdá se, že slečna Grangerová je v první době porodní, Poppy.“
Madam Pomfreyová si pod fousy mumlala zaklínadlo a máchala hůlkou okolo
Hermionina břicha. Z konce hůlky vyšel nezřetelný obláček oranžového dýmu a
ošetřovatelka kývla. „Ach ano... už ti praskla voda?“
„Ještě ne,“ objala si Hermiona rukama břicho. „Už je to opravdu tady?“
„Ale jistě,“ usmála se na ni madam Pomfreyová povzbudivě. „Dítě je na cestě. Děkuji
ti, Severusi, že jsi pomohl slečně Grangerové přijít. Už si ji převezmu,“ dodala.
„Děkuji,“ přidala se Hermiona tiše. Severus se na ni dlouze zadíval s nečitelným
výrazem ve tváři, pak kývl a otočil se k odchodu. Hermiona ho vyprovázela pohledem,
když odcházel, a náhle pocítila nerozumnou touhu přivolat ho zpátky. Jeho dítě je na
cestě, má právo u toho být...
„No,“ začala madam Pomfreyová zvesela, „tak snad abychom tě převlékly z toho
hábitu do něčeho vhodnějšího.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola třiadvacátá

Zrození
„To jsem netušila, že porod je takový tělocvik,“ ucedila Ginny, přehmátla po
Hemionině předloktí a podpírala svou kamarádku, zatímco čekaly, až odezní další stah.
„K čemu je dobré všechno to chození?“
„Chůze v průběhu první doby porodní uvolňuje a prohřívá svaly, podporuje krevní
oběh a umožňuje, aby dítěti při sestupu do porodních cest pomáhala zemská
přitažlivost,“ poučila ji madam Pomfreyová, která podpírala Hermionu z druhé strany.
Oběma to šlo o poznání lépe než Lupinovi.
Hermiona se napřímila a trochu se zašklebila. Alespoň že na sobě nemusela mít žádný
pitomý nemocniční plášť nebo něco takového. Madam Pomfreyová obstarala pohodlné
pytlovité šaty, které Hermioně dosahovaly k loktům a kolenům a později je nebude
obtížné vykasat, až bude třeba.
„Také se předpokládá,“ připojila se Hermiona k hovoru, „že chůze v průběhu první
doby pomáhá ke snadnějšímu a méně bolestivému průběhu druhé doby, za což bych byla
vděčná. Jak už je to dlouho?“
Ginny pohlédla na hodinky. „Skoro hodina, co jsi začala chodit. Pomáhá to?“
„Pokud ‚pomáhá‘ znamená ‚stahy se stávají úpornějšími‘, tak ano. Rozhodně ano.
Díky Bohu, že jsem se v noci dobře vyspala, mám dojem, že tohle jen tak neskončí.“
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„Ještě to bude chvilku trvat,“ vložila se porodní asistentka – milá dáma mateřského
vzhledu, která se ostatním představila jako Stella – a souhlasně kývla, když se Hermiona
znovu vydala na svou pomalou pouť okolo ošetřovny. „Poppy ti dá Povzbuzovací dryák,
až se budeš cítit příliš vyčerpaná, ale zkusíme to zatím bez něho, ano?“
„Co kdybychom zkusili na mě nemluvit, jako by mi bylo pět?“ zašeptala Hermiona
tichounce. Ginny se zakuckala smíchy.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Už nemůžu.“
„Ještě chvilku –“
„Moje kolena vypovídají spolupráci! Nedokážu je ani narovnat!“
„Vážíš metrák, Hermiono. Položme ji, Stello, navěky ji neudržím.“
„Dobrá... tady na postel, ták, hodná holka. Ginny, pořádně ji podepři. Potřebuje
sedět, ne ležet.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus onoho dne odučil v podstatě popaměti. Obdobné lekce vedl v předchozích
letech už nesčíslněkrát, dávno se nepotřeboval soustředit na přednášení patřičných
výkladů ani na odhalování náhodných odchylek od požadovaných postupů.
Tam kdesi nad ním se dral na svět jeho syn nebo dcera. Předčasně. Co když se dítěti
něco stane? Nebo matce? Za jak dlouho by to zjistil? Za hodinu? Za dvě?
Mohl by tam jít. Mohl by zaujmout své místo u porodu z pozice otce dítěte a
poskytnout Hermioně podporu v průběhu porodu. Dovolila by mu to. A pak...
A pak by ho nejspíš vyrazili z práce. A Hermiona by se styděla před svými přáteli a
dítě... by žilo s cejchem potomka bývalého smrtijeda, umaštěného mizery, muže, ze
kterého se v průběhu let počůrávaly hrůzou stovky studentů.
Ne.
Jeho odmítavé rozhodnutí dopadlo na hlavy třídy třeťáků, z nichž mnozí po konci
hodiny opouštěli učebnu v slzách. Skvěle. Teď už měl volno, takže si mohl konečně
dovolit nervózně pobíhat po místnosti a trnout, co se děje na ošetřovně.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Nnnnt!“
„Hermiono, v pořádku?“
„Ano. Je to... jiné. Má to být jiné?“
„Už je to tady, má milá. Už je skoro s námi.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„To porod vždycky trvá tak dlouho?“ Harry s Ronem, kteří první dvě hodiny stáli
přede dveřmi v pozoru, v tuto chvíli už pohodlně seděli a hráli šachy.
„Netuším,“ provedl Ron tah a pak se začal zamyšleně dloubat do nehtu. „Jak už je to
dlouho? Zastavily se mi hodinky.“
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Harry se podíval na svoje. „Skoro deset hodin.“ Kdyby je Dilly nebyla zásobila jídlem
a šachy – zřejmě jí Hermionina bezpečnost ležela na srdci – byli by touto dobou unudění
k smrti.
„Pánejo. Pokud někdy budu tátou, přinesu si s sebou alespoň knížku.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Ještě jednou... už jenom jednou... to je... ono!“ Ozval se tichý nářek a Stella
pozvedla cosi malého, ulepeného a narůžovělého. „Blahopřeju, Hermiono. Máš syna.“
Hermiona se trochu nadzvedla a rozechvěle sledovala Ginny, která dítě otírala
dosucha a balila ho do peřinky, již poslali její rodiče. „Chci ho vidět.“
„Na,“ předala smějící se Ginny malý balíček Hermioně do náruče. „Je nádherný.“
Byl nádherný. Měl chocholku tmavých vlasů, pomačkané tvářinky a nos jako
knoflíček. Když si ho přitáhla k sobě, přestal naříkat a otevřel oči. Měly podivnou kouřově
zelenohnědou barvu a dívaly se na ni poměrně vyjeveně.
Něžně políbila jeho umaštěné čelíčko. „Ahoj.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Dveře se prudce rozlétly a Harry vyskočil, šachy zapomenuty. Ron se také vyštrachal
na nohy, bolestivě mrkal a třel si kolena, zatímco se Ginny vyklonila ze dveří. Vypadala
unavená, na tváři měla červenohnědou šmouhu, ale zářila jak to sluníčko. „Už se to
narodilo a je to kluk! Pojďte se podívat!“
Harry pocítil podivné šimrání v břiše a zamyšleně nakrčil čelo, když stoupal do schodů
za Ginny. Byl kmotr. Hermiona byla matka. Najednou měl něco na způsob malé rodiny,
do které patřil.
Měl by se rozhodně cítit šťastnější. No ne snad?
Pokud Ginny vypadala unaveně, Hermiona byla očividně úplně vyčerpaná. Ale
usmívala se a k prsům si tiskla malý balíček. „Spinká,“ zašeptala. „Pojďte se kouknout.“
Harry kráčel k posteli v patách Ronovi, který začal na balíček okamžitě tiše broukat.
Harry se díval na dítě překvapeně. Bylo malé a červené, s podezřele omačkaným
obličejem. Vypadalo trochu jako mimozemšťan s oteklýma očima a kulatou hlavou. Nic
pěkného.
„Není překrásný?“ Hermiona se dívala na mimozemšťana ve své náruči úplně
uhranutým pohledem. „Jmenuje se Martin.“
„Je rozkošný,“ souhlasil Ron a Martin otevřel oči. Podivné kouřově zašedlé oči. Neměli
by mít novorozenci oči modré? „Jé, kouká se na mě! Ojí – ojí – ó! Má mě rád!“
„Samozřejmě, že tě má rád,“ zachechtala se Hermiona unaveně. „Martine, ten hlučný
zrzek je tvůj strýček Ron a ten s brýlemi je tvůj strýček Harry.“
„Čau,“ naklonil se Harry vpřed, aby se dostal do zorného pole našedlých očí. Martin
vypadal zmateně, jako kdyby o Harrym neměl valného mínění. „Je... opravdu roztomilý,
Hermiono. Bude mít oči po tobě.“ Takové věci se říkají, ne?
„I vlasy. Jakmile mu uschly, začaly se ježit, podívej se na ně,“ Ginny objala jednou
rukou Harryho kolem pasu a on se o ni vděčně opřel, hned se cítil trochu lépe. „Rone,
jestli nepřestaneš s těmi pazvuky, tak ho rozbrečíš.“
„Ale on je tak rozkošňoučký! Rozmyslel jsem se, jednou rozhodně chci taky
takového,“ poklepal Ron prstem na jednu kulatou dětskou tvářinku. „I když to trvá
věčnost, než se proderou na svět.“
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Ginny se otřásla a Harry ji pevně objal. „To trvá. A rozhodně to není žádný zázrak,
jak o tom lidé občas mluvívají. Trvá to strašně dlouho a je to únavné a bolestivé a nadělá
to děsný nepořádek.“
„Velmi bolestivé. Ale ty máš širší boky než já, Ginny, pro tebe by to neměla být
taková hrůza,“ zašklebila se Hermiona útrpně. „Madam Pomfreyová na mě musela použít
dvanáct různých hojivých kouzel, než jsem začala mít dojem, že se má pánev vrátila
k normálnímu tvaru.“
Ron přestal broukat a vůčihledně zezelenal. Harry se s vděčností chytil tématu, které
přímo nezahrnovalo to podivně vypadající mimino. „Nemohla madam Pomfreyová použít
zaklínadlo proti bolesti?“
Hermiona zavrtěla hlavou. „Ne... tedy, mohla by, ale nemělo by to význam. Porod
bolí, protože svaly se snaží dítě vytlačit ven. Mohla by je znecitlivět, ale to by bylo... já
nevím... jako kdyby sis znecitlivěl nohy před startem maratónu. Sice by tě za běhu
nebolely, ale stejně bys nevyhrál, protože bys nemohl pořádně běžet, když bys necítil
nohy. Chápeš, co se snažím říct?“
„Jo, myslím, že jo.“ Hermiona vypadala jinak. Starší. Možná, že to bylo jen únavou,
ale když shlížela na dítě, vypadala na hony vzdálená. „Ehmm... vypadáš opravdu
unaveně, Hermiono. Neměli bychom odejít a nechat tě odpočívat?“
„Dobrý nápad,“ zívla Hermiona. „Ale jsem ráda, že vás tu mám. Oba dva.“
„My jsme taky rádi,“ naklonil se k ní Ron a políbil ji na čelo. „Dobře se vyspi. Ahoj,
Martine... uvidíme se zítra!“
Harry Hermionu krátce neobratně objal. „Dobrou.“
„Dobrou, Harry,“ usmála se na něho a pro tu chvíli se cítil o poznání lépe.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Dítě se narodilo před pěti hodinami a třiačtyřiceti minutami. Chlapec. Zdravý.
Rozkošný, věříme-li Ginny Weasleyové.
Bylo deset minut po třetí hodině ranní. Očima hypnotizoval hodiny. Porodní asistentka
už odešla. Poppy téměř jistě spí. Stejně jako Hermiona, vzhledem k tomu, že po většinu
dne trpěla silnými bolestmi. Chodby budou prázdné. Pokud se v průběhu obvyklé
kontrolní pochůzky krátce zastaví na ošetřovně podívat se na dítě, nebude nikým
spatřen.
Začal předstírat kontrolní pochůzku, ale téměř okamžitě to vzdal a s tichým
znechuceným odfrknutím nad sebou samým zamířil přímo do nemocničního křídla. Touha
spatřit dítě byla nesmyslná a přiváděla ho k šílenství. Jelikož se zřejmě nedokáže uklidnit,
dokud se na vlastní oči nepřesvědčí, že je ten chlapec zdravý, tak už může rovnou začít
návštěvou u něho. A pak může... dělat něco jiného.
Nemocniční křídlo bylo temné a tiché; proplouval mezi postelemi nenápadně jako
pouhý stín. Hermiona byla v jednom ze soukromých pokojů navazujících na rozlehlou
ošetřovnu; Severus poklepal na kliku pokoje hůlkou, aby si byl jist, že se dveře otevřou
zcela bezhlučně. Pootevřel je na úzkou štěrbinu a ztuhl, protože z pokoje zaslechl tichý
hovor.
„Tenhle svět je pořádně velké místo, co?“ broukala Hermiona. Severus pohlédl dovnitř
škvírou dveří a uviděl ji sedět na posteli s chlupatým zeleným zámotkem v náruči. Rychle
se odvrátil, když mu došlo, že Hermiona kojí. „Zvlášť po tom, jak jsi byl poslední dobou
stěsnaný. Ale nic se neboj, budu s tebou, slibuju,“ cukrovala a trochu dítě pozvedla. „Asi
se teď moc nevyspím, ale to je v pořádku. Mám na tebe nachystaný šátek, budeme se
moct tulit, i když budu studovat. Mámy zvládají dělat víc věcí současně,“ mluvila stále
stejně tiše a láskyplně; Severus nenápadně přešlápl, aby na ni viděl. Na tváři se jí usadil
výraz tichého zbožňování, který donutil Severusův žaludek zkroutit se radostí i žárlivostí
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zároveň. Milovala své dítě, byla jím zcela pohlcena – a on svému synovi záviděl stejnou
měrou, jakou mu takovou matku přál.
Dlouho předtím, než ho omrzelo se dívat, nadzvedla dítě, přiložila si ho k rameni a
upravila si noční košili. „Ták... už zas půjdeš spát, srdíčko?“ zeptala se a Severus by
přísahal, že od dítěte zaslechl tiché zabrouknutí v odpověď. Než odložila dítě do kolébky,
vzhlédla a uviděla pootevřené dveře. „Dále?“
Měl by ty dveře zavřít. Měl by odejít. Ale ona už tak dlouho erodovala jeho
sebeovládání, že vklouzl do místnosti a tiše za sebou zavřel. „Já...“ Co by k čertu asi tak
měl říct? „Už jste... v pořádku?“
„Madam Pomfreyová tvrdila, že budu plně uzdravená zítra, nebo nejpozději pozítří.“
Hermiona zavrtěla hlavou a rozesmála se: „Po mudlovsku by to trvalo mnohem, mnohem
déle.“ Shlédla na dítě a pak otočila pohled k Severusovi. „Je dokonalý,“ řekla a do hlasu
se jí znovu vloudil onen láskyplný podtón. Pak se usmála. „Vypadá jako můj otec,
myslím. Chtěl jste... ehm... ho vidět?“
„Já... ano.“ Nemělo smysl lhát, muselo jí být jasné, proč přišel. „Je zcela zdravý, jak
jsem slyšel.“ Přistoupil blíž a ona k němu naklonila raneček, který držela v náruči. Uviděl
drobnou zarudlou pomačkanou tvář doplněnou chocholkou tmavých vlasů a rámovanou
bledězelenou peřinkou. Oči byly zavřené, dítě zřejmě rychle usnulo.
„Má hnědé oči,“ prozradila mu Hermiona a něžně pohladila drobné líčko. „Není
překrásný?“
„Je... maličký,“ přiznal Severus tichounce a napůl zvedl ruku, načež se zase donutil ji
spustit k boku. Nemohl s klidným svědomím říct, že je jeho syn krásný – připomínal spíš
holohlavou růžovou opičku – ale byl křehký, bezmocný a zranitelný a způsobil svému otci
prudkou svíravou bolest srdce. „Je to normální, aby byl novorozenec takhle malý?“
„Je o něco menší, než bývá zvykem, protože se narodil přeci jen o chvíli dřív,“
sledovala Hermiona svého syna zbožňujícím pohledem. „Ale váhou se ještě taktak vešel
do tabulek pro zdravé novorozence. Madam Pomfreyová tvrdila, že je naprosto
v pořádku.“
„Dobře,“ zase už se mu ruka zvedala, aby se dotkla dítěte, raději ji znovu rychle
donutil poklesnout. „Není vám podobný. Ani mně. Naštěstí, řekl bych.“
„Může začít někoho z nás připomínat později. U mimin je to těžko říct,“ Hermiona
vypadala pobaveně. „Ron tvrdil, že je rozkošný. Harry si podle mne myslí, že je divný.
Snažil se být zdvořilý, ale když se na něho díval, vypadal... směšně.“
Severus se zamračil. Jeho syn mohl být narůžovělý a pomačkaný, ale to ještě není
důvod k tomu, aby Potter předváděl své obvyklé tupohlavé neotesané chování. Čekalo se
od něho, že bude milý alespoň na Hermionu. „Vypadá jako dokonale zdravé mimino, ne
snad? Co je na tom divného?“
„Myslím si, že Harry nikdy na vlastní oči neviděl žádné novorozeně. Asi očekával něco
mnohem roztomilejšího a boubelatějšího,“ políbila Hermiona něžně synovo čelo. „Jako
jsou děti v televizi.“
Jeho syn byl o třídu lepší než ta obtloustlá nepohyblivá mimina, která si Severus
matně pamatoval z televizních pořadů svého mládí. Vypadal čile a ostražitě, i když
zrovna spal v matčině náruči. „Možná bych mohl Potterovi přimíchat do jídla Nadouvací
roztok říznutý kapkou Bezesného spánku – pak by viděl, nakolik roztomilé je vypadat
jako zdrogovaný nákyp,“ zabručel.
Hermiona se tiše rozesmála. „To byste ředitelce těžko vysvětloval... Ale ne že by si to
nezasloužil.“
Severus v jejím tónu odhalil špetku zlosti a ironicky se usmál. Ať už se snažila působit
sebechápavěji, Hermiona byla naštvaná, že Potter její dítě neshledal krásným. „Ujišťuji
vás, že můj vliv na jeho... stav nebude nikdy odhalen.“
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„Vzhledem k tomu, že budete první osobou, s níž madam Pomfreyová bude
konzultovat diagnózu...“ zachechtala se tiše. „Ale ne. Prostě si ještě nezvykl, že na světě
existují i malé děti.“ Přitulila si synka blíž a pak vzhlédla k Severusovi s podivně
dychtivým výrazem. „Chtěl byste... ehm... si ho pochovat?“
Rychle ustoupil. „Mohl bych ho upustit,“ zdráhal se nepřesvědčivě. Roky vybroušená
jistota každičkého pohybu by ho nezradila ani nyní. Jenže moc dobře věděl, že podržet
dítě na rukou – uznat ho tím za své, byť v soukromí zavřeného pokoje – je převelice
pochybný nápad.
„Neupustil byste ho,“ sklopila Hermiona smutně oči. „Ale nemusíte, pokud nechcete.
Jen jsem si myslela... ehm... že byste třeba rád.“
Chtěla, aby vzal dítě do náruče. A jak už se poslední dobou stávalo stále častěji,
Severus pocítil, že touha udělat Hermioně radost přemohla jeho zažitou opatrnost; třeba
jen krátce. „Nu dobrá. Dejte mi ho.“ Napodobil svými pažemi gesto, jímž držela dítě, a
ona mu je jemně předala do náruče – hlava dítěte spočinula na jeho horní paži a druhá
ruka podepírala chlapcovo tělíčko.
Dítě vážilo o poznání více než Akila. Severus zíral na drobnou tvář a ze zvyku určoval
vůně, které zasáhly jeho čich. Levandule pocházela jednoznačně z peřinky, heřmánek
z uklidňujícího lektvaru, jenž vařil pro Poppy, a podivný pach, který nedokázal určit, mohl
přetrvávat ještě od porodu... Zatímco se zaobíral určováním a popisováním toho
drobného živého balíčku ve své náruči dle měřítek světa, který znal, dítě otevřelo oči.
Hnědé, zrovna jak Hermiona říkala... zvláštně kouřové, lehce dozelena, ale rozhodně
hnědé. Chvíli hleděly na Severuse s tichou zvědavostí, pak se znovu zavřely, dítě si tiše
oddechlo a opět usnulo.
Severus ještě nikdy v životě neviděl tolik důvěry a ospalé radosti v pohledu upřeném
na svou osobu. Na dlouhou chvíli zapomněl na Hermionu a cele se soustředil jen na
svého syna, jehož choval. Pak se podíval na ni a těžce polkl. Dovol mi hlásit se k němu.
Dovol mi žít s vámi, milovat vás tak, jak si zasloužíte, starat se o vás... Sám nevím proč,
ale toužím po tom... Nedokázal to vyslovit. Kdysi mu laskavě nabídla místo v životě
dítěte, ale ne ve svém. A mít jen jednoho z nich by bylo horší, než nemít nikoho. „Už jste
mu vybrala jméno?“
„Ano. Martin Filip Granger.“ Natáhla se k nim, odkryla drobnou rudou pěstičku a
jemně ji pohladila bříškem prstu. „Martin po mém dědovi, Filip po mém otci,“ pousmála
se. „Pokud by se narodila dívka, jmenovala by se Kateřina Jana po mé babičce a matce.“
„Vhodné jméno,“ řekl tiše. Martin znamená ‚válečník‘, pokud si správně vzpomíná, a
přitom na první poslech nezní vojensky... vhodně vybrané jméno pro dítě narozené v
důsledku války a oslavy míru. „Přijdou sem vaši rodiče podívat se na něho?“
„Zítra. Profesorka McGonagallová to zařídila,“ zazívala Hermiona a zakryla si ústa
rukou. „Jsou z toho úplně na větvi, už mi poslali dvě sovy.“
„Nechám vás už spát.“ Opatrně uložil synka do kolébky a ovinul ho peřinkou. Martin si
znovu ze spánku oddechl a jemně našpulil rty.
„Měla bych jít spát,“ kývla na souhlas, lehla si na polštář a uspale se na něho usmála,
až ho srdce zabolelo. „Děkuji za návštěvu.“
„Dobrou noc, Hermiono,“ popřál jí tiše a raději vyklouzl z pokoje, než se stihne na
něho znovu podívat stejným způsobem. Na kontrolní obchůzku si už ani nevzpomněl,
zamířil rovnou do svého bytu, kde ležel až do svítání neschopen usnout.
Na ošetřovně vylezla zpod jedné z postelí štíhlá chundelatá postavička, posadila se do
uličky a zamyšleně si začala lízat tlapky. Vzrušující vývoj...
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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„Hermiono!“ Dveře se s třeskem rozlétly, aby vpustily Janu Grangerovou, která se
jako vítr přihnala ke své dceři a něžně ji objala. „Zlatíčko moje, ani věřit tomu nemůžu!“
„Tak kde máme ten nový přírůstek?“ zeptal se Filip a vytasil se s obrovským modrým
plyšovým medvědem, kterého přinesl pod paží. „Tady je... tedy, Hermiono, ta kolébka je
ale kus poctivé řezbářské práce. Vypadá starožitně.“
„Je starožitná. Skřítci mi nebyli schopni říct určitě, ze kdy pochází, ale má za sebou
dobrých šest set let,“ Hermiona se vymanila z matčina objetí a vylovila syna z kolébky.
„Leč obsah má docela nový, ještě mu není ani čtyřiadvacet hodin. Není překrásný?“
Harryho projevy mohly být sice zcela neuspokojivé, ale její rodiče óchali, áchali a
žvatlali zrovna tak, jak Hermiona doufala. Přinesli celé náruče dárků – hračky, dupačky,
vestičky, vlněné čepečky a spoustu dalších věciček – a Hermiona začala rodičům hned
vyjmenovávat všechny ostatní dary, jež dostala. „Paní Weasleyová mi poslala šest
vlněných svetříků a peřinku pro malého a k tomu neskutečně obrovskou plechovku
nugátových bonbónů, prý abych se rychle zmátořila.“
„To bylo od ní opravdu laskavé,“ objala Jana svou dceru, když předala vnuka Filipovi,
na něhož přišla řada chovat. „Musí to být moc milá dáma.“
„To vážně je, mami,“ opřela se Hermiona šťastně o matčino rameno. „A od Fleur
s Billem jsem dostala neuvěřitelně načinčaný obleček, samá kraječka a mašlička... tuším,
že chudáček Bill do jeho výběru neměl co mluvit.“
Jana se zachichotala. „Když ses narodila, dostalas alespoň tucet rozkošných
maličkých háčkovaných kabátků se stužkami a růžičkami. Kdykoli jsem ti některý z nich
oblékla, okamžitě jsi ho poblinkala.“
„Pokud Martin ohodí tenhle, nebudu se moct zlobit,“ pokrčila Hermiona rameny.
„Nevillův dárek byl fajn, dal Martinovi zklidňující pleťové mléko, a madam Pomfreyová mi
předala krabičku se všemi možnými i nemožnými léčivy proti každodenním drobným
neduhům, jaké postihují malé děti. Proti rýmě, opruzeninám a takovým podobným
nepříjemnostem.“ Najednou se rozesmála: „A mami, kdybys viděla Křivonožkův dárek!“
„Křivonožkův? Tvůj kocour ti přinesl dárek?“ vzhlédl překvapeně Filip od broukání na
vnoučka. „Jak se mu to povedlo?“
„Vážně netuším, jak ho dostal až sem,“ zubila se Hermiona. „Ale hned jak jsem se
probudila, tak sem přitáhl mrtvého králíka, který byl skoro tak velký jako on sám. Za
nimi samozřejmě široká krvavá stopa... ale, tati, tvářil se tak pyšně!“
Jana s Filipem vybuchli smíchy. „To je ale starostlivý kocourek, asi si myslí, že o tebe
musí pečovat, když ty teď potřebuješ odpočívat,“ usoudila Jana a jemně pohladila svou
dceru po zádech. „A co jsi s ním prosimtě udělala?“
„Dilly – to je skřítka, která mě a Martina obsluhuje – ho odnesla. Budu ho mít
k obědu,“ usmála se Hermiona a vesele zavrtěla hlavou. „Prostě jsem ho nemohla
vyhodit, když si s ním dal takovou práci.“
„No, řekla bych, že králík je docela výživná krmě,“ zamyslela se Jana. „Bylo od něho
laskavé, že ti ho přinesl.“
„Bylo. Naštěstí přijal Martina docela kladně. Nedovedu si představit, co bych dělala,
kdyby na něho žárlil,“ naklonila se k nohám postele, kde byl Křivonožka smotaný do
klubíčka na žluté huňaté peřince od Molly a vylepšoval ji svou oranžovou kožešinou. „Máš
mimi rád, že jo?“
Nožka krátce zapředl, pak si přikryl hlavu packou a znovu usnul. „Hm, ranní lov ho asi
úplně vyčerpal,“ nadhodil Filip, předal dítě své ženě a pohladil kocoura. „Děkuji ti, že se
nám o ni staráš, Nožko.“
Křivonožka stříhnul uchem na znamení, že vzal Filipa na vědomí... a pak se náhle
prudce napřímil, seskočil z postele a ukryl se za kolíbku. Všichni tři Grangerovi na něho
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chvilku překvapeně civěli; vzápětí se dveře prudce zhouply. „Ahoj, Hermiono!“ vrazil do
pokoje Ron následovaný nezvykle tichým Harrym. „Přinesli jsme ti něco pro děcko!“
„To je jak na Vánoce, až na tu drobnost, že všechny dárky jsou mi příliš malé,“
rozesmála se Hermiona a otevřela sáček, který jí Ron podal – musel se tehdy
v Prasinkách vrátit do obchodu Oblečení pro potěšení, protože přinesl ten příšerný overal
Kudleyských Kanonýrů. „Ale Rone, on je na famfrpál ještě moc malý!“
„Nikdy není příliš brzy mít oblíbené mužstvo,“ oponoval jí Ron a toužebně hleděl na
miminko hovící si v náruči své babičky. „A vzhledem k tomu, že ty o famfrpálu víš úplný
kulový, je jasné, že ho budeme muset učit já a Harry.“
Filip se zasmál. „Já ho budu učit fotbal a vy famfrpál,“ přikývl souhlasně. „Společnými
silami z něho vychováme sportovce.“
„To by ho měl učit jeho otec,“ zamračila se Jana, ten výraz její obvykle přátelské tváři
vůbec neslušel. „Nejde mi na rozum, že se ještě nepřihlásil.“
„Ale mami...“ převzala si od ní Hemiona svého syna a ochranitelsky ho objala.
„Nezačínej zase, ano?“ Jana svou dceru bezvýhradně podporovala a prvním vnoučetem
byla patřičně nadšena, nicméně poznámky o otci řečeného vnoučete se v průběhu
Hermionina těhotenství stávaly stále kousavějšími.
„Vždyť by tu měl být!“ ohradila se Jana stále stejně zachmuřeně. „Je tu krásné dítě a
otce nevidno...“ Významně střelila očima po Ronovi. Jelikož byl Hermioniným přítelem
v době početí, stále ho podezírala.
Ron zamrkal a pak prudce zavrtěl hlavou. „Podívejte se na mě,“ pronesl pevně. „Můj
být nemůže. Není zrzek.“ Pro podtržení svých slov si zatahal za ohnivou kštici. „V naší
rodině jsou rusovlasí všichni do jednoho – a on má vlasy ještě tmavší než Hermiona.“
Jana znovu pohlédla na Martina a pak přikývla, konečně udolána argumenty. „Přála
bych si, abys nám prozradila, kdo to byl, zlatíčko,“ poklepala smířlivě na dceřino rameno.
„Samozřejmě bychom to udrželi v tajnosti, pokud by sis to tak přála.“
„Neudrželi. Zavraždili byste ho,“ pohlédla Hermiona pevně na své rodiče i na Rona
s Harrym. „Vy všichni čtyři. Nejdřív byste ho zabili a pak ho oživili jen proto, abyste ho
sem dotáhli a nařídili mu chovat se ke mně mile od teď až na věky věků.“
„No... jo. Asi jo,“ usoudil Ron a měl tu slušnost vypadat alespoň trochu stydlivě. „Ale
on si to zaslouží, Hermiono.“
„Nezaslouží. Vůbec nic o tom nevíte.“ Martin zakňoural, načež si Hermiona
porozepnula košili a přiložila si ho k prsu. Harry se k nim okamžitě otočil zády a Filip
odvrátil pohled. Ron, který její ňadra viděl nejednou a vždy si ten pohled náležitě užíval,
se s nějakým dekorem neunavoval. „Martin je můj syn, na ničem jiném nezáleží.“
„Ale on by z toho neměl tak snadno vyklouznout, Hermiono,“ zaznělo rozčileně od
odvráceného Harryho. „Nemůže se k tobě a k dítěti chovat, jako byste neexistovali.“
„To nedělá,“ přitáhla si Hermiona synka o kousek blíž. „Takhle je to nejlepší – pro
něho, pro mě i pro Martina. Prostě... je.“
„Ale Martin bude chtít znát pravdu,“ namítla Jana. „Není jednoduché vyrůstat bez
otce, Hermiono –“
„Jo, a co když bude vypadat jako on?“ obrátil se k nim zachmuřený Harry. „Co když si
to pak někdo domyslí a Martin nebude vědět, že –“
„No, vsadím se, že pan a paní Grangerovi si touží prohlédnout hrad!“ vložil se Ron
hlasitě. Všichni na něho vykulili zraky a on protočil oči v sloup. „Pronesl ve snaze
ohleduplně změnit téma, které Hermionu rozčiluje a které by tudíž bylo lépe opustit.“
„Díky, Rone,“ zašeptala Hermiona a chabě se na něho usmála.
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„Notak...“ máváním rukou vyháněl Harryho i Hermioniny rodiče, dokud doopravdy
neodešli; Jana se tvářila provinile a Filip poněkud roztrpčeně. „Možná jsem nebyl tím
nejlepším klukem pod sluncem, Hermiono, ale poznal jsem tě natolik, že už vím, kdy jsi
příliš rozhozená.“ Sklonil se k ní a starostlivě ji políbil na tvář. „Provedu je několikrát
hradem tam a zpátky, abys měla s dítětem chvíli klidu, jo?“
„Jo. Díky,“ popotáhla Hermiona a také ho na oplátku políbila na tvář. „Opravdu jsi
nebyl tím nejlepším klukem pod sluncem, ale jako přítel jsi k nezaplacení.“
„Já vím,“ ušklíbl se na ni vesele a shlédl jí do výstřihu. „Tohle mi tedy chybí...“
Hermiona se rozesmála. „No, dokud jsme se nerozešli, tak jsi má ňadra nikdy
nezanedbával, to ti musím přiznat, Rone.“
„Já mám prsa rád jaksi všeobecně, ale tvá byla první, která jsem viděl takhle z blízka,
tudíž jim v mém srdci patří nezastupitelné místo.“ Ron se rozchechtal a ustoupil ke
dveřím, když po něm vrhla polštář. „Nojo, nojo, už jdu. Aspoň už se cítíš líp. Rozhodně je
příště nenechám o tamtom mluvit.“
„Ale když to zjistíš, tak ho zabiješ.“
„Nezabiju. Pocuchám mu peříčka, samozřejmě, možná ho i přizabiju, ale nechci ho
přímo zabít, pokud si to nepřeješ.“
„Nepřeju.“
„Tak nezabiju. Jenom mu ublížím.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola čtyřiadvacátá

Odhalení
Minerva stála na hořejší galerii a sledovala tři postavy zahalené do dlouhých plášťů,
jak se vynořují z obrovských dvoukřídlých vstupních dveří. Vypadaly provlhle a prostydle;
venku padal namrzající déšť.
„To bylo boží!“ shodil plášť Malcolm Baddock, jakmile vstoupil do budovy školy, a
vytřepával z něho mokrou břečku na podlahu se šťastnou nevědomostí o realitě práce
pana Filche. „Jak tam ti všichni ministerští seděli a poslouchali nás!“
„Bylo to... uspokojující,“ smekla Millicent Bulstrodová kápi, čímž odhalila rozježené,
krátce střižené hnědé vlasy, a zamyšleně svraštila čelo. „Pan Savage říkal, že bych mohla
jít na Odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů.“
„Pan Savage má úplnou pravdu,“ odpověděl Severus a také shodil kápi. Byl pobledlý
a vypadal přepadle – nikdy nesnášel dobře chlad a Minerva si byla téměř jista, že právě
tato skutečnost byla hlavním důvodem, proč ho nikdy nebylo vidno jinak než bezpečně
zabaleného do těžkého hábitu. „Zařídím vám odpovídající doporučení, Millicent, až složíte
OVCE.“
Dívka se rozzářila a Minerva si povšimla, že úsměv mírní dívčinu nešťastnou podobu
s jejím apatickým otcem. „Děkuji vám, pane!“
„Jistě,“ Severus vzhlédl a lehce na Minervu kývl. „Běžte do společenské místnosti.
Vaši spolužáci již zřejmě omdlévají touhou vyslechnout si vyprávění o vašem vzrušujícím
dobrodružství na straně zákona.“
„Jo! Clíodhna s Walterem budou chtít vědět, jak to šlo s mým projevem. Pomáhali mi
ho nacvičovat.“ Baddock zvedl kotvy a odplouvaje v dál, bez ustání brebentil: „Myslím, že
se mi docela povedlo zapůsobit, ne, Milli? Řek‘ bych, že jsem uhodil zrovna na tu
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správnou strunu oním ‚nevinným rozhořčením‘, hlavně v té pasáži, kde jsem se zmínil o
dítěti...“
Severus je sledoval pohledem, a když odešli, ladně vystoupal po schodišti k Minervě.
„Oba to sehráli výtečně. Slečna Edgecombeová byla odsouzena do Azkabanu na deset
let, zřejmě bylo přihlédnuto k jejímu mládí.“
„Chápu.“ Marietta Edgecombeová by měla být pod dozorem i po svém propuštění, což
Severus jistojistě nepřehlédne. Vinila Hermionu ze svých potíží a deset let v Azkabanu jí
jistě na náladě nepřidá. „Předpokládám, že lépe už to dopadnout nemohlo. Uznal
Starostolec omluvu slečny Grangerové?“
„Skutečnost, že přede dvěma dny porodila, byla shledána dostačující pro omluvu její
nečekané nepřítomnosti,“ mrkl na ni Severus téměř pobaveně. „Dolores byla ovšem
znechucena ztrátou dokonalé příležitosti veřejně ji zostudit.“
Minerva se zachechtala. „Naše milá Dolores slečnu Grangerovou nikdy neměla ráda.“
„Naše milá Dolores nemá ráda nikoho chytřejšího, než je ona sama,“ odfrkl si Severus
a Minerva skryla úsměv. Severus povětšinou udržoval a rozvíjel blízké vztahy s bývalými
členy své koleje, ať už je osud zavál kamkoli, ale Dolores Umbridgeové patřila čestná
výjimka. „Pan Baddock na její otázky odpovídal velice prostořece.“
„Za což jsi mu nabídl větrový bonbón.“
„Dva.“
„Výborně,“ přikývla Minerva. Občas se naskytla příležitost, kdy studentovo chování
nebylo vhodné odměnit body, nicméně sladkosti byly vhodné vždy. „Jelikož je slečna
Grangerová stále ještě v nemocničním křídle, přepokládám, že vaše obvyklá sobotní
hodina strategického smýšlení se ruší.“
„Ano, dnešní hodina odpadá,“ zamračil se, „ale v nejbližších dnech bude muset začít
s praktickými cvičeními z Lektvarů. Madam Pomfreyová jí nařídila týden klidu, než se
vrátí znovu do vyučování, takže bude pravděpodobně nejlépe začít příští sobotu.“
„Moudré rozhodnutí. A vzhledem k tomu, že máš chvilku volno, ráda bych s tebou
nyní krátce probrala situaci slečny Grangerové.“ Tento trik se naučila od Albuse –
nejprve je nutno se ujistit, zda dotyčná osoba má volno, a teprve potom navrhnout
krátký rozhovor. Tímto postupem se zcela vyloučí případné výmluvy dotyčného, že mu do
domluvené schůzky vpadly neočekávané povinnosti.
„Brilantní nápodoba našeho bývalého ředitele, Minervo,“ odtušil Severus suše, ale
následoval ji vzhůru do ‚oficiální‘ pracovny... a pak, poněkud překvapeně, po schodišti
ukrytém ve zdi do její soukromé studovny. „Pohovor mezi čtyřma očima? Jak...
bezostyšné.“
„S těmi dvojsmysly to nepřeháněj, mladý muži,“ usadila ho Minerva a ušklíbla se na
něho na oplátku za jeho grimasu. „Jsem dost stará na to, abych byla tvou babičkou...
přinejmenším.“
„Jsem si jist, že by tomu nikdo nevěřil,“ galantně se jí poklonil hlavou – dokázal být
opravdu velice šarmantní, když si dovolil se uvolnit. „Nikdy jsi nevypadala na svůj věk.“
„Děkuji ti,“ usmála se křivě. „Tvář s ostře řezanými rysy má své nevýhody, ale umí
stárnout, jak jednou zjistíš sám.“
Vypadal zmateně; kývla na něho a odvrátila se k nevelkému likérníku. Nebylo to
zrovna lichotivé srovnání, ale on je jistě bude považovat za neotřelý kompliment. Oba
byli obdařeni vystouplými lícními kostmi a bradou ostrou tak, že by se její pomocí daly
otvírat dopisy; nicméně ani jedno, ani druhé jí nikdy nekladlo překážky v pletkách
s druhým pohlavím. Nejvyšší čas, aby se Severus přestal litovat a začal se svým
zevnějškem něco dělat.
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Nalila starou kvalitní brandy, již si schovávala pro zvláštní příležitosti, do dvou
skleniček a jednu sklenku mu podala. „Připiješ si se mnou, Severusi?“
Povytáhl obočí, ale brandy si vzal a přikývl. „Samozřejmě. A na co?“
Minerva pozvedla sklenku. „Na tvého syna,“ pronesla tiše. „Ať žije dlouho a šťastně.“
Severus na okamžik naprosto ztuhl podoben slonovinové soše oděné černým hávem.
Pak pozvedl skleničku a tiše ji vyprázdnil; Minerva ho napodobila. Nato nechal ruku se
sklenkou klesnout, Minerva udělala totéž – a beze slova na sebe hleděli. Po mnohem
delší době, než bylo pod upřeným pohledem McGonagallové obecně zvykem, sklopil oči
k zemi. „Jaks to zjistila?“
Neplýtval časem na popírání. Skvěle. „Měla jsem podezření od výslechu slečny
Grangerové před Správní radou. Některé její... odpovědi... byly neočekávané.“
„Doufal jsem, že sis toho nevšimla,“ sklonil Severus hlavu a zahořkle se usmál.
„Neměl bych si dělat takové naděje.“
„To tedy neměl. Nicméně, byly i další náznaky, když jsem se po nich začala
poohlížet.“ Minerva mu dolila a on se ani nezmohl na odpor. „Jistotu jsem získala, když
ses ve tři ráno plížil po ošetřovně, abys ho uviděl.“
Severus se zachmuřil. „Mám to brát tak, že kdybych se byl podíval pod postele na
ošetřovně, byl bych uviděl starou čmuchalku, která se snaží nenápadně splynout se stíny
a přitom si tiše pohvizduje?“
Minerva se nad tou představou zachichotala. „Neblázni, Severusi. Kočky nehvízdají.“
„Špehovala jsi mě.“
„No, teoreticky jsem špehovala slečnu Grangerovou. Můj předpoklad, že zrovna ty
budeš tím, kdo se k ní potajmu vplíží, nelze brát v potaz. Mohla jsem se mýlit.“
„Ale nemýlila,“ zakroužil sklenkou s nápojem, nepřítomně do ní hleděl. „Co máš
v úmyslu udělat... s tímto poznáním?“
„Pokud si myslíš, že ti hodlám nařídit, aby ses stáhl do soukromí a udělal ze slečny
Grangerové počestnou ženu, mýlíš se. Já nejsem Albus,“ dolila si Minerva brandy. Nejspíš
ji bude ještě potřebovat. „Nicméně bych ráda slyšela tvé důvody, pro něž se odmítáš
znát ke svému synovi. Nepředpokládám, že se jedná o něco tak prostého, jako je touha
zůstat nezadán a bez závazků proto, aby ses mohl nerušeně honit za každou mladou
sukní. Nikdy jsi neměl sklony nadhánět dívky ani ženy, pokud jsem si dobře všimla, a
nedovedu si představit, že bys s tím chtěl začínat zrovna nyní.“
Tiše se zasmál, jeho hořké ‚haha‘ neobsahovalo ani špetku pobavení. „Ne. Opravdu
jsem nikdy nebyl znám pro své dobyvatelské úspěchy.“
„V první chvíli, když za mnou slečna Grangerová přišla a oznámila mi, že otec dítěte si
přeje zůstat neznámým, jsem samozřejmě očekávala ony důvody, které jsem ti zmínila.
Otcem mohl být například mladý pan Weasley...“
„V tom případě by tvé očekávání nejspíše bylo správné,“ zakabonil se Severus. „Ty jsi
věděla, jak se choval, když spolu chodili?“
„Ale ano. Jenže dokud se slečna Grangerová tvářila, že jí to nevadí, neměla jsem
právo se do toho vměšovat,“ pokrčila Minerva rameny. „No, pokud tedy nehodláš smilnit
pro zábavu a udržení dobré fyzické kondice... proč nepřiznáš, že je Martin tvým synem?“
„To není tvoje věc,“ odsekl Severus a konečně znovu svýma očima vyhledal její. „O to
se nemá kdo co zajímat. Tato záležitost je čistě mezi mnou a slečnou Grangerovou.“
„A Martinem,“ zatvrdila Minerva svůj pohled. „Bude chtít vědět, kdo je jeho otcem a
proč se k němu nechce znát. A Martin má právo to alespoň vědět.“
„Ale ty to právo nemáš.“
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„Ne, nemám. A tvou povinností není zodpovědět všechny mé otázky,“ upila Minerva
ze své sklenky, vychutnávala si palčivou chuť brandy. „Já opravdu nejsem Albus,
Severusi. Nechci z tebe páčit tvá tajemství ani lstí, ani hrozbami. Ale pokud se rozhodneš
svěřit se mi, nedozví se ode mne živá duše ani půl slova.“
Znovu odvrátil tvář, napětí z něho přímo sálalo. Pak jeho hubená ramena lehce
poklesla a Minerva konečně vydechla; ani si nevšimla, že zadržovala dech. Severus
Snape se nikdy nesvěřoval rád, ani v dětském věku ne. Albus ho ke zpovědi nutil
pravidelně, po každém Severusově návratu z Voldemortových spárů, a zdálo se, že tento
přístup Severusovi pomáhá víc než cokoli jiného. Předpokládala a trochu i doufala, že mu
toto upouštění přetlaku schází a že se neodmítne svěřit, když se mu nabídne do role
mlčenlivého zpovědníka. „Já... zvažoval jsem, že ho veřejně uznám za svého. Hermiona
ponechala volbu na mně. Ale oběma, jí i jemu, se bude žít snáze, pokud zůstanu
v anonymitě.“
Minerva si odfrkla. Severus měl sklony k melancholické sebelítosti, a že k ní měl
nemálo důvodů, nicméně ona sama ho v tom podporovat nehodlala. „Láry fáry! Dítě má
právo znát svého otce a Hermiona potřebuje veškerou pomoc, jaké se jí může dostat –
má na krku novorozeně, zkoušky a hledání prvního zaměstnání.“
Severus vypadal překvapeně. Albus při jejich malých sezeních asi nikdy nenadával.
„Ona je žádoucí mladá žena,“ pronesl ztuhle. „Pochybuji, že dítě zůstane bez otce
navěky. A její vlezlí přítelíčci jí jistě poskytují víc pomoci, než kolik kdy chtěla, neřku-li
potřebovala.“
Minerva se zachmuřila. Byla pevně přesvědčená, že Hermiona si v dohledné době
nehodlá hledat jiného mužského. Později by samozřejmě mohla. Ale v současné době jí
bylo osmnáct, byla zoufale zamilovaná a měla syna, jehož přítomnost zřejmě jen utužila
její náklonnost k jeho otci. Naznačoval Severus, co naznačoval, protože neoblomně věřil,
že si Hermiona v budoucnosti najde někoho jiného? Nebo pouze doufal, že se tak stane?
„A stane-li se tak? To opravdu s klidným srdcem svěříš blaho svého syna do rukou
jakéhosi cizince?“
Kostnatá ramena se znovu napjala a na Severusově tváři se usadila chmura. „Mám
v ni důvěru, že pro tento úkol vybere vhodného kandidáta.“
„Severusi, mluvíme o dívce, která byla zcela vážně zapletena s Ronaldem Weasleym.
Milým chlapíkem, leč mizerným živitelem i opatrovníkem.“ Severus tuhl stále více a
Minerva znovu usrkla brandy. Bylo to od ní zákeřné, jistě; moc dobře znala Severusovu
víru v to, že nikdo nedokáže v jakémkoli úkolu obstát na jím požadované úrovni – jen on
sám. „Mimoto, nejpravděpodobněji se stejně pokusí všechno zvládnout sama, bude
současně příkladnou matkou i ženou úspěšnou v zaměstnání... až do chvíle, než se
z toho nervově zhroutí, jak se jí to stalo ve třetím ročníku.“
Chmura na jeho tváři se prohloubila. Znal Hermionin sklon k přepínání se nad její
možnosti a Minerva neměla v úmyslu ho nechat, aby na to jen tak zapomněl. „Její
přátelé, ani její rodina jistě nedopustí, aby to došlo tak daleko,“ namítl, ale do jeho
úsečného hlasu se vloudil stín pochybnosti.
„Nikdy ji nedokázali udržet a já si nedovedu ani představit, že by se jim to podařilo
nyní.“ Brzdění Hermiony Grangerové, aby se neupracovala do stavu zcela mátožného,
bylo zaměstnání na plný úvazek, což Minerva poznala na vlastní kůži jako její kolejní
ředitelka. „Můžeš mít spousty pádných důvodů, proč nechceš být Martínkovi otcem,
Severusi, ale laskavě to na mě nezkoušej s takovými pitomostmi jako ‚bude jim lépe
samotným‘.“
„Neřekl jsem, že jim bude lépe samotným,“ sdělil tiše svým dlaním. „Řekl jsem, že
jim bude lépe beze mne.“
„Myslíš?“
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Nevědomky se dotkl svého levého předloktí pohybem, který se během let stal
součástí jeho osobnosti. „Nechci, aby můj syn byl poskvrněn spojením se mnou. A ani
jeho matka.“
Jestlipak tušil, že jeho hlas zněžněl, když vyslovoval ‚můj syn‘? A že oči, jež k ní
pozvedl, krátce zaplály skrytým láskyplným zájmem? „Děláš si s tím příliš těžkou hlavu,
Severusi,“ odtušila Minerva, podařilo se jí pevností hlasu zakrýt vlastní chvilku
rozechvění. „Tvé hrdinství v průběhu Závěrečné bitvy –“
„Nezměnilo nic na skutečnosti, že jsem mužem, který ve službách Pána zla zabil
Albuse Brumbála. Já dokážu žít s tím, že na mě na ulicích plivají, Minervo, ale svému
vlastnímu synovi nepřeju, aby si procházel tímtéž utrpením.“ Kultivovaná formálnost, již
si léta pěstoval, ho pomalu opouštěla a do hlasu mu začínal prosakovat tvrdý severský
přízvuk, který si Minerva pamatovala ze Severusova dětství. „Je to jen malé dítě,
Minervo, a Hermiona sama je sotva víc než děcko. Kdyby se dostalo na veřejnost, že
jsme...“ nedokončil a líce mu zbarvil lehký ruměnec. „Stala by se vyvrhelem. To jí
nemůžu udělat.“
Minerva si stále nebyla jista, co Severus cítí k Hermioně Grangerové, ale měla tušení,
že dívčiny šance jsou lepší, než si dotyčná myslí. Ale co se z rozhovoru dozvěděla určitě,
bylo alespoň to, že Severus Snape miluje svého syna. „Asi by se setkali s jistou
nedůvěrou od lidí, kteří neznají cenu úplné rodiny,“ řekla mu tiše.
Sklíčeně se odvrátil a Minervě se náhle v mysli vynořila vzpomínka na napjatého
nešťastného kloučka sedícího před mnoha lety v první lavici. „Už... toho nechme,
Minervo. Prosím.“
Přikývla. „V pořádku, Severusi. Jak si přeješ.“ Již nemělo cenu dále naléhat. Možná
později...
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Máte zpoždění,“ prohlásil Severus nabroušeně, když Hermiona konečně vstoupila do
laboratoře; čekal na ni netrpělivě téměř patnáct minut. Její zjev mu připravil další šok.
Od Martinova narození ji ve studentské uniformě neviděl a náhle vypadala... jinak.
Vlastně ne, vypadala stále stejně – stejně jako před otěhotněním. Lze předpokládat, že
tělo doznalo jistých změn, ale ty byly zcela zakryty splývavým hábitem ze silné látky.
Znovu před ním stála Hermiona ze šestého ročníku, nevinná a pozorná.
Ale ty vlasy... Její hříva byla dle nového zvyku zkrocena do nadýchaného uzlu,
odhalovala dívčinu šíji a přidávala jejímu vzezření šmrnc. „Omlouvám se, že jdu pozdě,“
usmála se na něho. „Musela jsem ještě nakojit Martina, než jsem šla a... no...“
„Chápu. Samozřejmě,“ udržoval klidnou tvář, ale v hlavě mu náhle vyvstala zcela
jasná vzpomínka na Hermionu přikládající v noci k prsu jeho novorozeného syna. Ani
netušil, že si ten pohled zapamatoval s takovou ostrostí. „Kdo se stará o dítě, zatímco
jste zde?“
„Nejméně osm domácích skřítků,“ usmála se Hermiona milostivě. „Zrovna se sbíhají a
začínají tiše pobrukovat. Dilly se je jistě snaží vystrnadit a zabrat si Martina pro sebe, leč
nemá šanci, jsou v přesile.“
Severus s překvapením zjistil, že se při té představě usmívá. „Mají rádi děti, pokud je
mi známo. Pravděpodobně ho úplně rozmazlí.“
„Také bych řekla. No, alespoň to vypadá, že se umějí postarat o mimino.“ Hermiona
se trochu zamračila: „Ron sice na něho stále žvatlá, ale sotva přijde na špinavou plenku,
okamžitě zmizí v nedohledu, a Harry Martina ani nepochová. Asi se bojí, že by ho rozbil či
co.“
Severus se zachmuřil. Harry Potter se většinou nestaral o osud čehokoli, co se mu
dostalo do rukou. Pokud už by Severus chtěl o mladíkovi přemýšlet, strachoval by se
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spíše, že náhodou dítě upustí, ale rozhodně by nečekal, že je ani nevezme do náruče.
Zajímavé. „Hleďme. Jelikož předpokládám, že si přejete nebýt od dítěte vzdálena příliš
dlouho –“
„Musím se vrátit nejpozději zhruba za dvě hodiny.“
„Potom by bylo vhodné začít. Vzhledem k tomu, že
jeho vaření zabere více než měsíc, budete se věnovat
Veritaséru. Máte možnost rozhodnout se buď pro tradiční
postup, anebo pro námi probíranou variantu s použitím
libavky...“
Obrázek ze stránky:
http://www.garten.cz/a/cz/3820-gaultheria-libavka/

oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Harry, víš určitě, že je to dobrý nápad?“ Ron brblal už od chvíle, kdy ho Harry jako
obvykle vytáhl z postele kvůli jejich lekci obrany za ranního kuropění. „Nemohli bychom
počkat, až se tě někdo pokusí zabít někde, kam nevede tolik schodů?“
„Ne, protože tam by se motalo kolem příliš mnoho lidí,“ pohlédl Harry nesmlouvavě
na Rona a pocítil bodnutí viny. Ron sebou bolestivě poškubával, když zdolával schody –
pravděpodobně už ho znovu bolely nohy, o čemž se, jakožto o drobnosti, samozřejmě
opomenul zmínit. „Koukni, budeme v tom pokračovat ještě pár dní, a pokud to k ničemu
nepovede, zkusíme něco jiného.“
„Jo. Fajn. Kolikrát už to vlastně zkoušeli? Pětkrát?“
„Čtyřikrát.“ Mimo otrávené šály a prokletého papírového motýla se objevila ještě
krabička čokoládových bonbonů, jež měla ve svém středu jeden otrávený, a kdosi navíc
zaklel jeho famfrpálový dres, aby se pokusil Harryho uškrtit, sotva si ho oblékne.
K Harryho nemalému studu se proklatému hábitu téměř podařilo splnit svůj úkol, nebýt
Rona s Peaksem, kteří Harryho okamžitě svlékli.
„Ten šutr nepočítáš?“
„Ten mohl spadnout náhodou.“ Když jednou vcházel do hradu, téměř ho zasáhl
nevelký kámen; jenže kameny čas od času z hradu padaly, jen zatím žádný nespadl tak
blízko Harryho.
„Ale nemusel.“
Připraven?“

Konečně

dospěli

k podestě

pod

posledním

schodištěm.

„Tak.

Harry přikývl. „Připraven.“
Neznámý vrah miloval léčky. Harry si byl téměř jist, že dotyčná osoba nebude
schopna klást pasti na místech, kde se Harry s přáteli obvykle pohybovali. Takže každé
ráno spolu s Ronem sesílali každičké léčkyodhalující zaklínadlo, na jaké si jen vzpomněli.
Pasti už ze své podstaty nebývaly tvrdým oříškem – pokud by tu nějaká byla, nemělo by
jim její odhalení činit větší potíže.
Jenže zatím před sebou neměli nic víc nežli umně sestavené schodiště.
Harry se na odhalovací zaklínadla už ani nesoustředil, sesílal jedno za druhým
v naučeném sledu, až náhle mu do očí problikla oranžová záře. „Rone! Asi jsem něco
našel!“
Vyrazil vzhůru; přes třetí stupeň odshora se táhl slabý šedý provázek, téměř
neviditelný na kamenném pozadí. Byl natažený pouhý centimetr nad schodem, tedy příliš
nízko na to, aby o něho kdokoli zakopl. Harry sledoval trasu provázku a náhle ucukl, když
si všiml, kde končí. Stoupl-li by někdo na nastraženou šňůrku, vytáhl by nevědomky
zátku z lahvičky naplněné jakousi vířící nafialovělou látkou. Nevěděl určitě, jak se ta věc
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nazývá, ale za války nejednou viděl podobné purpurové oblaky – kdo se do nich dostal,
nezemřel zrovna rychle a snadno. Bylo nanejvýš zjevné, že neznámý vrah se v zoufalství
uchyluje ke stále drastičtějším prostředkům.
„Ošklivé,“ naklonil se Ron přes Harryho rameno a podíval se na láhev. „Někdo se tě
vážně snaží ranit, Harry... anebo mě. Všiml sis, že dotyčnému či dotyčné je úplně
lhostejné, jestli dostane přímo tebe, nebo zasáhne někoho z tvého okolí?“
„Jo.“ To byl právě ten důvod, proč se rozhodli ze sebe dělat návnadu na místě, kam
se Hermiona ztěžka dostávala, a v čase, kdy Ginny ještě většinou spala. „No, zkusíme
z toho něco vyzjistit, ne?“
Žádné otisky prstů, ale to je nepřekvapilo. Každý, kdo se pohyboval po hradu
vprostřed březnové noci, s sebou nosil rukavice. Opatrně, aby se ho nedotkl, mávl Harry
hůlkou podél provázku. „Památku zjev!“
Toto zaklínadlo se naučil od Tonksové... bystrozoři je často užívali, aby odhalili
posledního živoucího tvora, jenž přišel do kontaktu s neživým předmětem. Ve chvilce se
dělil o schod s namodralým nehmotným přízrakem. Patřil dívence, tak ze třetího,
čtvrtého ročníku; vlasy měla tmavé a... přízračná postava se rozplynula.
Harry s Ronem se po sobě podívali. „Tušíš, která to je, Harry?“
„Ani náhodou,“ zavrtěl Harry hlavou. „Tak tohle bylo... mnohem míň užitečné, než
jsem čekal.“
„A ty to kouzlo nemůžeš zopakovat před kolejními řediteli, aby si podívali... chápu to
dobře?“
„Nemůžu. Funguje jen napoprvé,“ zamračil se Harry. „Sákra. Teď budeme muset
běhat po celé škole a prohlížet si všechny třeťačky a čtvrťačky.“
Ron protočil oči. „Skvělé. Takže buď rozhlásíme, že hledáme předpokládanou
vražednici, čímž ji varujeme, nebo budeme vypadat jako úchyláci.“
„Nebudeme,“ zašklebil se na něho Harry. „Já přítelkyni mám a o tobě je všeobecně
známo, že neustále nadbíháš Susan Bonesové. Dělá větší drahoty než většina
předchozích, co?“
Ronovy zrudly uši. „Sklapni, Harry,“ zabrblal.
„Vážně, Rone, pokud se k tvé mámě někdy donese, jak se chováš od té chvíle, co jste
se s Hermionou rozešli...“
„Sklapni, Harry!“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Harry obezřetně zaťukal a zaslechl náhlé zakňourání. „Hermiono? Můžu dál?“
„Jen pojď, Harry!“ Podle hlasu byla mnohem čilejší, než před snídaní bývala – mimino
ji muselo vzbudit časně. Už zase.
Seděla u nevelkého krbu, na rukou chovala Martina, jak bylo jejím novým zvykem.
Šťastně se na Harryho usmála, vypadala, že ho ráda vidí. „Dnes ráno jste skončili dřív
s tím vaším tréninkem ‚cílem snadno a rychle‘?“
„Ne. Konečně se dostavily výsledky,“ rozcapil se Harry do druhého křesílka před
krbem a užíval si jejího vylekaného, pozorného pohledu. „Dneska jsme tam nahoře našli
nastraženou past. Nechali jsme ji netknutou, Ron došel pro Remuse, aby se na ni podíval
sám. A já si povídal, že ti skočím říct, jak to šlo.“
„Aby ses mi vysmál, protože jsem tvrdila, že to bude k ničemu,“ odfrkla si Hermiona.
„No proč ne... zas je za tím Ty-víš-kdo?“
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„Mno... ano i ne. Zkusil jsem Památku zjev a sice se objevila, jenže jsem dotyčnou
nepoznal.“
„No jasně,“ odtušila nepřítomně a setřela slinu ze synovy tváře. Na Harryho se ani
nepodívala. „Takže rozhodně ona?“
„Jo. Studentka, tak třetí, čtvrtý ročník. Možná i pátý,“ zamračil se Harry. „Z Nebelvíru
nebude. Naše vídám dost často na to, abych je od pohledu všechny znal.“
„To zbývá Havraspár, Mrzimor a Zmijozel,“ zahoupala Hermiona Martinem, který na
oplátku nemířeně mávl zaťatou pěstičkou. „Budeš si je muset všechny dobře
prohlédnout, ne?“
„Jo. Máš nějaký nápad, jak by se mi podařilo dostatečně dlouho si prohlížet tři
čtvrtiny čtrnáctek bez toho, abych vypadal, že si z nich vybírám, a aby jí nedošlo, že ji
hledám?“ kabonil se Harry. Ani se mu nenabídla, že mu pomůže.
„Ale to přeci není žádný problém,“ odtušila Hermiona svým nejvýstavnějším hlasem
šprťácké vševědky. „Prostě umluv jednoho z učitelů ke spolupráci a zaskoč za ním do
hodin třetích a čtvrtých ročníků s nějakým vzkazem. Zatímco si ho bude číst a případně
psát odpověď, budeš se rozhlížet po učebně. Bude to vypadat úplně přirozeně.“
Ani se na něho nepodívala. Harry neklidně čutal do koberce. „Jo, řek‘ bych, že to by
mohlo jít. Do vyučování se vrátíš v pondělí, ne?“
„Ani nevíš, jaká to bude úleva!“ Tak tahle poznámka zněla, jako by pocházela od
staré známé Hermiony... zněla nedůtklivě a dost ostře. „Vážně jsem nechtěla vynechat
tolik času, ale madam Pomfreyová pravila, že si na sebe musíme pořádně zvyknout, než
začnu zase chodit na hodiny. Tak jsem alespoň dodělala všechny domácí úkoly.“
Dokázala dát dokončeným domácím úkolům nádech jentaktak odvrácené katastrofy.
„Učili jste se s Ronem pořádně? Postupovali jste podle těch rozpisů, co jsem vám dala?“
„Ano, Hermiono, učili jsme se pořádně,“ zašklebil se Harry. „Sice ne úplně podle
tvého předpisu, protože vzhledem k tomu, jak jednoduché učivo Obrany je, jsme se
rozhodli věnovat více času Přeměňování a Lektvarům.“
„No...“ Odhadoval, že ho Hermiona chtěla vyplísnit za opomíjení důležitého předmětu,
ale současně si byla dobře vědoma toho, že má Harry pravdu. Zjevně se nemohla
rozhodnout, jestli má rozčileně nadskakovat, anebo s ním souhlasit. „Dokud je
jednoduché, asi je v pořádku trávit více času nad učivem, které je pro vás větší
výzvou...“
„Jo. Budeš na nás pyšná, slibuju,“ pousmál se Harry. „I když Ron stále spí s úkoly pod
polštářem.“
„Pro boží muka! Když přijde na studium, je hrozně pověrčivý. Ještě ho neopustilo
přesvědčení, že v tom musí být nějaký fígl, nechápe, že se jedná pouze o pilnou práci.“
Hermionin oblíbený výklad o potřebnosti tvrdé práce byl utnut Martinovým zakníkáním,
synek vyžadoval plnou pozornost své matky. „Má hlad... ehm... Harry, nevadilo by ti
otočit se?“
Harry se vztyčil. „Stejně bych se už měl jít nasnídat. Díky za rady. Až se najím,
zaskočím za Remusem, ten nebude proti.“ Ke svému štěstí rozhodně nepotřeboval vidět
Hermionu, jak tohle dělá, ačkoli měl nemalé podezření, že Ron si onoho pohledu radostně
užívá.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Čtvrtý ročník, Mrzimor s Havraspárem. Toho dne to byla již třetí hodina, kterou Harry
navštívil, tak už to měl zmáknuté. Zdvořile zaklepal na dveře, tiše přešel ke katedře,
odevzdal ‚vzkaz‘ a pak si pomalu prohlédl shromážděné studenty, zatímco Remus
předstíral, že si čte.
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Nejprve si myslel, že se opět jedná o prostou ztrátu času, když tu náhle pozvedla
hlavu dívka ve třetí řadě. V barevném provedení vypadala trochu jinak, ale stejně ji
okamžitě poznal. Tatáž tvář, oči přimhouřené plným soustředěním – oči, jež se zaměřily
na Harryho rychleji, než se stačil odvrátit. Na zlomek vteřiny se její tvář zkroutila
nenávistí, pak se jejich pohledy střetly a dívčina tvář se změnila v bezvýraznou masku.
Věděla, že on ví? „Remusi,“ šeptl Harry, „máme vítězku.“
Remus vzhlédl, když se dívka postavila s pohledem stále upřeným na Harryho. „To
nemůže být...“ zaprotestoval Remus chabě, jenže Harry už vyrazil vpřed.
„Nechtěla bys mi něco říct?“ zeptal se a sjel rukou do kapsy pro hůlku. „Možná... já
nevím... třeba proč bys mě ráda viděla mrtvého?“
Dívka k němu vzhlížela – byla vysoká asi jako Hermiona, jak si všiml, když byli takto
blízko. „Ne,“ odmítla mírně. „Ani ne.“
Rychle sáhla po hůlce, kterou měla položenu na lavici. Harry dívku prudce uchopil za
zápěstí a bez velké námahy jí znemožnil na hůlku dosáhnout – když nečekaně ucítil
nevýslovnou bolest. Shlédl dolů a uviděl dívčinu volnou ruku přitisknutou ke svému
břichu, pevně svírala rukojeť standardního stříbrného nože ze studentské sady pro
přípravu lektvarů; střenka byla jedinou částí nože, jež nebyla zabořena v jeho žaludku.
Zatímco na ni v šoku zíral, dívka nožem rázně pootočila. Podlomila se mu kolena a měl co
dělat, aby neomdlel.
„Harry!“ Kdosi od něho dívku odtáhl, někdo další ho popadl za ramena a položil na
podlahu. Vzhlédl do ustarané tváře Remuse Lupina a začala se mu motat hlava. „Harry,
nic se neboj, hned tě dopravíme na ošetřovnu...“
Zranění pálilo a zrak se mu rozostřoval. To nebylo dobré. „Remusi,“ zamumlal Harry.
„Otrávený nůž. Vím... otrávený. Bezoár v penálu, mám bezoár...“
A pak svět zčernal.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola pětadvacátá

Žárlivost
„...nebýt jeho šťastného, byť podivného zvyku nosit kousek bezoáru v penálu, nebyl
by pan Potter dopraven na ošetřovnu dostatečně rychle, aby mu bylo ještě pomoci.“
Harryho probral k rozechvělé bdělosti zvuk Snapeova hlasu. Hlasu nenáviděného, to
rozhodně, nicméně neuvěřitelně uklidňujícího pro člověka, který byl otráven a právě
znovu nabyl vědomí. „Slečna Quirkeová vybírala jedy sice jednoduché, zato
nezanechávající stopy, zřejmě velice toužila zůstat neodhalena. Svou nejnebezpečnější
zbraň si nechávala v zásobě pro případ ohrožení.“
„Tuší někdo, proč chtěla Harryho zabít?“ To promluvil Ron odněkud zblízka. Asi seděl
vedle postele. Starý dobrý Ron.
„Ještě ne. Profesor Kratiknot na tom pracuje.“
„Další vraždící havraspár,“ odtušil Ron. Harry rozloupl oči a zíral na barevné skvrny,
v něž se mu změnil svět pokaždé, když odložil brýle. Kousíček napravo bylo cosi velkého
zrzavého, což byla nejspíše Ronova hlava. „Nikdy bych nečekal, že rupne v bedně zrovna
jednomu z nich. Neřku-li dvěma.“
„To jsem taky nečekal,“ přiznal Harry slabě. „Rone, kde mám brýle?“
Rezatá skvrna se odsunula, pak se naklonila zpět k Harrymu, pozvedla mu ruku a
vložila do ní obroučky. „Tady, kámo... jak ti je?“
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Harry odpověď zvažoval celou dobu, kdy si rovnal optiku na obličeji. „Na šrot.“
Z jakéhosi nepochopitelného důvodu ta odpověď Snapea rozesmála, i když ten výraz
na jeho tváři vypadal poněkud kysele. „Protože jste přeci jen omámený. Bezoár
neutralizoval jed, ale zdraví neškodné vedlejší účinky nikoli. Jelikož část použité směsi
byla již odstraněna, nemohu vám dát klasický protijed – musíte tedy počkat, až pominou
veškeré následky. Budete den, či dva dodržovat klid na lůžku.“
„Jasňačka,“ usoudil Harry bezstarostně. Postel byla pohodlná a vyhlídka na den, dva
strávené zotavováním se z pobodání měla jistou přitažlivost. „Ona to do mě zapíchla.“
„Víme, kámo, viděli jsme,“ usmál se na něho Ron povzbudivě. „Nedělej si starosti, už
jsme ji chytili. Žádné další vražedné úklady... doufejme.“
„To je fajn. To ranní vstávání mě zmáhalo.“ Harry se pokusně zavrtěl. Břicho už
nebolelo, asi ho madam Pomfreyová dala dohromady. Skvělé. Pohled na vlastní vnitřnosti
člověka vždycky trochu rozhodí. „Která to byla?“
„Orla Quirkeová, Havraspár, čtvrtý ročník,“ odtušil Snape, zatímco naléval cosi do
sklenky. Harry si s jistým překvapením povšiml, že Snape vypadá unaveně. Kam se
poděla jeho obvyklá rtuťovitost?
A proč tu nebyla Hermiona a neplísnila ho za příšernou bezstarostnost? „Kde je
Hermiona?“
„Chvíli tu byla, ale pak začal Martin brečet, tak usoudila, že bude nejlépe ho odnést,
aby tě neprobudil,“ poplácal ho Ron po ruce. „Za chvilku bude zpátky.“
Harry se zachmuřil. Martin určitě mohl počkat, až se Harry vzbudí. „Aha.“
Najednou se nad ním objevil Snape, nabízel mu skleničku naplněnou čímsi zářivě
žlutým a průhledným. „Madam Pomfreyová usoudila, že toto máte užít. Zmírní to některé
z příznaků otravy a pomůže vám to usnout.“
„Harry chce vidět Hermionu, dokud je vzhůru,“ zamračil se Ron. „Může si to vypít
později.“
„Ne, vypiju to hned,“ převzal Harry sklenku a obrátil její obsah do sebe. Nebylo to tak
hnusné, jak lektvary většinou bývaly... chutnalo to po medu a citrónech. „Hermiona má
stejně napilno. Uvidím ji příště.“
Ron vypadal zmateně, ale Harry si toho nevšímal, odložil brýle, a zredukoval tak Rona
na oranžovorůžovou skvrnu. Lektvar odplavil část závrati, jež mu motala hlavu, a Harry
s tichou vděčností padl do limbu.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Hermiono?“ tiché zvolání následovalo po zaklepání na dveře jejího pokoje. „Máš
chvíli?“
„Počkej moment!“ Hermiona odložila Martina do kolébky a urychleně si zapínala hábit,
zatímco mířila ke dveřím. Nevadilo jí kojit Martina před Harrym a Ronem, kteří byli
v podstatě z rodiny, ale před Dracem... to tedy ne. Rozhodně ne. Už jen ta pouhá
myšlenka jí vehnala krev do tváří.
Draco ji nebyl navštívit od Martinova narození a Hermiona se cítila poněkud ublíženě.
Byla ráda, když začal znovu vycházet se svými zmijozelskými kamarády, ale nebyla tím
nadšena natolik, aby jí nevadilo, že ji začal ignorovat. Když otevřela, smál se na ni.
„Omlouvám se, pokud jsem zvolil nevhodnou dobu – slyšel jsem, že Potter konečně
polapil svého úkladného vraha a byl přitom sám zraněn. Je v pořádku?“
„Dle madam Pomfreyové bude v pohodě, jenom bude muset ještě zůstat jeden, dva
dny na ošetřovně.“ Zamračila se: „Kdyby netrval na tom, že ji dopadne sám, byl by
v naprostém pořádku.“
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„No, vždyť mluvíme o Harrym Potterovi, který má vždycky víc chrabrosti nežli
soudnosti,“ potřásl Draco s úsměškem hlavou a podal jí elegantně zabalenou krabičku.
„Dárek pro dítě.“
„Jé... děkuju. Pojď dál,“ usmála se na něho váhavě. „Chceš se na něho podívat?“
„Velmi rád,“ usmál se na ni na oplátku. „Nechtěl jsem rušit během jeho prvního týdne
– to je tradičně čas pouze pro rodinu, přinejmenším u čistokrevných. Ale nyní, když už
jste měli možnost zvyknout si na sebe nikým nerušeni, jsem usoudil, že by ti možná
nemuselo vadit, zaskočí-li za tebou přítel na návštěvu.“
„Samozřejmě, že mi to nevadí,“ zavřela za ním dveře a uvedla ho ke kolíbce, aby
mohl obdivovat jejího syna. Martin, zaplaťpánbůh, tiše spinkal – když spal anebo byl
šťastný, vypadal zbožňováníhodně, jenže rozbrečel-li se, připomínal spíš pološílenou
červenou řepu. „Tady je,“ uvedla pyšně. „Není krásný?“
Draco přikývl, pozoroval dítě s podivně toužebným výrazem. „Překrásný.“ Natáhl se a
něžně se dotkl jedné Martinovy sevřené pěstičky. „Jaké to je být rodičem?“
Hermiona se zamyslela. Draco byl vlastně první, kdo se jí zeptal, a vzhledem k tomu,
že se zeptal na bytí ‚rodičem‘, nikoli ‚matkou‘, zřejmě zvažoval, jaké to bude, mít vlastní
dítě. „Strašidelné,“ odpověděla a jemně uhladila Martinovu peřinku. „Je to najednou
neuvěřitelná zodpovědnost, když máš dítě. Je na mně závislý úplně ve všem a ještě
spoustu let bude. A nejen tělesně – vždyť z něho budu muset nějak vychovat sebejistou,
všestranně rozvinutou a sociálně zdatnou lidskou bytost s pevným citovým zázemím.
Pokud by na věky zůstal takhle malý, bylo by to... no, sice bych už nikdy neprospala
celou noc, ale na druhou stranu by to bylo svým způsobem méně děsivé.“
Draco zamyšleně přitakal. „Asi ano. Jak se děti vychovávají ve zdravé a vyrovnané
jedince?“
„To právě nikdo neví. Existují desítky teorií – zrovna letí bezvýhradné pěstování
sebevědomí, jenže naši stále míní, že nejlepší je dítě odmalinka podporovat v tom,
k čemu má přirozené nadání. Nevěřil bys, co všechno jsem se učila, když jsem byla
menší. Tanec, hudba, zpěv, malování... naši doufali, že tak vyjdou na světlo mé dřímající
talenty, jež by daly směr mému dalšímu životu. A když se pak zjistilo, že jsem nadaná
magicky, byli naprosto unešení.“
Draco se tomu začal smát. „Vždycky jsem si myslel, že mudlovští rodiče musejí být...
já nevím... vyjevení a zděšení, když se u jejich dětí projeví takovéto nadání.“
„To také mnozí určitě jsou. Ale naši si oddechli: objevili mé životní povolání, navíc
dostatečně zavčasu, abych se mu mohla řádně naučit,“ usmála se Hermiona laskavě při
té vzpomínce. „Víš, vážně jsou stovky teorií, kterak nejlépe vychovávat své potomky.
Střídavě přicházejí do módy a zase mizejí, což jen potvrzuje prostou skutečnost, že nikdo
doopravdy neví... takže člověk do toho musí dát všechno, co může, a doufat, že to
vyjde.“
Pomalu přikývl. „To není zrovna uklidňující pomyšlení. Nejsem si jistý, jestli bude
stačit, když do toho dám jenom vše, co mám.“
„Vím určitě, že budeš skvělý,“ namítla Hermiona ve snaze pozvednout mu
sebevědomí. „Už jen to, že o tom celém přemýšlíš, je dobrým znamením. Víš, Ron pořád
říká, že chce mít taky takové dítě, ale já jsem si zcela jistá, že jeho výchově ve
vyrovnanou osobnost ještě nevěnoval ani tu nejmenší myšlenku.“
Draco se ušklíbl. „Na to bych vsadil boty. Do všeho se vrhá po hlavě a přemýšlí až
dodatečně, což musí být jasné každému, kdo ho někdy viděl hrát famfrpál.“
„Když to říkáš...“ Hermiona nikdy nepronikla do tajů dobrého famfrpálu, a ani se o to
nesnažila. „Ale vážně si myslím, že budeš skvělý táta... ačkoli své děti nejspíš strašlivě
rozmazlíš.“
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„Ano, v tom jsem po své matce. Už jsem byl varován,“ usmál se Draco rozechvěle. „A
ona bude ještě horší. Jakmile se přestane děsit, jaká už je stará, když je babičkou,
zahrne je až po uši dárky a bude je cpát sladkostmi, dokud nebudou jako koule.“
„Jenže by mohlo být ještě hůř. Naši mi zcela vážně navrhli, abych Martina po složení
OVCí přihlásila na mimijógu, a kladli mi na srdce, abych mu hrála klasickou hudbu
k podpoře tvorby spojení v jeho dětském mozečku.“ Hermiona potřásla hlavou nad
Dracovým zaraženým výrazem tváře. „To nic, to jsou mudlovské záležitosti. Stejně si
nemyslím, že by měl cokoli z jakýchkoli kurzů předtím, než se dokáže o své vlastní vůli
alespoň převalovat.“
„No, to bych také nečekal.“ Draco se znovu dotkl Martinovy pěstičky, dítěti se lehce
zachvěla víčka a otevřelo oči. „Promiň, nechtěl jsem ho vzbudit...“
„To je v pořádku... stále se průběžně budí a znovu usíná. Do minuty bude zase spát,“
sklonila se Hermiona ke svému synovi a zvedla si ho do náruče. „Chceš si ho pochovat?“
Draco shlédl na svou zmrzačenou ruku a trhl sebou. „Nevím, jestli můžu.“
„Samozřejmě, že můžeš. Sedni si do křesla.“ Draco se usadil a Hermiona mu na klín
umístila velký polštář. „Je dost maličký, asi bys ho udržel bez problémů, ale takhle to
bude napoprvé pohodlnější.“ Uložila Martina na polštář, opřela ho o Dracovu hruď a
obtočila jej Dracovou nezraněnou rukou. „Tak.“
Draco se na Martina díval poněkud překvapeně. „Ach...“ povzdechl si tiše a něžně
k sobě dítě přitiskl. Martin se na něho zvědavě podíval, zamával drobnou pěstičkou a
Draco ztěžka polkl. Hermioně náhle došlo, že mladík nemá daleko k slzám. „Ahoj,“
zašeptal, „těšil jsem se, až se setkáme.“
Martin tiše zacvrlikal – o tom zvuku Hermiona mínila, že znamená ‚a heleme, ta
obrovská tvář nade mnou vydává zvuky‘ – a Draco chlapečka něžně přivinul. „Nebudeš to
mít jednoduché,“ pozoroval ho Draco a nenápadně si odkašlal. Hermiona se tvářila, že si
ničeho nevšimla. „Vychovávat ho sama, víš.“
„Ne, nebudu. Jenže to se týká mnoha žen. A občas i mužů, samozřejmě. Být
osamělým rodičem je sice obtížné, ale zase to není žádná válka s Voldemortem. Myslím,
že to... půjde,“ usmála se Hermiona, snažila se působit optimisticky. „A mám rodinu,
která mi bude pomáhat.“
Draco přikývl, pak zvedl hlavu a pohlédl do jejích očí s podivně nečitelným výrazem
ve tváři. „Pokud bych pro tebe mohl něco udělat,“ začal polohlasně. „Něco... cokoliv.
Stačí říct.“
„Díky,“ pokývla Hermiona a Draco znovu sklopil pohled k Martinovi. Vypadal tak
smutně a ztraceně, jako by se díval na to, po čem zoufale touží a nemůže to mít. Už
dříve mluvil o dětech, takže snad neměl problémy je mít, vždyť kouzla zvládají mnohé i
co se neplodnosti týče, tak proč...
A sakra. Hermiona se kousla do rtu, opožděně jí došlo, kde leží zakopaný pes. Draco
stejně jako Severus byl bývalým smrtijedem. Pravděpodobně si myslí, že nemůže mít
děti proto, aby na ně nepadl temný stín jeho minulosti; nebo si možná myslí, že se
z téhož důvodu nenajde žádná, která by s ním vůbec děti mít chtěla. Choval Martina
s přesvědčením, že nikdy nebude mít své dítě... Klesla na područku druhého křesla pevně
rozhodnuta nechat Dracovi v náruči mimino tak dlouho, jak sám bude chtít.
Draco vzhlédl až po neskutečně dlouhé době a chabě se na Hermionu pousmál.
„Děkuji ti za tvou trpělivost. Ještě nikdy jsem dítě nechoval. Je to... pěkné.“
„Potěšení je na naší straně,“ převzala si Hermiona svého syna a ochranitelsky ho
k sobě přitiskla. „Přijď, kdykoli budeš chtít. Já jsem... však jsme přátelé, ne?“
„Ano. Jsme přátelé,“ položil jí ruku na rameno a na dlouhou dobu se jí zahleděl do
očí. „Děkuji ti, Hermiono.“
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Odešel a Hermiona zjistila, že jí kanou z očí slzy, zatímco houpe synka na rukou.
V pohledu, jímž se na ni Draco před svým odchodem zahleděl, bylo cosi nevysvětlitelně
tragického a ona netušila, kterak to napravit a zda to vůbec napraveno být může.
Když si konečně vzpomněla na Dracův dárek a rozbalila ho, vykoukla na ni krásná
smaltovaná hrací skříňka, z níž zněla půvabná ukolébavka.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus nadrápal ‚H‘ do záhlaví eseje jednoho ze studentů pátého ročníku, ale
nikterak si toho hodnocení neužíval. Chtěl být dole ve svém kabinetě ve společnosti
Hermiony a šachovnice. A Martina. Místo toho ho Poppy uprosila, aby pracoval u jejího
stolu na ošetřovně a dával pozor na Pottera během ošetřovatelčiny nepřítomnosti. Nebylo
jisté, kam by se mohla ta nebelvírská neřízená střela vydat, kdyby se ve svém
současném stavu šťastného opojení náhodou probudila. Severus byl jedinou osobou, jíž
Poppy důvěřovala, že také dokáže vybrat lektvar, jež by měl být pacientovi podán jako
další v pořadí.
Zaslechl šustění a vzhlédl. Potter seděl na posteli a rovnal si brýle na nose. Když měl
hotovo, rozhlédl se s lehce zmateným výrazem, který byl sám o sobě docela k popukání.
Zaměřil se nejprve na stěny, pak přejel pohledem po svíčkách, stropě, Severusovi,
podlaze, svých vlastních nohách, Severusovi, znovu po stropě – načež se zakabonil. „Kde
je madam Pomfreyová?“ dotázal se. Projednou z jeho hlasu nezněla ani nechuť, ani
obžaloba, když mluvil k Severusovi... pouze mírná zvědavost.
„Je u Svatého Munga se slečnou Quirkeovou.“ Severus postřehl, že sám také nemluví
s navyklou ostrostí. Bylo přeci jen poněkud obtížné na Pottera jedovatě prskat, když tu
seděl ve světlefialovém pyžamu, mžoural jako sova a vypadal zrovna tak omámeně, jak
se zřejmě cítil. „Požádala mě, abych na vás dohlížel, než se vrátí, pro případ, že byste se
rozhodl někde potulovat.“
„Nechci se nikde potulovat,“ nadzvedl Potter peřinu a zvědavě pod ni civěl. „Víte, já je
vidím, tedy svá kolena, jenže nemám pocit, že jsou přítomna. A myslím, že bez nich bych
nikam chodit neměl.“
„Ne. To by skutečně nebylo moudré,“ potlačil Severus zachechtání. Vážně by se měl
na příštím setkání Řádu zdržet na delší dobu než na svůj obvyklý pouhý průchod, čistě
proto, aby zjistil, jestli je opilý Potter stejně zábavný jako Potter intoxikovaný zbytky
jedu.
„Ne, nebylo, taky bych řek‘,“ omotal se Potter znovu peřinou. „Proč je Quirkeová u
Svatého Munga?“
„Po zatčení se pokusila otrávit. Je mimo nebezpečí, ale zůstává v psychicky labilním
stavu, takže je nutno mít ji pod neustálým dohledem.“ Neměl-li by v kapse krabičku
s protijedy, když už zase chvátal zachránit Pottera před jeho bezhlavým hrdinstvím,
dívka by byla ve svém pokusu úspěšná. Oddechl si, když Poppy trvala na tom, že ji
vezme ke Svatému Mungovi – ve spárech bystrozorů by se nedožila konce týdne.
Potter zamrkal, zjevně se pokoušel nabyté informace mentálně zpracovat. „Aha.“
Zdálo se, že mu myšlení činí nemalé potíže. „Řekla, proč se mě snažila zabít?“
„Ano. Když vynechám veškerou puberťáckou melodramatičnost, byl motiv zcela
prostý,“ zamračil se Severus na pergamen před sebou, aniž by ho doopravdy viděl. Ten
příběh nebyl naneštěstí nikterak výjimečný, a to ani pro jednu ze znepřátelených stran.
„Její rodina sloužila pro Pána zla v rámci jeho výzvědné sítě. V závěrečné bitvě, když už
mu docházely síly, donutil oba její rodiče k aktivní účasti; byli zabiti téměř okamžitě. Její
starší sestra, poslední zbývající blízká příbuzná, zemřela při bystrozorském útoku na
dům, v němž byli ukryti rodinní příslušníci smrtijedů.“ Nevěděl, že manželé Quirkeovi
zemřeli, ale Aurelia Quierkeová padla pouhých pár kroků od Gregoryho Goylea. Onu
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dívku si dobře pamatoval a při pohledu na její prázdné oči a tělo pohozené na hladké
kamenné podlaze cítil nezměrnou lítost nad zmarem nadějeplného mladého života.
Potter sebou bolestně škubl. „Aha. Chápu.“ Zhluboka si povzdechl. „Ajaj.
Nepředpokládal jsem, že má tak dobré důvody. Víte, myslel jsem, že za tím bude něco...
méně rozumného.“
Severus si pootočil židli, poprvé za rozhovor se otočil přímo k mladíkovi. „A já jsem
od vás neočekával tolik pochopení pro její důvody.“ Dle jeho vlastních zkušeností se svět
Harryho Pottera dělil na dvě části – jeho stranu ‚těch dobrých‘ a na stranu ‚zlých‘, to jest
všech, kteří s ním nesouhlasili či mu vzdorovali. Severus by až do této chvíle byl ochoten
vsadit poslední svrček, že Potter je neschopen myslet si cokoli jiného, než že každý,
který je ‚proti‘ němu, je současně osobou prolezlou zlem.
Potter pokrčil rameny. „No, koneckonců já jsem z obdobného důvodu zabil
Voldemorta,“ poukázal. „A myslím, že to byl zatraceně dobrý důvod. On samozřejmě
zabil mou mámu a mého tátu osobně, zatímco já jsem Quirkeovi nezabil vlastnoručně...
alespoň si myslím, že ne. Jasně, boj byl dost nepřehledný, mohl jsem je omylem
zasáhnout. Ale je to v podstatě totéž, ne?“
To jistě bylo. Jenže Potter svou nečekanou chápavostí Severuse naprosto uzemnil.
„Ano, je to totéž. V podstatě.“ Pozorně si Pottera prohlížel, neuniklo mu jeho lehké
naklonění k levé straně a bezstarostný úsměv na tváři. „Vy jste kompletně mimo, že,
Pottere?“
Chlapec se šťastně zašklebil. „Ani ne. Jen se cítím... tak uvolněně... jakoby mě nic
nemohlo překvapit. Všechno je tak dokonale smysluplné. Chápete?“
Aha. Měl opici typu ‚znám všechna skrytá tajemství světa‘. S takovými případy byla
největší zábava. „Pokud bych byl tušil, že otrava je nejjednodušším způsobem, jak vás
přivést ke zdravému rozumu, neváhal bych vás přiotrávit již před lety,“ docela ho
překvapilo, že to doopravdy vyslovil nahlas.
Potter jeho prohlášení zjevně shledal nanejvýš zábavným. „No, to ale není vaše
chyba!“ prohlásil rozzářeně, když se konečně přestal hihňat. „Zkoušel jste to. Ale pořád
vám do toho někdo lezl.“
„Ano, zkoušel. Ačkoli vás to většinou nepobavilo.“ Potter se stále široce usmíval, díky
čemuž přestával připomínat svého otce. Měl jeho rysy, to ano, ale James Potter se smál
více k jedné straně – prý to bylo přitažlivé, jak kdesi zaslechl; na Severuse onen úsměv
působil spíše falešně. Kdežto tento široký sebejistý škleb upomínal na Lily; jeho zásluhou
se i Potterovy oči rozzářily stejně, jako zářívaly oči jeho matky.
„Ne. Ale teď z toho mám prču. Vážně jste to mohl udělat, kdykoli se vám zamanulo,
ale přitom jste v hodinách pouze dohlížel, aby se mi nic nestalo,“ pokrčil Potter rameny.
„Hermiona to do mě stále hučela, ale já ji neposlouchal, protože vás nemám rád.“
„In vino veritas,“ zamumlal Severus, „a zjevně i v intoxikacích jinými látkami. Jsem si
plně vědom toho, že mne nemáte rád, pane Pottere. Náš vzájemný odpor je jednou
z mála věcí, které nás dva spojují.“
„Jo,“ přikývl Potter zamyšleně. „Ale vy jste si s tím začal. Takže nevím, proč mi
Hermiona stále říká, abych byl na vás milejší. Měla by to říct vám.“
„Hermiona vám říká, abyste byl ke mně milejší?“ Zajímalo ho, co o něm Potterovi
řekla, co vyprávěla o čase, který spolu tráví. Vědomí, že ho bránila, ho docela zahřálo u
srdce.
„Ano,“ zamračil se Potter a odvrátil pohled, „říkávala. Teď už mluví jen a jen o děcku.
Nic jiného ji nezajímá.“
Zvláštní. Dokud je Potter tak pěkně sdílný, mohl by z něho vytáhnout něco víc.
„Novopečené matky se tak obvykle chovají, pokud je mi známo.“
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„To není spravedlivé,“ trucoval Potter, vypadal náhle mnohem mlaději. „O mě už se
nezajímá ani co by se za nehet vešlo. Pořád tancuje jen kolem něho.“
Severus násilím odvrátil svá obočí od jejich pokusu vystoupat na návštěvu k vlasům.
Potter žárlil. Na dítě. Nevěděl o tom – nejspíše si toho nevšiml vůbec nikdo.
Pravděpodobně si to neuvědomoval ani Potter sám. „No, je to její syn. Je jen přirozené,
že se stará v prvé řadě o něho.“
Potter si hluboce povzdechl, vypadal neuvěřitelně opuštěně. „Má ho raději než mě,“
postěžoval si dětinsky, přitáhl si kolena k hrudi a položil si na ně bradu. „Každý někoho
má, jen já ne.“
Severuse nikdy nenapadlo, že ten kluk je osamělý. Pořád ho obskakovalo tolik lidí,
podlézali mu, lísali se k němu... „V ročníku s Billem Weasleyem byla jedna studentka,“
začal pomalu. „Rodiče jí zemřeli, když byla velmi mladá – ne tak malá, jak jste byl vy,
ale dostatečně mladá, aby si na ně téměř nepamatovala. Vychovávala ji sestra, která
byla mnohem starší. Když zde ona dívka studovala třetím rokem, začala se chovat...
zvláštně.“
„Vážně?“ Pottera pohltil příběh natolik, že zapomněl trucovat. „Proč? Co se stalo?“
„Vždy bývala taková tichá a nenápadná. Najednou se začala prát a utrhovat se na
ostatní. Pomoně – patřila do Mrzimoru – chvíli trvalo, že objevila, co je špatně. O dvě léta
dříve, když navštěvovala první ročník, se její starší sestra provdala; tehdy to vypadalo,
že z toho má upřímnou radost. Ale v době dívčina třetího ročníku její sestra porodila dítě
– a dívka žárlila.“
Harry pomalu kývl. „Protože dítě bylo opravdovým dítětem její sestry. Ona byla jen
sestra, to není totéž. Věděla, že pro její sestru bude dítě už vždy důležitější než ona.“
„Přesně. Už nikdy nebude tím nejdůležitějším člověkem pro svou sestru, a ani – jak si
myslela – pro nikoho jiného.“ Severus ten příběh svého času vyslechl ve sborovně, tehdy
předstíral naprostý nezájem. Nicméně byl vůči dotyčné dívce po jistý čas méně tvrdý.
„Kdyby byli jejich rodiče naživu, bez pochyb by si nové tetičkovské role náramně
užívala.“
„Jenže sestra byla tím jediným, koho měla,“ pronesl Potter zamyšleně a objal si
kolena rukama. „A já mám v podstatě jenom Hermionu,“ poučil Severuse, zřejmě
nepředpokládal, že by si to dotyčný dokázal domyslet sám. „Samozřejmě není mou
sestrou, ani mě nevychovávala, ale stará se o mě. A je starší než já, však víte.“
„Téměř o rok.“ A několik desetiletí vyspělosti.
„Jo. Snaží se mě udržet, abych se do ničeho nenamočil. Vždycky to dělala,“ povzdechl
si Potter. „Vždycky... jsem pro ni byl tím nejdůležitějším, víte? Pro Rona je na prvním
místě jeho rodina, a tak to je správně. Vážně. A pro Ginny také. A paní Weasleyová se
sice snaží o mě starat, jenže má sedm dalších dětí, vlastních dětí, které budou mít vždy
přednost přede mnou. A profesor Brumbál měl na starosti celý kouzelnický svět a tak.
S výjimkou Siriuse byla Hermiona jediným člověkem na celém světě, který se v první
řadě staral o mě... dokonce i krátila návštěvy u svých rodičů, aby na mě mohla dohlížet;
bála se, že jsem dostatečně pitomý, abych se okamžitě do něčeho namočil, sotva mě
přestane hlídat. Jenže teďka má své vlastní opravdové dítě a já už pro ni nejsem
důležitý.“ Zamyšleně se podrbal na nose. „Nikdy mě nenapadlo, přemýšlet o tom z téhle
stránky.“
Severus pomalu přikývl, cítil se jako hlupák. Jeho pro změnu nikdy nenapadlo, že by
Hermiona neběhala za Potterem ze stejného důvodu, z jakého za ním běhal Weasley – i
když, přemýšlel-li nad tím nyní, ani Weasleyho důvody si nemohl být vlastně jist. Harry
vzhledem náramně připomínal Jamese, tudíž Severus předpokládal, že ten kluk přitahuje
patolízaly a problémové existence stejně jako jeho otec. Jenže malé holčičky bývají občas
až směšně mateřské, zvlášť ty ctižádostivé generálské typy, mezi které patřila i
Hermiona Grangerová. O poznání mladší, osiřelý Harry Potter musel být neodolatelný. „Je
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velice podobná vaší matce, dá se říct,“ přiznal neočekávaně, nebylo mu po těle nejlépe
z pomyšlení, že právě nalezl jakousi takousi omluvu pro Pottera.
„Hermiona? Vážně?“ rozzářil se Potter najednou. „To jsem nevěděl.“
„Ale ano, připomíná ji. Nepřehlédnutelně. Je tvrdohlavá, statečná, chytrá...“ Severus
se poušklíbl, „a uječená.“
Potter překvapeně zamrkal. „Má máma byla uječená?“
„Dovedla vřískat jako harpyje. Najmě při famfrpálových zápasech. Při famfrpálu
obvykle příšerně vyváděla a křičela až do ochraptění.“
Potter si objímal kolena, oči měl sklopené. „To jsem netušil. Moc toho o ní nevím.
Remus se Siriusem většinou mluvili jen o tátovi.“
„Na matku jste se jich nikdy nezeptal?“
„Ne,“ pokrčil Potter rameny. „Ani nevím... proč. Je pro mě těžké o ní mluvit.“ Zřejmě
jako každý jiný dospívající kluk se velký Harry Potter styděl za náklonnost k vlastní
matce.
„Byla hezká, samozřejmě, a oblíbená. Na rozdíl od Hermiony. Ale jinak si jsou velice
podobné. Panovačné. A pod tou tvrdou slupkou nesmírně laskavé. Vysazené na to, že
mají vždycky pravdu – a většinou oprávněně, což lidi okolo nich neskutečně dráždí.“
Potter se usmál. „Dráždí, že jo! Ale stejně je to svým způsobem milé. Co dalšího?“
„Chápejte, zas tak dobře jsem Lily Evansovou neznal,“ varoval ho Severus. „Říkám
čistě, co jsem vypozoroval. Ale na domácích úkolech lpěla stejně fanaticky jako
Hermiona, to věděli všichni. Pokud někdo v hodinách vyrušoval, praštila ho penálem.
Jednou, když penál nepomohl, hodila po vašem otci kalamář. Zasáhla ho do ucha, měl ho
fialové dobře týden.“
Potter se rozchechtal. „Táta v hodinách často vyrušoval, ne?“
„Neustále. Hlavně ve snaze získat pozornost vaší matky – zjevně se domníval, že Lily
Evansová házející věcmi a nadávající mu je lepší než Lily Evansová nevědomá si jeho
existence.“ Pokud došlo na dívky, byl Potter totální tupec, stejně jako většina chlapců
jeho věku. Severus sice zamlada nebyl žádný Casanova, ale alespoň pochopil, že vytočit
dotyčnou k nepříčetnosti není nejlepším začátkem.
„I Sirius říkal, že se táta choval jako naprostý pitomec, když u toho byla máma,“
přikývl Potter a lehce si povzdechl. „Přál bych si mít na ni nějaké vzpomínky. Jenže...
Díky. Že jste mi řek‘, že byla jako Hermiona. Dokážu si ji teď líp představit.“
„Divím se, že tuto skutečnost Lupin nikdy nezmínil.“ Lupin samozřejmě s Lily
nevycházel nejlépe. Na vkus té vchodové rohožky byla příliš panovačná a neústupná.
„Tělesná podobnost mezi nimi není žádná, ale každý, kdo znal Lily Evansovou alespoň od
vidění, si musí povšimnout jejich vzájemné shody v ostatních aspektech.“
„Vážně jsem se nikdy nezeptal,“ zamračil se Potter a pohlédl na Severuse téměř
vyčítavě. „A Hermiona je také pěkná.“
Severus překvapeně zamrkal. Tak toto tedy nečekal. „Myslíte?“
„Je. Zvlášť když se směje. Není tak krásná, jak byla má máma, ale hezká je.“ Poprvé
od počátku rozhovoru dokázal Potter vložit do svého hlasu neochvějnou jistotu, a to i
přes svůj omámený stav. „Takže neříkejte, že není, protože je.“
„Dobrá.“ Ten kluk byl dnes večer samé překvapení.
Potter zazíval. „Mohl bych dostat ještě trochu toho žlutého lektvaru? Myslím, že bych
měl radši zase spát. Chci si jít promluvit s Hermionou, ale to dnes v noci stejně nepůjde.“
„Nikam nepůjdete, dokud se neusmíříte se svými koleny,“ kývl Severus a podal mu
lektvar.
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„Jasně.“ Potter vypil, co mu bylo nabídnuto, znovu zívnul a odložil si brýle. „Ale bojím
se, že si Hermiona dělá starosti, že nemám Martina rád – a přitom mám být jeho
kmotrem a tak... Vážně jí musím říct, nač jsem právě přišel.“
„Kýmže máte být?!“ vykřikl vyjeveně vzdor létům tvrdého tréninku na poli
sebeovládání. Jenže Potter už spal, vypadl náhle hrozně mladě a odporně vyrovnaně.
Ze všech lidí požádala Hermiona zrovna jeho! Na co myslela? Potter se nyní možná
s Martinem jako takovým smíří, ale až zjistí, kdo je jeho otcem, tak...
Zjistí-li to někdy.
Jistě. Hermiona přepokládala, že to Potter nikdy nezjistí, a právě proto ho požádala.
Věřila Severusovi, když jí tvrdil, že nechce mít nic společného s výchovou svého syna, a
podnikla kroky, aby se ujistila, že se obejde bez něho.
Velice rozumné. Měl to předpokládat už dávno.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus rozloupl jedno oko a pohlédl na budík. Půl šesté ráno. Čtyři a půl hodiny
luxusního spánku mezi pádem do postele poté, co ho Poppy svým návratem konečně
vysvobodila, a slabým pískotem, jenž ho právě vzbudil.
Z postele vyklouzl opatrně, aby příliš nešťouchl do Akily. Maguárka pootevřela jedno
oko, zhnuseně na něho pohlédla a překulila se na vyhřáté místo, které právě opustil.
Župan si navlékal cestou ke dveřím, které s trhnutím otevřel. „Draco, co tu děláš v tuhle
nekřesťanskou hodinu?“
„Vařím čaj.“ Mladík vypadal příšerně – ještě bledší než obvykle, s tmavými kruhy pod
očima. „Nemůžu spát.“
„To ještě není důvod, abys budil mě.“ Severus se horkotěžko smířil s nevyspalostí, jež
mu byla asi souzená, a vyčaroval druhou konvičku na svůj oblíbený černý cejlonský čaj.
Takhle brzy po ránu neměl chuťové buňky nastavené na ocenění jemných směsí. „Co se
děje? Vypadáš, jako by na tebe sáhla smrt.“
„Včera jsem navštívil Hermionu,“ vysvětlil Draco a nalil si do hrnku čaj silně vonící po
květinách. „Nechala mě pochovat dítě.“
„Pitomý nápad.“ To Severus věděl z vlastní zkušenosti. Choval Martina jen jednou
jedinkrát a unikl jen o vlásek tomu, aby začal prosit Hermionu o svolení se o ně oba
starat od té chvíle až na věky věkoucí. A to, narozdíl od Draca, mimina nijak zvlášť
nemiloval.
„Já vím,“ povzdechl si Draco a přejel si rukou přes tvář. „Jen... vlastně nevím. Miluju
ji. I když vím, že ona mě ne, stejně nedokážu... přestat.“
Severus přikývl, pečlivě si hlídal výraz obličeje, aby ukazoval jen únavu a
porozumění. „Láska se nerada vzdává, když už se jednou dostavila.“
„Jo.“ Draco si přilil do hrnku mléko a trochu upil. „Přitom to bude mít opravdu těžké.
Pokoušet se vychovávat dítě sama, bez podpory a zabezpečení – a já bych jí mohl
pomoci, mohl bych jí to vše ulehčit, kdyby mi to dovolila.“
„Přicválal bys jako rytíř na bílém koni a unesl ji do pohodlí bezstarostného života?“
zamračil se Severus a neklidně zamíchal čajem v konvici. On by pro ni tolik udělat
nemohl... nebyl úplně na mizině, ale pokud by přišel o práci, peníze by mu rychle došly,
a navíc si byl moc dobře vědom, že ani za tucet životů by nedokázal nashromáždit tolik
bohatství a luxusu, jimiž ji a Martina mohl zahrnout Draco.
„Až na to, že ona o to nestojí,“ rychle vydechl Draco s nepatrným uchechtnutím. „Proč
jsem si tohle udělal? Věděl jsem už od začátku, že je to beznadějné, tedy... věděl bych
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to, kdybych byl schopen normálně uvažovat. Jakmile jsem zjistil pravdu o Martinovi, měl
jsem to vědět.“
„Cos měl vědět?“ zeptal se Severus ostře. Nikdy by neměl v přítomnosti Draca polevit
v ostražitosti, určitě ho podezíral...
Draco vzhlédl od svého čaje, šedé oči se zabodly do černých. „Že její srdce patří
někomu jinému.“
Severus ho propaloval pohledem. „Mezi námi nic není a nikdy nebylo,“ vyštěkl.
„Pouhá chvilka nerozumu zapříčiněná požitím přílišného množství medoviny, nic víc.“
„A pokud by si ona nemyslela, že to bylo... nerozumné? Chtěl bys ji, kdyby se o tebe
zajímala?“
Severus odvrátil pohled. Ano. Všemi deseti. „Ne.“
Vteřiny tiše míjely, až se Draco znovu uchechtl. „Měl jsem na mysli Martina. Mělo mi
dojít, že když se rozhodla nechat si ho, bude mu zcela oddaná a všichni ostatní
ostrouhají.“
Severus vzhlédl a zjistil, že se na něho Draco dívá nečitelným pohledem a na tváři mu
pohrává jemný jízlivý úsměv. “Chvílemi mi neskutečně připomínáš svého otce.“
„Občas ho neskutečně připomínám sám sobě,“ přiznal Draco, odvrátil se a odložil
hrnek. „Měl bych jít.“
„Draco...“ Severus už litoval svých neuvážených slov.
„V pohodě. Cítim se trochu... mátožně. To bude nedostatkem spánku, řekl bych,“
vyloudil Draco na svých rtech téměř přesvědčivý úsměv. „Však ty jsi na tom stejně, ne?“
„Ano.“
„Tak jdu.“ Draco přešel ke dveřím, pak se otočil a opřel se o ně. „Severusi... až skončí
školní rok a budeš mít dva měsíce volna od všech těch tupých hlav, co kdybychom
někam jeli? Chvilku cestovali pro zábavu, místo toho věčného prchání a skrývání se před
lidmi.“
Severus, zaražený náhlou změnou tématu, nad tím chvilku rozmýšlel. „Kam bychom
jeli?“
„Nevím. Někam, kde je klid. Do nějaké malé vísky v horách, kde o Voldemortovi
v životě neslyšeli. Kde si od toho všeho na chvíli odpočineme.“
Severus pomalu přikývl. „Zní to... přitažlivě.“ Stejně bude muset opustit školu, až
Hermiona odejde – vzpomínky na ni naplnily každičkou místnost, od jeho kabinetu, přes
učebnu až po ošetřovnu. Cestovat s Dracem bude mnohem lepší než být sám. „Možná
někam do Švýcarska.“
Draco se rozesmál. „Měl jsem vědět, že budeš chtít zrovna tam. Všechny ty vzácné
květiny a byliny.“
„A klid.“
„Ano. A klid.“ Draco si znovu přejel rukou po tváři. „Trocha klidu by se mi hodila.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Kapitola šestadvacátá

Mnohé se mění...
Harry se probudil s čistou hlavou. Ruku mu polechtaly hedvábné vlasy; natáhl se po
nich ještě dříve, než se probral k plnému vědomí. Byl si jist, že Ginnyiny vlasy by poznal i
v naprosté temnotě podle jejich sametového doteku a jemné květinové vůně. „Gin?“
„A heleme, kdo se nám probudil,“ usmála se na něho a odložila knížku, kterou měla
opřenu o jeho nohy. Podala mu brýle, natáhla se k němu pro polibek a Harry si ji přitáhl
do pevného objetí.
„Tahle už mě nikdy nestraš. Stále nemůžu uvěřit tomu, žes byl dostatečně hloupý na
to, aby ses nechal téměř zabít vprostřed učebny Obrany, když jsi přitom měl hůlku
v ruce.“
„Jo, já vím. Byl jsem debil,“ zašklebil se na ni plaše. „Omlouvám se. Byla tak... malá.“
„To je Hermiona taky, a stejně by tě dokázala obrátit naruby, a ani se u toho
nezapotit,“ pohlédla na něho Ginny káravě a políbila ho na nos. „Jak se cítíš? Madam
Pomfreyová říkala, že z toho možná budeš trochu mimo.“
„Pche. To od ní bylo náramně diplomatické vyjádření. Na chvíli jsem byl úplně jak
opilý. Snape říkal –“
Harryho mozek i hlas náhle zamrzl. Snape. V noci – nevěděl přesně kdy, ale rozhodně
byla tma - mluvil se Snapem. Povídali si o Harryho matce a Hermioně a...
„Harry? Jsi v pořádku? Zezelenal jsi.“ Ginny ho poplácala lehce po tváři. „Mám dojít
pro madam Pomfreyovou?“
„Ne, ne. Jsem v pořádku,“ polkl Harry ztěžka. „Mám dojem, že jsem měl v noci
vidiny. Myslel jsem si, že tu je Snape a... no, bylo to vážně divný.“
„Snape tu opravdu byl. Nechal vzkaz pro madam Pomfreyovou, že ti dal ještě jednu
dávku dryáku na spaní a že ráno budeš v pohodě.“ Ginny se zamračila: „Proč si myslíš,
žes měl vidiny? Byl k tobě milý?“
„No... jo. Skoro přátelský,“ posadil se Harry a třel si čelo ve snaze si vzpomenout. „A
já byl... no, víš jaký jsem, když se napiju?“
Ginny se uchechtla. „Takže jsi říkal naprosto všechno, co tě zrovna napadlo, a ještě
ses tomu nezřízeně smál?“
„Jo.“ Tak tohle bylo přesně tím důvodem, proč Harry odmítal pít mimo okruh svých
nejbližších. „Něco na ten způsob, ale nepletl se mi jazyk. Tedy alespoň si myslím, že
jsem nebreptal. Párkrát se doopravdy rozesmál, takže jsem musel působit dost směšně.“
„Týjo. On se smál? Na tebe?“
„Jo. No, vlastně ne až tak na mě,“ bezděčně si propletl prsty s jejími. „Vyprávěl mi
trochu o mé mámě.“
„Vážně? Co říkal?“ přitulila se k němu; hned se cítil lépe a ona to věděla.
„Prý byla podobná Hermioně,“ pousmál se při té vzpomínce. „A bezhlavě milovala
famfrpál, na každém zápase řvala až do ochraptění. A mlátívala ostatní po hlavách
penálem, když vyrušovali v hodinách.“
Ginny se rozchechtala. „Vážně celá Hermiona, jen o něco hlučnější. Líbí se mi o ní
slyšet.“
„Jo, to mně taky.“ Lilly byla vždy jen tichou šedavou postavou po boku výrazného
rošťáka Jamese. Nyní celý jejich příběh začal dávat větší smysl – včetně jejího upřímného
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bránění Snapea samotného. Hermiona by se nezachovala jinak. „Stejně to bylo divné. On
nebyl... tak úplně svůj.“
„No, možná protože ty jsi také nebyl tak úplně jako ty. Chováš se k němu pokaždé
dost hnusně, Harry. Možná byl natolik překvapený tvým šťastným hihňáním, že se
nedokázal přimět na tebe patřičně poštěkávat.“
Harry nakrčil čelo. „Víš, asi měl pravdu i v dalším, co řekl. Hermiona se nikdy nemýlí,
což druhé příšerně dráždí.“
Ginny se rozesmála. „Proč? Protože ti stále říkala, abys k němu byl zdvořilejší?“
„Jo. Mám dojem, že to vážně funguje.“ Harry si téměř přál, aby to nefungovalo. Bylo
pohodlnější myslet si, že Snape je naprostý mizera, než poznat, že je mizerou pouze
z části. Prostě to nebylo spravedlivé. „Spoustu mi toho vysvětlil.“
„Ale on vždycky všechno vysvětluje.“
„Mně nevysvětluje nikdy nic.“
„No, asi se ho málo ptáš.“ Ginny se vsedě napřímila, překřížila si nohu přes nohu a
odhodila vlasy na záda. „Není zrovna trpělivý, když neděláš, co máš, ale pokud se zeptáš,
odpoví ti. S Hermionou jsme s ním během války hodně spolupracovaly, víš.“
Harry na ni vyjeveně zíral. „To zní, jako bys ho měla ráda,“ namítl. Vyznělo to
vyčítavěji, než měl v úmyslu.
„Ale já ho nemám tak úplně ráda. Většinou je ke zbláznění jízlivý. Ale vážím si ho.
Viděla jsem ho navigovat nás ostatní k ústupu do bezpečí, zatímco do jednoho raněného
naléval krevdoplňující lektvar a současně švihal hůlkou a záplatoval mnoha kouzly
druhému rozpárané břicho. Nemám ráda jeho osobnost, ale jako voják ho budu
následovat kamkoli,“ pronesla Ginny s nečekanou vážností. „A Hermiona je na tom
stejně. V léčitelství se vyzná víc než já, společně nadělali ohromný kus práce.“
Harry se zamračil. „Proč mi to nikdo neřek‘?“
„Neposlouchal bys,“ pokrčila rameny. „Takže to nemělo smysl.“
Harry chtěl odmlouvat, ale rozmyslel si to. Ginny si o Snapeovi myslela, že není
špatný, a Hermiona ho zřejmě měla docela ráda. Bylo mu jasné, že Hermiona měla
většinou pravdu – obzvlášť pokud došlo na odhad lidí – zatímco Harry se v leckom zmýlil
v měřítku téměř katastrofickém. Za příklad může sloužit třeba Tom Raddle. A Barty Skrk,
když si hrál na Moodyho. Harry neměl Snapea rád a nikdy ho mít rád nebude. Ale mohl
by se alespoň pokusit chovat se k němu normálně.
„Hm, asi nemělo,“ přiznal kajícně. „My dva se prostě nemáme rádi. Odteď k němu
budu méně odporný... to by šlo, ne? On... asi není až tak špatný, jak jsem si myslel.“
Ginny překvapeně zamrkala. „Tak tohle jsem vážně nečekala, že bys někdy řekl,
Harry.“
Harry se roztomile ušklíbl. „Asi jsem pochytil nějakou tu dospělost od Hermiony. Víš,
že se mě i Rona snaží nakazit už dlouhá léta.“
Ginny se zahihňala. „Ron je nejspíš imunní. I když poslední dobou mám dojem, že i
on začíná chvílemi podléhat.“
„Ron svými záblesky šarmu samozřejmě neplýtvá na tebe. Jsi jen sestra, na tebe
zapůsobit nepotřebuje.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Ron si dělal starosti. O anatomii měl sice povědomí značně mlhavé, ale byl si docela
jist, že současné Harryho chování nemůže být důsledkem probodnutého žaludku. Možná,
že se jed ještě zcela nevstřebal.
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V onu chvíli byli na Lektvarech již přes hodinu. A Harry za celou tu dobu nezamumlal
ani jednu jedinou štiplavou poznámku o Snapeovi – ve skutečnosti pouze po vstupu do
učebny zdvořile kývl a bez vyzvání pronesl: ‚Pane profesore.‘ Ron se snažil nenápadně
mu sáhnout na čelo, jestli nemá horečku, ale Harry ho na oplátku práskl učebnicí.
Mimo tento ojedinělý prudký pohyb Harry pracoval neustále tiše a pozorně, byl už se
svým dílem mnohem dál než Ron, který měl potíže na Harryho neustále nevěřícně
nezírat. Harry se v hodině Lektvarů chová uctivě a dává pozor na výuku. Copak se svět
zbláznil?
Zjevně ano, protože Snape se choval také divně. Na Harryho úvodní pozdrav
odpověděl vlastním úsečným kývnutím a od té chvíle si Harryho víceméně nevšímal, a to
po celých nevídaných osmatřicet minut, věříme-li hodinám na stěně. Pak pronesl pouze
věcnou poznámku o nedostatečnosti množství pelyňku, které Harry sypal do lektvaru – a
Harry pouze souhlasně přikývl a přidal víc přísady! A Snape tiše popošel dál!
Buď se dělo něco nekalého, nebo byl jeden z nich pod Imperiem. Možná oba.
Rozhodně oba.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Když vcházeli do učebny Obrany, Ron jí nenápadně vtiskl do dlaně lístek. Hermiona
tím byla lehce vyvedená z míry – a při čtení zprávy už vůbec nevěřila svým očím.
Hermiono,
myslím, že někdo proklel Snapea a Harryho, byli na sebe při Lektvarech dokonale
zdvořilí. Je to vážně divné. Promluv si prosím s Harrym a pokus se zjistit oč jde. Pokud
se ti do toho nechce, zkusím to sám jenže, ty jsi na takové hovory lepší. Má-li čas,
popros prosím Dilly aby mi spravila mé oranžové ponožky pro štěstí. Potřebuju je mít na
OVCE.
Ron
Jednalo se o zcela běžnou Ronovu noticku, i s obvyklou lhostejností k čárkám mezi
větami a zmínkou o ponožkách. Nicméně jeho přesvědčení o vzájemném zdvořilém
chování Harryho a Snapea naznačovalo, že buď Rona šálil zrak, anebo že byli oba za
použití mnoholičného lektvaru nahrazeni cizími jedinci.
Nejlépe bude zeptat se přímo Harryho: zachytila jeho pohled, když si sklízeli
učebnice. „Harry? Nevadilo by ti doprovodit mě do mého pokoje?“
Něco se muselo stát. Rozzářil se místo toho, aby se začal neohrabaně vymlouvat na
cosi, co zapomněl udělat – jako obvykle, když navrhla návštěvu Martina. „Rád. Stejně si
potřebuju s tebou promluvit.“
Jakmile došli do soukromí jejího pokoje, Hermiona mrskla taškou na postel a otočila
se k Harrymu. „Tak... prozraď mi jednu věc: čím jsi vyděsil Rona?“
Harry na ni nevěřícně zamrkal. „Já jsem vyděsil Rona?“
„Tvrdil, žes byl dneska na Lektvarech zdvořilý ke Snapeovi.“ Hermiona si přeci jen
oddechla, když jí Severus oznámil, že z důvodu přílišného zpoždění za probíranou látkou
by pro ni bylo zbytečně deprimující zapojit se přímo do vyučování. Čelit si v učebně plné
studentů by bylo pro oba dosti hloupé. „Myslí si, že se děje něco nekalého.“
Harry se uculil. „Aha. Pokoušel se mi sáhnout na čelo. Vysvětlím mu to později.“
Přešel ke kolébce, kde spal Martin hlídaný Dilly. „Hermiono? Mohl bych si ho pochovat?“
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Hermiona se po návratu z vyučování většinou vrhla rovnou k Marťovi a chvilku ho
tulila, ale vzhledem k tomu, že Harry si ho poprvé doopravdy chtěl pochovat... „Jistě.
Nezapomeň mu podpírat hlavičku.“
„Jasně.“ Harry nešikovně vylovil Martina a přitiskl si ho k hrudi. „Poslyš, Hermiono,
chci si s tebou o něčem promluvit. Vím, že jsem byl trochu... no... prostě že jsem nebyl
Martinem zrovna unešený.“
„Měla jsem ten dojem,“ zamračila se Hermiona. „Harry, chápu, pokud nechceš být
jeho kmotrem. Je to obrovská zodpovědnost –“
„Ale já chci. Teď už chci,“ usmál se Harry na děcko ve své náruči. „Já jsem... to, no...
žárlil. A neuvědomoval jsem si to... až do minulé noci.“
Hermiona na něho vytřeštila oči. „Žárlil?“
„Jo,“ povzdechl si Harry a usedl do jednoho z křesílek. „Hermiono, ty ses o mě starala
už od prváku. Stáles mě vytahovala z průšvihů a hlídala, abych do nějakého nespadl.
Pokud jsme se hádali, tak jen proto, žes mě chtěla chránit a mně se to nelíbilo. Vedle
Siriuse jsi byla jedinou osobou na světě, která mě kdy... Nevím, jak to říct. Která se
vždycky starala v první řadě o mě. Všichni ostatní mají své rodiny, které jsou pro ně
důležitější než já,“ pokrčil rameny a zrudl rozpaky. „Nikdy dřív jsem o tom nepřemýšlel.
Prostě jsi tu byla... pro mě. A když se narodil Martin, začal jsem žárlit, protože náhle byl
pro tebe důležitější on než já.“
„Ach, Harry...“ popotáhla Hermiona, přišla k němu, usedla na područku jeho křesílka
a pevně ho objala. „To jsem netušila. Víš, že se o tebe budu starat stále stejně, i když
mám Martina?“
Harry si opřel hlavu o její rameno a spokojeně vydechl. „Jasně, že to vím. Jenom...
prostě jsem se o tebe nikdy nemusel dělit. S Ronem to bylo jiné.“
Hermiona přikývla. „Rozumím ti. Vážně.“
„Fajn. Protože to neznamená, že nemám Martina rád. Chci být jeho kmotrem. Jen...
však víš. Musel jsem si to promyslet.“
Hermiona se zamyšleně zamračila. „A kdys to vlastně promýšlel? Sebezpytování není
tvou oblíbenou činností.“
Harry znovu zrudl. „No... včera večer musela jít madam Pomfreyová ke Svatému
Mungovi s Orlou Quirkeovou, tou holkou, co se mě snažila zabít, a nechala Snapea, aby
na mě na ošetřovně dával pozor, kdybych se náhodou vzbudil. A já se opravdu vzbudil,
jenže jsem byl... trochu mimo. Víš, jak se chovám, když se napiju?“
„Ale né!“ Hermiona se opravdu snažila neksichtit, leč nezvládla to. „Hihňal ses na
něho?“
„Se vší vážností jsem mu vysvětlil, že nemůžu vstát z postele, protože sice svá kolena
vidím, jenže mám současně neodbytný pocit, že tam vlastně nejsou, a tudíž si nemyslím,
že bych byl schopen chůze, dokud se ke mně zase nevrátí,“ uculil se stydlivě. „A také
jsem mu řekl, žes mi celá léta vtloukala do hlavy, že se mě nesnaží otrávit, ale já ti
nevěřil, protože ho nemám rád.“
„To snad...“ Hermiona si v hrůze přitiskla ruku na pusu a zírala na Harryho. „Co ti na
to řekl?“
„Pronesl cosi o intoxikaci a pak dodal, že si je velice dobře vědom toho, jak moc ho
nemám rád, a že naše vzájemná nelibost je jednou z mála věcí, které nás dva spojují.
Vypadal docela pobaveně, musím říct.“
„Nebesa budiž pochválena,“ potlačila Hermiona zachvění. Pokud by Martinův otec vedl
otevřenou válku s Martinovým kmotrem, byla by pravda venku dřív, než bys řekl švec.
Oba měli sklony nedávat v rozčilení pozor na jazyk.
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„Vlastně to bylo dost divné. Byl jsem naprosto upřímný a přitom úplný mimoň, jak
bývám, když se opiju, a on... no, on mi ani jednou neřekl, jaký jsem pitomec, a to na to
měl projednou plné právo,“ poškrábal se Harry na nose a podvědomě pohoupal Martina,
který se vzbudil a zabroukal. „Nenávidím to přiznat, ale mělas pravdu, kdyžs chtěla,
abychom se k němu chovali normálně. On vypadá, že to vidí stejně, i když se stále
navzájem nikterak nemusíme.“
„A kvůli tomuhle se Ron vyděsil?“
„Kvůli tomuhle se Ron vyděsil,“ ušklíbl se Harry. „Máme teď se Snapem jakousi
nevyřčenou dohodu. Já nemám rád jeho, on nemá rád mě, ale dokážeme se nad to
povznést jako dospělí.“
„Zázraky se občas dějí.“ Martin začal pokňourávat a Hermiona si ho převzala. „Má
hlad. Můžeš běžet, pokud chceš.“
„Ne, nechci utéct,“ vyhrkl Harry rychle. „Jenom se nechci dívat. Je to... víš, jsi pro mě
jako starší sestra. Jsou na tobě jisté části, které bych viděl opravdu nerad.“
Hermiona nad tím uvažovala, když si rozepínala oblečení a přikládala Martina na
správné místo. Pak sebou lehce škubla. „Jo, chápu, jak to myslíš. Já bych také nechtěla
vidět tvé... jisté části.“
Harry byl od Hermiony odhodlaně odvrácený, ale všimla si, jak mu zčervenaly špičky
uší. „To je dobře, protože je nikdy neuvidíš.“
Hermiona se velkoryse zdržela toho, aby mu prozradila mu ono sladké tajemství, že
Ginny – vzdor Hermioniným protestům – jí již podrobný popis poskytla. Ginny byla tehdy
sice lehce v rozpacích, ale cítila zjevně potřebu oplatit Hermioně stejnou mincí po
Hermionině rozboru Ronových dolních partií, který si vyslechla v kočáře cestou od stanice
na začátku školního roku. „Přišli byste s Ronem ke mně zítra na snídani? A Ginny
samozřejmě vezměte s sebou. Dilly mi sem nosí jídlo běžně a přinesla by dost pro nás
pro všechny – ačkoli Ronova účast si možná vyžádá jeden výlet do kuchyně navíc.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se hnal chodbou ke svému kabinetu rychlostí bouře z hor, na jeho tváři se
uvelebil stejně podmračený výraz. Dvě hodiny. Toho týdne měl na hraní šachů
s Hermionou dvě hodiny, když nyní většinu společně tráveného času museli věnovat
vaření. Pouhé dvě hodiny za celičký týden mu bylo dovoleno dívat se na ni, rozmlouvat
s ní, poutat její pozornost na sebe samého a ne na mandragorové kořeny a ostny
bodloše.
Celých dvacet minut z těchto vzácných dvou hodin mu ukradla pitomá, nesmyslná
scéna ve zmijozelské společenské místnosti, již byl v pokušení vyřešit prostou a hlavně
rychlou přeměnou obou soků – a navíc dívky, o niž bojovali – v ropuchy. Najmě
vzhledem k tomu, že ho vyrušili těsně před začátkem plánované schůzky. Možná už
Hermiona v kabinetu ani nebude. Možná ji unavilo na něho čekat a odešla. Možná bude
muset schůzku vyhlížet celý další týden. A do OVCí zbývá už zatraceně málo týdnů –
jestli ho ti chtíčem prolezlí adolescentní blbci vážně připravili o dvě hodiny času s ní, měl
je v ty žáby bez milosti proměnit.
Zhluboka si oddechl, když zahlédl úzký proužek světla vycházející zpod dveří
kabinetu. Ještě tam byla. Nezmeškal schůzku úplně. Zbývá ještě nejméně hodina a půl.
Dal si přesně minutu na uklidněnou, pak rázně otevřel dveře. A zůstal hodnou chvíli tiše
zírat, než se prudce otočil a couvnul do místnosti jen natolik, aby za sebou mohl zavřít.
S pohledem upřeným na dřevo vchodových dveří pronesl: „Omlouvám se, slečno
Grangerová.“
„Já jsem tou, která by se měla omlouvat,“ pronesla zjevně v rozpacích a on zavřel
oči. Vlasy spletené do silného copu jí padaly přes jedno rameno, porozepjatý hábit měla
na prsou cudně upravený, aby ji kryl před pohledem nepovolaných očí, a s láskyplným
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výrazem shlížela na jejich syna. Vybavoval si ten obraz stejně jasně, jako by se na ni
stále ještě díval. „Řekla jsem Dilly, aby mi ho sem přinesla, když jsem si přečetla váš
vzkaz, že vám to může chvíli trvat. Jenže začal plakat, tak... no, nebude to trvat dlouho.“
„Jistě,“ polkl Severus těžce. „Naprosto chápu.“ Otočil se a přešel ke svému
pracovnímu stolu; dával přitom dobrý pozor, aby se nepodíval jejím směrem. Ruce se mu
lehce třásly, když si naléval čaj. „Máte chuť na šálek čaje?“
„Ano, prosím.“ Slyšel za svými zády Hermionu pohybovat se po místnosti, když se
opatrně obrátil s hrnkem čaje v dlaních, měla oděv již znovu řádně upraven. Martin si
hověl mezi polštáři v čemsi, co Severusovi připadalo jako menší prádelní koš
s abnormálně velkými uchy. Košík se vznášel na úrovni stolu. „Mohu zavolat Dilly, aby ho
vzala zpět do mého pokoje, pokud by vám to tak lépe vyhovovalo.“
„To nebude nezbytné.“ Nikdy ji nepožádal, aby s sebou přinesla dítě, pečlivě skrýval
jakýkoli náznak nepatřičného zájmu o potomka. Takže když se mu naskytla příležitost
vidět svého syna, rozhodně ji nehodlal promrhat. „Vypadá dostatečně tiše a klidně.“
„Na chvíli,“ usmála se Hermiona na svého synka, dotkla se boku košíku a lehce ho
rozhoupala. „Měl byste ho slyšet, když se mu něco nelíbí. Vydává zvuky jako malá
smrtonoška.“
„Taková jsou všechna mimina, pokud vím. Vypadá –“ Severus rychle umlkl, když za
sebou uslyšel klapnout dveřní kliku. Ohlédl se a uviděl, že křídlo dveří se pootevřelo na
pouhých několik málo centimetrů, od země na ně z Akiliny pruhované tváře hleděly její
světle hnědé oči. Ustaraně se otočil k Hermioně: „Lze maguárům důvěřovat, co se dětí
týče?“
„Nožka ho má rád,“ usoudila Hermiona nejistě. „Akila se asi chce jen podívat, co je ta
směšně vonící věc, kterou jsem přinesla s sebou.“ Stejně ale přistoupila blíž ke svému
synovi a vztáhla nad něho ochranitelsky ruku.
Akila si nevšímala ani jednoho z dospělých a vyskočila na stolek s šachovnicí tak
lehounce, že se ani jediná z nachystaných figurek nepohnula na svém místě. Postavila se
na samý kraj a natáhla packu ke vznášejícímu se košíku, snažila se přitáhnout si ho blíž.
Dosáhla pouze toho, že se košík znovu lehce rozhoupal, jinak se nepohnul ani o píď. Akila
se přikrčila, a než jí v tom stačili zabránit, skočila na okraj košíku. Chvíli na mimino
fascinovaně zírala, pak se ohlédla přes rameno na Severuse.
„Ano,“ sdělil jí Severus tiše; cítil
nevyslovenou otázku. „To je můj syn.“
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Maguárka se začala věnovat znovu Martinovi, natáhla hlavu a velice opatrně se
nosem dotkla dětské tvářinky. Martin se ošil, máchl drobnou ručkou a udeřil Akilu do
ucha. Nevypadala, že by jí to vadilo, ačkoli Hermiona po ní pro jistotu rychle
vystartovala. Místo útoku začala maguárka hlasitě vrnět, opatrně se stočila do košíku
k Martinovi a láskyplně se k němu přivinula.
„Myslím, že se jí líbí,“ pronesla Hermiona polohlasem, zatímco Martin zívl a znovu
usnul.
„Věřím, že ano,“ vztáhl Severus ruku a pohladil lehce Akilin kožíšek, víceméně shodou
okolností přejel rukou i po synkově drobné sevřené pěstičce. Pak mu se zpožděním došlo,
že stále ještě drží Hermionin čajový šálek i s podšálkem, a nabídl jí ho. „Můžeme začít?“
„Můžeme,“ usmála se na něho stejně vřelým úsměvem, jakým měla ve zvyku plýtvat
na Pottera s Weasleyem. „Dnes večer se cítím silná v kramflecích. Možná bych vám
mohla vzít víc než dvě, tři figury, aniž byste mi to naschvál dovolil.“
„Uvidíme.“ Možná by mohli toto setkání lehce protáhnout, aby nahradili oněch
ztracených dvacet minut. Pokud by rozehráli dobrou partii...
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Několik minut hráli v naprostém tichu. Hermiona se zlepšila v úskocích a plánování
postupných cílů, takže už nebyla jediná u stolu, kdo musel pečlivě vážit svůj další tah.
Severus právě váhal mezi střelcem a srdnatým pěšcem, když znovu promluvila.
„Dnes jste s Harrym při hodině Lektvarů Rona úplně vyděsili. Stěžoval si, že jste
k sobě navzájem byli doopravdy zdvořilí. Snažil se sáhnout Harrymu na čelo, když jste se
nedíval.“
Severus se pousmál. Nevěřícný a stále nervóznější výraz na Weasleyho tváři byl
úžasně zábavný, v podstatě vyvážil i nutnost obyčejně lidského chování vůči Potterovi.
Ten se, k Severusovu nemalému překvapení, choval zcela bezchybně. Asi měla Hermiona
pravdu a ten kluk nebyl naprostý vůl. „Zaznamenal jsem to. Slečna Pattilová nejspíše po
dnešní hodině podlehla dojmu, že pan Weasley vůči panu Potterovi chová tajnou
milostnou náklonnost, vzhledem k tomu, kolikrát se dnes po něm natahoval.“
Hermiona se rozchechtala, až si musela přikrýt ústa rukou. „Milej zlatej... Harry mi
vysvětlil, že jste dospěli k jakési... nevyřčené dohodě. Po zcela normálním rozhovoru.“
„Ano.“ Před kýmkoli jiným by to Severus vehementně popřel a při případném dotazu
by trval na tom, že Potter měl halucinace. Jenže Hermiona měla dotyčného mladého
halamu upřímně ráda a vypadala velice potěšeně, když byl vůči němu Severus zdvořilý.
„V omámeném stavu je... docela zábavný.“
„No, to tedy je,“ ušklíbla se Hermiona zlotřile. „Opilého jsem ho viděla jen dvakrát,
ale v obou případech mluvil velice vážně, se značným důrazem – ovšem o všem, co mu
právě problesklo hlavou. Pokud je mi známo, bojí se na veřejnosti dotknout alkoholu od
té doby, co před mnoha svědky prohlásil, že Angelina má krásná prsa, ale Ginny má
stejně hezčí. Podotýkám, že obě byly přítomny.“
Severus se téměř utopil v čaji. „Přežil?“
„Ale ano. Mluvil o tom tak upřímně, že neměly to srdce ho zabít. Bylo to k popukání,
ale on se, chudáček, na druhý den snažil plížit kanály,“ zavrtěla Hermiona hlavou a
s úsměvem pohnula pěšcem. „Vždyť ani vy jste neměl to srdce být k němu hrubý a Ginny
ho má ráda o poznání více než vy.“
„Musím připustit, že v intoxikovaném stavu mě tolik nedráždí.“ Bedlivě sledoval
Hermionu, která se naklonila nad jejich synka, aby mu srovnala peřinku. „Mám však
dojem, že v současné chvíli byste si měla dělat větší starosti o svého střelce než o
přítele,“ mrkl na ni a sebral jí inkriminovanou figuru. „Doufám, že si uvědomujete
nebezpečí, v němž se momentálně nacházíte.“
„Vy jste ale vážně úplně stejný bídák jako Ron,“ vytkla mu s úsměvem a začala znovu
věnovat pozornost šachovnici.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„A nezapomeň mu namazat tu vyrážku,“ připomínala Hermiona, naklonila se
k synkovi a políbila jeho hebkou hlavinku. „Máma se vrátí za dvě hodiny, miláčku. Buď tu
hodný.“ Byl vždycky hodný, a ačkoli nemohl zatím rozumět ani slovu z toho, co mu
říkala, knihy tvrdily, že na malé děti se má mluvit co nejvíce.
Martin zabroukal a Dilly se rozzářila. „Dilly nezapomene, slečna ví,“ souhlasila rychle.
„Ať si slečna užije vyučování.“
„Je divné,“ usoudila Ginny zamyšleně, „že to nevypadá divně.“
„Co je divné, protože to nevypadá divně?“ zeptal se Ron, který v souladu
s Hermioniným předpokladem snědl k snídani zdaleka největší porci ze všech přítomných.
Přesto ze dveří jejího pokoje vycházel jako první; pouhých sedm uzenek zřejmě nebylo
schopno omezit ho v pohybu. „To je ňáká blbost, ne?“
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„No, představ si na jejím místě třeba Levanduli nebo Parkinsonovou. Vypadalo by to
divně,“ vysvětlovala Ginny, vycházejíc za Ronem z místnosti. Za ní pochodoval Harry,
poslední vyšla Hermiona, když předtím vtiskla Martinovi ještě jeden polibek. „Hermiona
vážně vypadá jako máma, víš?“
„Budu to považovat za lichotku,“ ušklíbla se Hermiona na Ginny, která se na ni
zašklebila na oplátku. „Ačkoli se obávám, že většina by v tom lichotku neviděla.“
„To měl být kompliment. Většina holek našeho věku se nezvládne převtělit v řádné
mamky, ale tobě to jde skvěle. A–“ Ginny nastražila ucho. „Co to bylo?“
„Někdo vykřikl ‚Aha!‘, řekl bych. Jdem‘.“ Ron je vedl k schodišťové hale. Hluk se zdál
vycházet z chodby vedoucí k několikeru zaměstnaneckých pokojů na témže poschodí.
Zahnuli za roh a stali se svědky zakončení delšího proslovu.
„... propašovávat mou sestřenici do hradu!“ řval Draco Malfoy, hůlku vytasenu, tvář
zrůžovělou hněvem. „Chovat se k ní jako k obyčejné děvce!“
Draco Malfoy se hádal s profesorem Lupinem, který se opíral zády o dveře svého
vlastního bytu. Tonksová, na pokraji smrti hanbou, se po jeho boku pokoušela splynout
s kamennou zdí. Byla oblečená do černého hábitu, velice podobného studentské
uniformě. Hermiona sebou trhla. Vodit si tajně do pokoje milenku byla záležitost
nevhodná sama o sobě. Propašovávat ji do hradu převlečenou za studentku... no, to už
překračovalo všechny meze dobrého vkusu. Možná i proto profesorky Vektorová a
Hoochová do scény ani v nejmenším nezasahovaly. Profesorka Vektorová vypadala
šokovaně, kdežto Hoochová se zjevně dobře bavila.
Lupin, současně rozzuřený i v rozpacích, vypjal hruď a vytáhl se do své plné výšky.
„Pane Malfoyi, tato záležitost se vás nikterak netýká.“
„Že se mě nikterak netýká?!“ Dracův hlas nabíral na obrátkách. „Pochází z rodové
větve, která možná s tou mojí ne vždy vycházela v dobrém, ale to ještě neznamená, že
se budu nečinně dívat, když se k ní někdo začne chovat pochybně!“
„A proč?“ zeptala se Tonksová s tváří i vlasy jednolitě rudými. „Tedy, vždyť jsme se
zatím setkali pouze dvakrát, a to není zrovna dostatečný čas k navázání úzkých vztahů.“
„Ale pořád jsi z rodiny,“ namítl Draco, jakoby se jednalo o naprostou samozřejmost.
„A nikdo se ke slušné dívce z mého rodu nebude chovat jako k běhně z Obrtlé – pašovat
si ji pokoutně do ložnice za jediným, kurevsky zřejmým účelem!“
Lupin se zajíkl pobouřením. „Já jsem rozhodně nikdy –“
„Vlastně jsem se dovnitř pašovala sama,“ přiznala Tonksová
větších rozpacích. „Během školního roku se moc nevídáme, tak... ehm...“
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„Tak si najdi někoho lepšího!“ otočil Draco hůlku proti ní. „Zasloužíš si mužského,
který tě nenechá jen kvůli své vlastní pohodlnosti trajdat okolo jako tu poslední couru! A
jaké jsou vůbec jeho úmysly? Vyjádřil se alespoň? Vím zatraceně dobře, že tvým rodičům
neřekl vůbec nic, dokonce je ani nenavštívil, zeptal jsem se na to matky hned, jakmile
jsem zjistil, co se tu děje!“
Tonksová vypadala zcela zaskočeně. Hermiona předpokládala, že se v ní právě sváří
pobouření nad tím, že byla nazvána courou, s potěšením z Dracova očividného zájmu o
její blaho. „Já...“
„To je neslýchané!“ postoupil Lupin rozzuřeně o krok vpřed. „Pane Malfoyi, jakýkoli
mám s Nymfadorou vztah–“
„Vztah? Tohle není vztah, tohle je tajný poměr!“ ušklíbl se Draco ďábelsky. „Pokud by
to byl vztah, její matka by se s vámi osobně znala. Já bych si nemusel domýšlet pravdu z
šeptandy běžící Řádem. Pokud byste měli vztah, nepropasírovával byste ji dovnitř
převlečenou za studentku!“ Pak se podíval na Lupina jednoznačně pohrdavě. „Tedy
nemáte-li v obdobném oblečení zálibu. Má sestřenka je o poznání mladší než vy.“
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Lupin zavrčel, jeho tvář už nadobro opustil obvyklý klidný a smířlivý výraz. „Ještě
jeden urážlivý dohad, pane Malfoyi, a vyfasujete školní trest na celý měsíc.“
„Ne.“ Draco namířil hůlku přímo na Lupina. „Tady nejsme ve třídě. Útrpně snáším vaši
nezáživnou a nic nového nepřinášející výuku Obrany a chovám se při hodinách patřičně
slušně, protože jednak vím, že učíte přesně to, oč jste byl požádán, a také proto, že jako
učitel máte právo na mou povinnou úctu. Ale nyní přede mnou nestojíte v pozici učitele,
nyní jste pouze mužem, který se pokouší ututlat to, že šuká moji sestřenici pěkně
potajmu, bez jakéhokoli veřejného povědomí o vztahu s ní, a jako takový si nezasloužíte
nejen úctu, ale ani zdvořilé jednání. A jelikož jsem jediný přítomný člen její rodiny,
budete mi muset teď a tady sdělit úmysly, jež s ní máte – nebo mě doprovodit ven, kde
vhodnou kletbou pošlu vaše koule k čertu, rozumíme si?“
„Hej!“ Harry zahodil batoh a vyrazil vpřed, než ho Hermiona stačila zastavit. Tasil
hůlku a postavil se téměř, ale ne úplně, mezi Lupina a Draca. „To by stačilo, Malfoyi.
Zklidni se.“
„Nepleť se do toho, Pottere.“
„Hele, nemůžeš prostě –“
Draco se zvrtl na podpatku, aby hleděl přímo na Harryho. „Řekni, Pottere,“ začal – a
poprvé ve známé historii vzájemných konfrontací nemluvil naštvaně, alebrž s klidným
rozmyslem. „Pokud bys ho přistihl, jak do své ložnice pokoutně pašuje Hermionu, aniž by
se obtěžoval říct jejím rodičům či komukoli dalšímu o jejich vztahu, co přesně bys
udělal?“
Harry se zamyslil a střelil přes rameno pohledem po Hermioně. „To je... něco jiného.“
„Připouštím, že si s Tonksovou nejsme tak blízcí, ale i tak: je z rodiny. A vím, že
Hermiona by nemohla být přistižena v obdobné situaci, protože by proklela každého, kdo
by se k ní chtěl chovat takhle... jenže, co bys dělal, kdyby se tak stalo?“
Harry ostře pohlédl na Lupina a pak Hermionu donutil vykulit překvapeně oči, protože
pomalu kývl, sklonil hůlku a ustoupil. „Jo. Máš pravdu.“
Draco přitakal. „Weasley?“
Ron ze své výše shlédl na Ginny a pokrčil rameny. „Vidíš snad, že bych držel hůlku?“
„Mám k tomu co říct, nebo je tahle debata pouze pánskou záležitostí?“ optala se
Tonksová s hůlkou připravenou. „Draco... je to od tebe neskutečně milé, že se tak staráš
o mou čest, ale já jsem naprosto schopna postarat se o sebe sama.“
„Očividně nejsi. Vypadá to, že z jakéhosi záhadného důvodu ho máš ráda, zatímco on
si zjevně myslí, že když je tvůj otec mudlorozený, tak se k tobě nemusí chovat s úctou,
jakou si zasloužíš,“ oponoval Draco a házel jedovatými pohledy po Lupinovi. „Nejsem až
takový tradicionalista, abych vyžadoval řádné zásnuby předtím, než spolu začnete chodit
–“
„To tedy ksakru doufám!“ odfrkla si Tonksová.
„Ale nebudu nečinně přihlížet, jak se zahazuješ s tím, kdo si tě neváží ani natolik, aby
přiznal, že se s tebou zapletl!“ píchal Draco v rozčilení Tonksovou do hrudní kosti špičkou
své hůlky. „A pokud mi nesdělí své úmysly, ať už to s tebou myslí jakkoli, hodlám ho
vyhnat ven – třeba i násilím, budu-li muset – a změnit otázku jeho úmyslů v záležitost
čistě akademickou!“
Tonksová tvrdě pohlédla na usouženě se tvářícího Lupina. „Draco, to není tak
jednoduché. Je vlkodlak, vzpomínáš si?“
Draco přejel pohledem z Tonksové na Lupina a zpět. „No a? To jako znamená, že se
nemusí umět chovat? Můj otec byl psychopatický masový vrah a jaké měl panečku
chování.“
„O tom by se dalo s úspěchem pochybovat,“ zašeptala Ginny.
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„Ále kuš. Prostě jím jen neplýtval na nás, obyčejné lidi,“ zamumlala Hermiona.
„Tohle není otázkou chování, Draco. Pokud by se provalilo... lidé by tomu
nerozuměli.“
Draco povytáhl obočí. „Vážně?“ Otočil se k Lupinovi: „Takže na to se vymlouváte? Že
jste jako vlkodlak předem omluven za skrývání vaší známosti, protože ostatní by vám
nerozuměli?“
Lupin sebou trhl. „Netušíte, jaké to je…“ odtušil s odvráceným pohledem.
„To rozhodně netuším. Nemám ani páru, jaké by to asi tak mohlo být, čelit urážkám
kvůli původu, který jste si nevybral. Žít s tím, že ostatní vás automaticky považují za
spojence armády temnot, ačkoli se pro vyvrácení onoho předsudku snažíte udělat možné
i nemožné.“ Draco popadl Lupina za přední část hábitu, přitáhl ho k sobě a pozvedl mu
před oči pahýl své zmrzačené paže. „Já nemám ani to nejmenší zasrané tušení, jaké to
je!“
Hoochová se konečně odhodlala zasáhnout; popadla každého za jedno rameno a
odtáhla je od sebe. „To by stačilo, Malfoyi. Chcete-li si to rozdat, běžte ven.“
„S radostí,“ propaloval Draco Lupina pohledem a rovnal si hábit, „jenže ten pán se
bojí.“
„Snad si nemyslíš, že se bojí tebe?“ zeptala se Tonksová nasupeně.
„Měl by. I se zbývající rukou připoutanou za zády bych ho donutil sežrat si vlastní uši
– a on to ví,“ ohrnul Draco nad Lupinem pohrdavě rty. „Není špatný kouzelník, ale v boji
nestojí za nic. Dostal by ho s klidem i jeden z Creeveyů, vážně i ten s půlkou obličeje. O
mně či Potterovi nemluvě.“
„Myslíte?“ vycenil Lupin zuby; Hermiona by se vsadila, že kdyby byl ve vlčí podobě,
zježily by se mu právě všecky chlupy.
„Viděl jsem vás v boji,“ pokrčil Draco rameny. „Jste docela dobrý. Ale mně se
nevyrovnáte.“
„Má pravdu,“ podpořila ho Ginny. Když se po ní všichni ohlédli, dodala: „Opravdu. Bila
jsem se po boku obou dvou. Draco je lepší.“
„Na tom nesejde, protože k žádné bitce nedojde!“ vložila se do toho Tonksová
s rukama založenýma na prsou a zlostně zahlížela na oba rozhádané mužské. „Draco,
Remus a já to celé v klidu probereme. Veřejné oznámení bude mít jistě následky pro můj
služební postup – i proto jsme to zatím drželi pod pokličkou.“
Draco přikývl. „To ještě není důvod, aby se nesetkal alespoň s tvými rodiči, ale budiž.
Nejprve byste si to měli vyříkat mezi sebou.“
„Jsem ráda, že souhlasíš.“ Otočila se k Lupinovi, jenž náhle ochabl. „A Remusi...
Draco má pravdu. Už se sem nebudu potajmu plížit. A ty půjdeš na návštěvu k našim. Co
nejdřív.“
„Promluvíme si o tom v soukromí. Později,“ snažil se Lupin dodat pevnost svému
prohlášení. „Za chvilku bude zvonit a my všichni musíme do hodin.“
„A já se musím propasírovat z hradu. Jasně. Ale potom si rozhodně promluvíme,“
Tonksová políbila Lupina na tvář, vinou čehož zrudl rozpaky, a zahájila ústup. Ostatní se
rozešli; profesorka Vektorová zmizela směrem k učebně Věštění z čísel a Hermiona
s Dracem ji rozvážně následovali.
„Učitelé nežijící ve svazku manželském nemají povoleno přijímat návštěvy v nočních
hodinách,“ zamumlal Draco. „Toto ustanovení je v platnosti od roku 1271. Počkej, až se
to dozví McGonagallová.“
„To se to chystáš říct i ředitelce? Nestačilo by, žes mu vyhrožoval a zostudil ho před
svědky?“ pohlédla na něho káravě. „Draco, nepřeháníš to?“
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„Kdepak,“ nadhodil si batoh na rameni a zachmuřil se. „Všiml jsem si, že Lupin má ve
zvyku nechávat všechno plavat, až dokud ho něco nebo někdo nepřinutí se s tím
vypořádat. Tak teď ho donutím já. A pokud se k ní nezačne chovat slušně, opravdu ho
vyzvu na souboj.“
„Tonksová měla pravdu,“ usmála se na něho Hermiona. „Je to od tebe neskutečně
milé.“
Draco lehce zrůžověl. „Tonksová je z rodiny. Když nemáš rodinu, nemáš nic. Tomu
Voldemort nikdy pořádně neporozuměl – pro čistokrevné je důležitý celý rod.
Ochraňujeme krevní linii jako takovou, a nejen vlastní větev.“
„Rodina je důležitá – a neplatí to jen pro čistokrevné,“ přitakala Hermiona. Draco
stále míval své slabé chvilky, ale touha vidět své nepočetné příbuzné šťastné a
zaopatřené, k nim jistě nepatřila. „Na druhou stranu, netýká se to jen pokrevně
spřízněných. Víš, když nemáš dostatek pokrevních příbuzných, vždycky ještě můžeš
přijmout cizí za vlastní. Podívej se na mě a na Harryho.“
Draco se napjal, k Hermioninu podivení vypadal, jako by z něho náhle vyprchala
veškerá rozhodnost. Zastavil se a sklonil hlavu, v tváři se mu usadila únava a smutek.
„Je nutné chránit i ty, kteří se o tebe starají, nejen ty, s nimiž jsi příbuzný.“
„No... správně. Něco se děje?“
Zavrtěl hlavou. „Nic. Přemýšlet o rodině je pro mě poněkud... obtížné.“
Změnil téma hovoru a Hermiona, pamětliva jeho těžce sklíčeného výrazu, neměla to
srdce vracet se zpět k onomu tématu.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola sedmadvacátá

...ale většina zůstává při starém
„Snape je vtělené zlo,“ zaúpěl Ron a s tichým bouchnutím složil hlavu na stolek.
„Eseje. Teď. Ten chlap je úplný saďour. Copak nemáme dost starostí s OVCEmi? Vždyť
jsou za týden! Měl by si to sakra uvědomit!“
„Po svém nás nutí nastudovat si látku, o níž ví, že bude u zkoušek,“ povzdechl si
Harry, odložil brk a procvičil si ztuhlé prsty. Z počátku to bylo příjemné, znovu sedět u
studia pěkně pohromadě v nebelvírské společenské místnosti, jak mívali ve zvyku, jenže
po třech hodinách ho veškeré kladné pocity kvapně opouštěly. „Víš, konečně jsem začal
Snapea trochu chápat. Chová se k nám jako totální bastard, ale současně se ujistí, že se
naučíme přesně to, co potřebujeme. Je to od něj řádně fikané. Chová se sice jako osina
v zadku, ale z dobrého důvodu.“
„Byl bych radši, kdyby se choval méně vychytrale a projevil více pochopení,“ reptal
Ron. „Mohl by přeci říct: ‚Tohle bude u zkoušek, naučte se to.‘ Nemusí nám na to téma
zadávat půlmetrovou esej.“
„Jo, to byla přesně ta chvíle, kdy se předváděl co totální bastard,“ potřásl Harry
hlavou. Od té doby, co si v hlavě ze Snapea sloupl nálepku ‚zloduch, nespustit z očí‘,
začínal lépe chápat logiku chování toho chlapa. Nelíbilo se mu, ale částečně ho chápal.
„Ty, Hermiono?“
„Ano, Harry! Copak je?“ Harry z ní viděl pouze temeno hlavy – seděla za
nevyhnutelnou hradbou učebnic a poznámek. Její hlas byl nepřirozeně vysoký a spustil
v Harryho hlavě výstražný zvonek. Ten hlas patřil Hermioně, jež došla k hraně svých
možností. „Počkej chvilenku, už jsem skoro hotová.“
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Harry povstal, aby si ji přes haldy knih mohl prohlédnout. Cosi zuřivě škrábala na list
pergamenu, pod očima tmavé kruhy. Ne, tohle nebyla nejvhodnější doba, aby ji požádal
o kontrolu své eseje. „Myslel jsem, že by nám všem přišla k duhu trocha čerstvého
vzduchu,“ řekl místo toho. „Hlavně tobě. V posledních dvou měsících ses vůbec nedostala
ven – buď studuješ, nebo se točíš kolem Marti.“
„Nemám čas chodit ven!“ Hermiona se v rychlosti podepsala pod své dílo, odhodila
pergamen stranou a přitáhla si bichli nadepsanou Starodávné runy. „Jsem v učivu tak
pozadu, že tomu nemůžu ani uvěřit...“
„Hermiono, není třeba, aby ses tak štvala,“ namítl Ron a odsunul bokem pár jejích
učebnic, aby na ni vůbec viděl. Hermiona krátce usykla a přitáhla si je zpět. „Hele, mohla
bys klíďo píďo propadnout u všech zkoušek, a stejně by se nic nedělo. Jsi válečná hrdinka
ověnčená Merlinovým řádem prvního stupně, ty nebudeš mít problémy najít si práci a tak
vůbec.“
Hermiona se vyděsila: „Mohla bych propadnout ze všeho... Rone, to ani neříkej! Jsem
ve všem tak pozadu, že možná vážně propadnu; a když nebudu mít složené OVCE,
strávím zbytek svého života vařením podřadných lektvarů lásky v nějaké díře pod
krámem Freda a George a... ne, ne!, musím se učit! Běžte si na vzduch, pokud chcete,
ale já...“ přešla do nesrozumitelného mumlání, jímž doprovázela urputnou snahu narvat
si všechny zápisy do tašky. Pak vyběhla z místnosti doprovázena sloupci knih, jež za ní
pluly vzduchem jako věrně oddané vlečné čluny nezvykle hranatých tvarů.
„To ses tedy vyznamenal,“ pohlédl Harry znechuceně na Rona.
„Co je? Snažil jsem se ji uklidnit!“ Při ležení na stole si Ron okrášlil tvář úhlednou
inkoustovou skvrnou, jež nasadila korunu jeho výrazu zmateného blba. „Vážně by si
s tím neměla dělat tak těžkou hlavu.“
„Rone, tohle je Hermiona. Pro ni je důležitější úspěšně složit zkoušky než najít si
práci... anebo možná považuje oboje za stejně důležité.“ Harry zavrtěl hlavou. „Řeknu
Dilly, aby na ni dohlídla. Chceš vzít koště a jít se na hodinku prolítnout? Pročistilo by nám
to hlavy, než se zas vrátíme k učení.“
„To zní dobře. Skoč za Dilly a já vezmu košťata. Sejdeme se za čtvrt hoďky na hřišti.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Pan profesor Snape?“
Pisklavý hlásek nebyl zrovna tím hlasem, který očekával. Ohleduplně navrhl zrušení
jejich posledního šachového dýchánku před zkouškami s vědomím, že Hermiona se musí
učit, ale byl ke své nemalé radosti odmítnut prohlášením, že dobrá partie jí pomáhá
zklidnit se a utřídit si myšlenky před opětovným návratem ke studiu. Měl v úmyslu s ní
pohovořit o průběhu minulých OVCí, aby jí tak co možná nejvíce pomohl bez zatížení
svého či jejího svědomí. Jenže Hermiona na schůzku meškala, a nyní se dokonce místo ní
v jeho kabinetě zjevila skřítka Dilly. „Co se děje, Dilly? Slečna Grangerová není schopna
dostavit se na naše sezení?“
„Slečna Grangerová je velice nešťastná, pan profesor Snape by to měl vědět,“ mnula
si Dilly zoufale ruce. „Ten Weasleyovic kluk řekl něco, co ji rozrušilo, a slečna se teď až
moc snaží připravit se na OVCE. Dilly se bojí, že to slečně ublíží, pokud si brzy
neodpočine; i miminko tím trpí. Slečna Dilly požádala, aby panu profesorovi vyřídila, že
je slečna příliš zaneprázdněná, ale Dilly doufá, že pan profesor přijde nahoru a pomůže
slečnu uklidnit. Slečna pana profesora vždycky poslechne na slovo.“
Mladý Weasley se snad nikdy nenaučí, kdy držet jazyk za zuby. „V mžiku jsem tam,
Dilly. Přines do pokoje slečny Grangerové konvici čaje.“
„Jak si pan profesor přeje!“ Dilly zmizela s hlasitým prásknutím, které bylo vzápětí
následováno prásknutím dveří zapadajících za Severusem.
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Minerva měla pravdu, ďas aby to spral! Hermiona by nikdy Martina nezanedbávala,
tím si byl jist, ale naopak byla schopna věnovat se jemu a jeho zabezpečení až do
roztrhání těla i duše – a stejně fanaticky se vrhala i do všech dalších úkolů, jež před ni
život stavěl. Severus sám míval při větším stresu problémy se spánkem i s chutí k jídlu,
takže si všiml, když se začala projevovat stejně – a poslední dobou pozoroval, že se
Hermiona musí do jídla nutit; pečlivě si vybírala jen lehká jídla, která jí nezatížila
podrážděný žaludek. Pravděpodobně jedla jen a pouze pro synovo dobro; kdyby ho
nekojila, jistě by sama přežívala na kávě a suchých topinkách...
Zastavil se před Hermioninými pokoji, i tam skrze několik centimetrů masivního dubu
slabě doléhalo Martinovo kvílení. Hermioniny vzlyky uslyšel, až když otevřel dveře.
Svírala syna v náruči a marně se ho pokoušela ukonejšit, ačkoli sama hystericky
natahovala. Ať už se snažila říkat cokoli, vinou jejích vlastních vzlyků a synova řevu to
nebylo možné zaslechnout. Severus za sebou zavřel dveře a přešel místnost dříve, než si
ho vůbec povšimla.
„Om...mlouvám se...“ vymáčkla ze sebe nesouvisle, „... j...já... jsem...“
„...to trochu přehnala s prací,“ doplnil ji Severus, usedl vedle ní na postel a
nepřipouštěje námitek, převzal z jejích paží Martina. Pamatoval si, kterak správně chovat
mimino, a Martinovi jistě odebrání od vzlykající matky pomůže k uklidnění. „Copak se
stalo?“ Podařilo se mu srovnat si dítě na jednu ruku a druhou rukou bez cavyků hbitě
objal Hermionina útlá ramena.
Krátce zavzlykala a opřela se o něho. „Já ur...čitě propadnu ze vš...šeho, vím to...
všechny z...klamu a s...končím zaměst...naná u F...reda a George a nez...vládnu Martina
pořádně za...jistit a budu š...patná matka!“
Severus zbledl. „Zaměstnaná u Freda a George Weasleyových?“ Jaké donebevolající
plýtvání bystrou myslí! Nemluvě o příšerné vidině celodenního a každodenního pobytu ve
společnosti jednoho, druhého, popřípadě obou těch zrzavých otrapů. „Hermiono
Grangerová, jestli vážně uděláte takovou pitomost...!“
Těžce polkla a skryla si tvář do jeho hábitu. „Jenže ni...kdo jiný mě nez...aměstná,
bez OV...Cí a s dí..tětem...“
„Nedejte se vysmát.“ Netrpělivě pohoupal Martinem. Bez úspěchu. „OVCE byste byla
úspěšně složila už před válkou. Chcete-li ovšem dosáhnout lepších výsledků než pouhého
projití zkouškami, musíte na sobě ještě zapracovat.“
Hermiona sice popotáhla, ale vzlykala už o poznání méně. „Vážně si to myslíte?“
„Nemám ve zvyku skládat liché komplimenty.“ Martin zakvílel obzvláště hlasitě a jeho
otec na něho popuzeně shlédl. „Hermiono, jak lze dosáhnout toho, aby přestal vydávat
ten pekelný rámus?“
„Vyděsilo ho, že jsem b...brečela.“ Hermiona našla Martina víceméně po hmatu,
protože tvář měla stále ještě ukrytu Severusovi na prsou, a něžně pohladila synkovu
chundelatou hlavinku. „Mělo by stačit trochu ho ut...těšit.“
Martin byl příliš malý na větrový bonbón doprovázený trochou dobrých rad a Severus
žádné jiné způsoby utěšování neovládal. Nicméně se zdálo, že Hermionina ruka na
kloučkově hlavě koná dobré dílo, a Severus ve snaze přispět svou troškou do mlýna si
synka přivinul pevněji k hrudi a nejistě zabroukal: „No ták, no ták...“
Hermiona se slabě uchichtla. „Mluvíte jako profesorka McGonagallová... až na to, že
ona není schopná vzít dítě do náruče. Asi se bojí, že by ho rozbila či co.“ Trochu se
zavrtěla a nějak se jí podařilo, že chovala Martina, zatímco Severus je oba objímal.
„Ššš... promiň, že jsem tě vyděsila, miláčku, už to neudělám...“
Martin se začal uklidňovat a Severus se neochotně odtáhl. Chtěl dělat jen to jediné,
držet je oba v náruči po zbytek večera, ale neodvážil se dopřát si víc než několik málo
minut. Naštěstí si tu chvíli vybrala Dilly pro splnění jeho požadavku a na stolku se
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objevila čajová sada s tenkou stužkou páry stoupající z hubičky konvice. „Mohu posloužit
šálkem čaje, Hermiono?“
„Ano, prosím.“ Zaslechl šustot a Martinovy nářky náhle ustaly. „Otesánku,“ oslovila
Hermiona syna něžně. „Vypadá to, že budeš stejný nenasyta jako tvůj strýček Ron.“
Severus, pečlivě otočený zády k Hermioně, si s přípravou čaje dával na čas. Oči měla
sklopeny k dítěti, proto si nepovšimla svého nedokonalého odrazu v okenní tabulce, jenž
Severus pozorně sledoval. Odraz byl nejasný a trochu rozostřený, ale i tak ji viděl chovat
jeho syna; mumlala dítěti láskyplné nesmysly, zatímco se Martin kojil a spokojeně
pošvihával zaťatou pěstičkou. Chytila ho za ni, když schytala úder do klíční kosti, políbila
ji lehce a usmála se na svého syna. Jejich syna.
Martin zřejmě potřeboval spíše uklidnit než nasytit, po pár minutách krmení se
odvrátil a Hermiona si upravila oděv. Severus se k nim otočil a nabídl jí šálek čaje.
„Prosím.“
„Děkuji.“ Převzala si šálek a odvrátila se lehce od dítěte, aby se mohla napít.
„Omlouvám se za svou bláhovost...“
„Přehnala jste to... jako obvykle,“ upil čaje a kriticky si ji prohlédl. „Vypadáte
příšerně.“ Vypadala. Oči měla rudé, rámované tmavými kruhy, vlasy připomínaly
neuspořádané ptačí hnízdo, nos měla zarůžovělý a po celém obličeji jí naskákaly skvrny
od pláče. Netoužil po ničem jiném než ji sevřít do náruče a horoucně ji zlíbat.
Trochu se zasmála. „Vždycky celá zrudnu a zflekatím, když se rozbrečím. Jako
Martin.“
„Když brečí, vypadá jako rajče propadající zoufalství,“ souhlasil Severus potěšený
zmíněním podobnosti mezi matkou a synem. „Jinak ale ve vzhledu dosáhl neuvěřitelného
zlepšení.“ Novorozený Martin byl podoben vychrtlé vrásčité opičce. Ve dvou měsících byl
výrazně větší, s chumáčem černých vlasů a párem tmavých očí. Dle Severusova názoru
byl docela pohlednou ukázkou malého dítěte.
„Je překrásný,“ usoudila pyšná matka zamilovaně a lehce pohladila Martina po tváři.
„Je tak čilý... na svůj věk. Stále sleduje, co se okolo něho děje. Některé děti to nedělají –
prostě jen leží jako kusy zdrogovaného nákypu.“ Usmála se na Severuse při
parafrázování jeho výrazu a on se neudržel a úsměv jí krátce oplatil.
„Vypadá nanejvýš zdravě,“ podotkl.
„Také zdravý je. Poppy ho kontroluje každý týden a říká, že je prostě dokonalý.“ Pak
se na Severuse nadějeplně usmála. „Chcete si ho pochovat?“
Chtěl. Moc chtěl. Pochovat si syna a povídat si s Hermionou. Sednout si se svým
synem na rukou pěkně podomácku k čaji, sušenkám a příjemnému hovoru. „Ne, děkuji.“
Dopil čaj, odložil šálek a zvedl se k odchodu téměř ukvapeně. „Měl bych už jít. Teď, když
už jste se uklidnila, tak... se nehodí, abych tu déle prodléval.“
Hermioně poklesly tváře, ale přikývla. „Samozřejmě. Omlouvám se.“ Přirozeně
netušila, že Minerva McGonagallová by ho ponoukala, aby zůstal; Hermiona stále
zůstávala věrna svému původnímu prohlášení, že mu nehodlá působit žádné potíže.
„Starejte se o sebe lépe. Výsledky vašich OVCÍ jsou v současné chvíli ohroženy spíše
vaší únavou z přepracování než nedostatečnou přípravou.“ Přitakala a on urychleně
odešel, aby lítostiplný smutek v jejích překrásných očích nenahlodal jeho sebeovládání.
Přála si, aby zůstal, ale pouze pro dobro jeho syna.
Nemohla si přeci přát, aby zůstal kvůli ní. Touha po opětování jeho lásky ničila jeho
soudnost; našeptávala mu, že viděl to, o čem rozum věděl, že bylo rozhodně nemožné.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Mám na tebe jednu prosbičku, Griseldo, stran Hermiony Grangerové.“
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Severus lehce natočil hlavu, aby mohl lépe vyslechnout hovor mezi Minervou a
vetchou zkušební komisařkou. Marchbanksová dohlížela na průběh zkoušek už za jeho
vlastních NKÚ a OVCí – a již tehdy vypadala starší než hnědé uhlí.
„Ale... opravdu?“ Profesorka Marchbanksová si nabodla sousto pečeného hovězího a
začala ho se zjevným potěšením přežvykovat. „Popletal tvrdil, že budeš pro onu dívku
vyžadovat zvláštní ohledy. Osobně jsem to neočekávala.“
Minerva si odfrkla. „Kornelius Popletal je zatvrzelý osel, Griseldo, však to víš sama
nejlépe. Chtěla jsem tě pouze požádat, aby bylo slečně Grangerové dovoleno opustit
zkušební místnost dříve, bude-li mít písemnou část zkoušek dokončenou před vypršením
časového limitu, a aby byla k praktické části povolána v první skupině zkoušených.
Naprosto nemám v úmyslu jí OVCE ulehčovat, ale ráda bych omezila na nejkratší možnou
dobu čas, jenž musí strávit stranou od svého syna.“ Pohlédla na Griseldu
Marchbanksovou významně. „Malé děti... ehm... musejí často jíst, znáš to.“
Severus se téměř udusil svým vlastním hovězím, jeho krátké zakuckání naštěstí
zaniklo v dýchavičném chechotu profesorky Marchbanksové. „Zlatá slova, Minervo, zlatá
slova... už je to velmi dávno, ale vzpomínám si. No, nevidím žádný důvod, proč by ta
dívka nemohla být přezkoušena jako první. Tím na postupu zkoušky nic nezměníme.“
„Výborně. Děkuji ti, Griseldo,“ oddechla si Minerva ulehčeně. „Slečna Grangerová
vynakládá nezměrné úsilí, aby docházela do hodin a pracovala stejnou měrou jako
obvykle, nicméně chápu, že útroby mimin mají extrémně omezenou kapacitu a musejí
být pravidelně naplňovány.“
Pouze léta tvrdého výcviku v sebeovládání zdržela Severuse od obdobného výbuchu
smíchu, jaký přepadl Griseldu Marchbanksovou při konfrontaci s očividnou vírou bezdětné
ředitelky, že děti fungují na stejném principu co kalamáře.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
„Pořádně: nádech, výdech, Hermiono, švihne to s tebou, pokud se neuvolníš,“
poplácal ji Harry něžně po zádech. „Koukni, všechno dobře dopadne. Lektvary jsou
jedním z tvých nejoblíbenějších předmětů.“
„Ano, ale...“ Hermiona si nervózně propletla prsty,
prolítnu z Lektvarů, nebudu se moci už nikdy podívat
všech těch hodinách, které věnoval mému doučování.
chybuje – co když se přepočítám při míchání, anebo
nasekání nakostičkuju?“

„...co když to pokoním? Když
profesoru Snapeovi do očí, po
A v lektvarech se tak snadno
kloboučky muchomůrek místo

„Ty si vždycky najdeš něco, s čím si můžeš dělat starosti!“ objal ji Ron rukou okolo
ramen a lehce ji pohladil. „Neděs se. Alespoň nemusíš čekat celé odpoledne, než přijdeš
na řadu.“
Hermiona přikývla. „To bylo od profesorky McGonagallové moc milé,“ souhlasila. Byla
si docela jista, že by Martin vydržel až do té doby, než by byli vyřízeni studenti od G, ale
bylo celkem uklidňující mít to celé za sebou dřív. „Jsem strašně nervózní...“
„Za chvilku bude po všem,“ uklidňoval ji Harry vesele, když se k nim blížil profesor
Tofty. „Tak běž.“
Hermiona následovala hubeného stařičkého čaroděje, její nervozita lehce opadla,
když zachytila povzbuzující úsměv Draca Malfoye. „Tak, slečno Grangerová, zase jste
nám všem zvedla laťku,“ začal profesor Tofty docela zvesela. „Skládat OVCE
s novorozencem musí být opravdu vzrušující!“
„To je od vás velice laskavé vyjádření,“ usmála se na něho Hermiona plaše.
„Profesorka McGonagallová byla vůči mně nanejvýš uznalá. Přidělila mi jednu domácí
skřítku k péči o Martina, takže jsem schopna docházet na vyučování a studovat stejně
jako dřív.“
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„Chvályhodné, chvályhodné,“ prohlásil profesor potěšeně. „Profesor Snape mi sdělil,
že jste spolu diskutovali o nanejvýš odvážných obměnách tradičních přísad
Všeoživovacího odvaru. Můžete tedy postupovat buď podle klasického receptu, anebo
připravit pozměněnou variantu za body navíc.“
Hermionu jako by polil studenou vodou. „Va...variantu? Ale my jsme nedělali žádné
testy!“
„Schopnost inovace je na lektvarové úrovni odpovídají OVCím zcela zásadní,“ mrkl na
ni profesor Tofty. „Mimoto, něčím přeci musíme vyvážit zvýhodněnou pozici, do níž jste
se dostala znalostí přesného postupu výroby Všeoživovacího odvaru. Díky této znalosti
vás nemůže předepsaný zkušební recept se skrytými nepřesnostmi zmást.“
Hermiona se na něho usmála na oplátku a téměř se uklidnila. Opravdu dokázala
zpaměti odcitovat všech sedmadvacet kroků tradičního postupu výroby Všeoživovacího
odvaru i se správným časováním – a stejně tak i pětadvacet kroků varianty, o níž se
Severusem zaujatě hovořili. „Potom bych nejspíše měla začít, ne?“ Přistoupila
k vykázanému pracovnímu místu a podala si hrst sušených skarabů, hmoždíř a tlouk.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Onoho roku byly zkoušky z Obrany určeny na poslední den OVCí. Většina sedmáků to
uvítala s nesmírnou úlevou, pouze menší část se při vyhlídce na zkoušky klepala jako
sulc. Dokonce ani Hermiona si nedokázala z praktické části Obrany dělat těžkou hlavu –
po schovávání se za kusem odlomeného kamene a vzájemném proklínání se s Macnairem
a Crabbem seniorem, kteří se plížili okolo po kolena v krvi a blátě, nebylo na výměně
několika málo kletbiček s příjemným zkoušejícím v pěkné vzdušné místnosti vůbec nic
děsivého. Levandule se z učebny vypotácela v slzách a Hermiona se při pohledu na ni
potměšile uculovala.
Nakonec se z místnosti schválně nedbale vyloudal i Ron. „Byla to hračka,“ utrousil
k nanejvýš zaujaté mrzimorce s černými vlnitými vlasy. „Nic ve srovnání s opravdovým
bojem, vážně.“ Pak si všiml Harryho s Hermionou a zamával jim. „Omluv mě. Harry!
Hermiono! A je to! Jsme hotoví!“
„Jo,“ položil Harry dlaň na kamennou zeď vedle sebe. „Budou mi chybět. Bradavice,
myslím. Můj první opravdový domov.“
Ron přikývl a poklepal Harryho po rameni. „Zařídíme si nový. Užs jí to řek‘?“
„Ne, ještě ne,“ ohlédl se Harry po Hermioně. „Čekal jsem na tebe.“
„Cos mi měl říct?“ přimhouřila Hermiona oči. Pokud s tím Harry čekal na Rona, tak na
ni nejspíš společně něco vymysleli. To nebývala zrovna potěšující zpráva.
Harry se rozhlédl po davu shromážděném ve vstupní hale. „Tady ne. Pojďme ven na
sluníčko.“ Vyvedl je z hradu na pozemky a Hermiona podvědomě zastínila dlaní
Martinovu tvářinku, aby ho neoslnily prudké sluneční paprsky. Chtěla počkat na Harryho
a Rona, až dokončí poslední zkoušku, takže zatímco byli vyvoláváni studenti od písmen C
až N, odběhla si nahoru do pokoje nakojit Marťu; pak si zavinula dítě do šátku a seběhla
zpátky dolů čekat na kluky.
Harry pro ně našel pěkné místečko v polostínu pod velkým stromem u jezera a jako
první usedl do trávy. „Poslyš, Hermiono, já a Ron jsme si říkali...“
„Takový začátek musí zarazit každou rozumnou ženskou,“ odtušila Hermiona a
usmála se na Martina, který vzhlížel k mihotajícím se listům zjevně fascinován. „Tak o
čem jste se to bavili a jak dlouho mi bude trvat, než to dám do pořádku?“
Ron se uložil na trávník s rukama za hlavou a vesele se na ni ušklíbl. „Tentokrát
nebudeš muset dávat do pořádku nic. Tentokrát jsme se projevovali úplně dospěle.“
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„Chystáme se nastěhovat na Grimmauldovo náměstí,“ vysvětloval Harry. „Chvilku to
zabere, než to tam dáme alespoň trochu dokupy, ale budeme mít odtamtud blízko do
bystrozorského kurzu a... no, koneckonců je to můj dům. Neměl bych nechávat dědictví
po Siriusovi prostě rozpadnout.“
„Fajn,“ usmála se na něho Hermiona. Byla si vědoma toho, že návrat na
Grimmauldovo náměstí nebude pro Harryho zrovna lehký, jenže nejspíše bylo lepší čelit
svému zármutku a překonat ho, než se jím nechat vyhnat z domu, který se mohl stát
domovem. „To je dobrý nápad, Harry.“
„A tak jsme přemýšleli... no... jestli bys nechtěla žít s námi,“ pohlédl na ni Harry
s nadějí v očích. „Je tam spousta místností, mohli byste mít s Martinem pro sebe celé
jedno podlaží, pokud bys chtěla. Zařídili bychom mu pořádný dětský pokojík a vůbec
všechno.“
„Byl bych opravdu rád, kdyby ses chtěla s námi sestěhovat,“ překulil se Ron na břicho
a vzhlížel k ní stejně nadějeplně. „Tak bychom byli my tři stále spolu, i když nebudeš
bystrozorkou. Cítil bych se divně, kdybychom tě neměli u sebe, chápeš?“
Hermioniny oči se zalily slzami. Oni to mysleli vážně – nenabízeli jí společné bydlení,
protože neměla kam jinam jít, nebo snad protože si mysleli, že se nedokáže o sebe a o
Martina postarat. Všichni tři byli spolu tak dlouho, vyrůstali spolu – a ona také nechtěla
jejich důvěrné přátelství náhle ukončit s koncem školních dní. „Ach, Rone... Harry...“
popotáhla a objala alespoň Harryho, když na Rona nedosáhla. „Ze srdce ráda.“
„Skvěle,“ rozzářil se Harry a opětoval její objetí. „Vždyť jsme jedna rodina. Bude
příjemné spolu bydlet, alespoň na chvíli.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Draco nepřišel na návštěvu do Severusových pokojů od onoho časného jitra, kdy ho
Severus neuváženě přirovnal k jeho otci. Nicméně, když se Severus toho dne po poslední
odučené hodině vrátil do svého bytu, nalezl Draca usazeného v jeho oblíbeném křesle ve
společnosti nikoli čaje – pro tentokrát byl doprovázen nevelkou baňatou zelenou
lahvinkou, která čekala postavena na nízkém stolku. Letitá kvalitní skotská – čistokrevní
sice pro zdraví a dobré zažití většinou popíjeli koňak, jenže Lucius měl rád whisky a své
aristokratické manýry uklidňoval alespoň tím, že pil pouze tu nejjemnější. Draco si musel
tuto láhev obstarat přímo z Malfoyských rodinných sklepů.
Vedle láhve lákala pohledně polonaplněná sklenka. Druhou svíral Draco ve své dlani a
právě ji pozvedal na pozdrav směrem ke svému kmotrovi. „Poslední zkouška je za mnou,
jsem svobodný muž,“ pronesl vážně. „Zapiješ to se mnou?“
„Samozřejmě,“ přikývl Severus potěšený, že nebyl vynechán z tradičního rituálu. Vzal
si sklenku ze stolu a usedl proti Dracovi do druhého křesla. „Na co si připijeme?“
Draco se zahleděl do vlastní sklenky. Vypadal unaveně, což měly jistě na svědomí
OVCE, a smutně, za což už zkoušky nemohly. „Na přátelství,“ odpověděl po dlouhé chvíli
ticha a pevně se zadíval do očí svému kmotrovi, „na spojenectví, na partnerství – prostě
si připijeme na to, co mezi námi je, ať už to budeme nazývat jakkoli.“
Severus kývl a beze slova sklenku na jedno napití vyprázdnil až do dna stejně jako
Draco. Také nevěděl, jak jejich vzájemný vztah nazvat, ačkoli nejvýstižnějším označením
by asi byla ‚spřízněnost‘. Ať už to bylo, co to bylo, cenil si toho.
Draco v tichosti oběma dolil, zapřel se do opěradla, protáčel sklenkou mezi prsty a
pozoroval, jak se ve skotské zlatavě odrážejí plameny ohně hořícího v krbu. Dvakrát se
nadechl, aby promluvil – a dvakrát ani nehlesl. Až Severusovi při pohledu na mladíkovy
rozpaky došla trpělivost a pobídl ho: „Draco, ať už mi chceš říct cokoli, vyslov to a bude
hotovo.“
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Draco přikývl, přestal točit sklenkou a vzhlédl ke kmotrovým očím. „Odpusť mi,“ začal
tiše, „ale... já nejsem jediným v téhle místnosti, kdo je zamilovaný do Hermiony
Grangerové, že?“
Severus odvrátil pohled. „Už jsem ti řekl, Draco–“
„Že jste vypili příliš mnoho medoviny a na chvilku ztratili soudnost. Já vím. Ale mám
oči, Severusi. Po celé měsíce ses okrádal o spánek, abys s ní mohl trávit víc času, zvals ji
do svých pokojů, hodiny jsi s ní hrál šachy a povídal si. A co se narodil Martin,
zanedbával jsi své vlastní výzkumy jen proto, abys jí pomohl dohnat ztracený čas a
úspěšně složit OVCE. Pochybuji, že si toho povšiml kdokoli jiný, ale já tě znám příliš
dobře. Zoufale ses snažil využít každičkou chvilenku její společnosti, než odsud odejde.“
„Já...“ Nechtěl tím Draca zatěžovat. Ale zase na druhou stranu, kdo jiný by porozuměl
mukám lásky, jíž bylo na oplátku nabídnuto pouze přátelství? „Nelhal jsem ti. Když jsme
počali Martina, nic mezi námi nebylo. A od té doby...“
„Od té doby,“ přitakal Draco a stiskl rty. „Také jsem se naučil mít ji rád až poté.“
„Doufal jsem, že tě bude milovat,“ přiznal Severus polohlasem. „Opravdu jsem v to
doufal, Draco. Postaral by ses o ni i o Martina daleko lépe, než bych se mohl kdy starat
já.“
„A ty bys mi ji bez váhání přenechal?“ Draco se znovu díval do jiskřící tekutiny.
„Nikdy jsem ji neměl. Ale nechal bych tě převzít veškeré nároky vůči mému synovi a
vzdálil bych se, pokud by se mé city... vymkly kontrole.“ Ta vyhlídka byla sice poměrně
ponurá, ale alespoň by dvě osoby, jež na celém světě miloval nejvíce, byly šťastné.
Draco si povzdechl. „Jsi lepší člověk než já, Severusi,“ řekl tiše. „Nejsem stejný jako
můj otec, ale v mnohém se mu podobám až příliš. Není pro mě snadné přenechat
druhému to, co chci a nemůžu mít.“ Severus se zachmuřil a Draco se smutně pousmál.
„Když jsem nahlédl do Hermioniných myšlenek, byl jsem za svou opovážlivost na místě
krutě potrestán. Chtěl jsem vědět, jestli by mě někdy mohla milovat – a zjistil jsem, že
své srdce už dávno darovala, a to jedinému člověku, který je mi dražší než Hermiona
sama. Ona tě miluje, Severusi. Milovala tě, už když jste počali Martina, a miluje tě
dodnes.“
Severus si byl matně vědom sklenky, jež mu vyklouzla z necitlivých prstů, žuchnutí,
s nímž narazila do huňaté předložky, a cáknutí skotské, která mu potřísnila boty. Nic
z toho si nezasluhovalo pozornosti. Jedinou důležitou věcí byla tvář mladého muže
v protějším křesle – tvář smutná, lehce provinilá, ale bezelstná. „Ona... cože?“
„Miluje tě. Měl jsem ti to říct dřív, omlouvám se.“ Draco si přejel unaveně rukou po
tváři. „Poslední zbytky malfoyovské výchovy, řekl bych. Když ji nemohu získat, můžeme
alespoň společně trpět. Jenže...“ křivě se pousmál, „ty jsi více než jednou riskoval svůj
život, abys zachránil můj. Bojoval jsi za mě, stál jsi při mně a neváhals mi jednu vrazit,
když jsem se choval jako pitomec. Jsi pro mě důležitější než ona. Promiň mi, že mi trvalo
tak dlouho, než jsem si to uvědomil.“
„Já...“ Severus zavřel oči a zhluboka se nadechl. „Mýlíš se, Draco. Ona mě... Je zhola
nemožné, že by o mě stála.“ Nesměl si dovolit ani na chvilku podlehnout té vnadné, leč
klamné představě, že by do něho mohla být zamilovaná. Až by pravda vyšla najevo, příliš
by to bolelo. „Jsme přátelé, alespoň si to myslím, a mohu doufat, že jednou –“
„Severusi.“ Ozvalo se cinknutí odložené sklenky a jeho ruku lehce stiskly teplé prsty.
„Prosím tě, věř mi. Ona tě miluje. Jdi za ní a řekni jí... já nevím... cokoli. Odrecituj jí
nějakou romantickou básničku. Požádej ji o ruku. Jen jí něco řekni.“
To Severuse donutilo otevřít oči. „Recitovat básničky? Já? Vysmála by se mi.“
„Severusi, vážně pochybuji, že by se ti vysmála, i kdyby ses před ní objevil nahý
s růží v zubech a odříkával zpaměti výpočetní tabulky pro věštění z čísel,“ uchechtl se
Draco. „Nicméně... romantické básničky se k tobě vážně moc nehodí.“
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„Ke mně se nehodí žádná romantika.“ Celé to bylo naprosto absurdní. Ona byla
žádoucí a chytrá mladá žena, která si mohla vybírat z nesčíslných zástupů mužů mladších
a hezčích, než byl on. „Ale i kdyby... o mě jevila jakýsi zájem, ona i Martin by spojením
se mnou pouze utrpěli. Takže s ohledem na ně dva bude nejlépe mlčet.“
Draco si odfrkl. „Severusi, nenech se vysmát. Její pozice válečné hrdinky
mnohonásobně převažuje tvoji zrádcovskou reputaci. Hermiona Grangerová by se mohla
usadit s trolem, a stejně by si všichni dál mysleli, že je úžasná.“ Sklouzl ze svého křesla,
poklekl vedle Severuse a vážně na něho hleděl. „A také mi věř, protože já na rozdíl od
ostatních vím, o čem mluvím – ty budeš dobrým otcem. Rozhodně lepším, než byl můj. A
pokud je mi známo, tak dokonce lepším, než je většina. Martin bude šťastný, že tě má.“
Severus shlížel na tu bledou tvář, jež byla k němu přivrácena, a zlehka položil ruku
na Dracovo rameno. „Mám strach,“ přiznal s bolestnou upřímností. „Pokud si dovolím
doufat a ty ses zmýlil...“
„Nezmýlil,“ povzdechl si Draco. „Snažím se udělat projednou správnou věc, Severusi,
ale ty mi to zrovna neulehčuješ. To jste spolu ani nepromluvili, když jste tvořili nový
život?“
Severus sebou bolestně trhl. „Nevím,“ zamumlal.
„Nevíš? Jak ksakru můžeš nevědět?“ vytřeštil na něho Draco oči. „Ty si to
nepamatuješ?“ Severus němě zakroutil hlavou a Draco si zakryl oči dlaní. „Merline...
Věděl jsem, žes byl na oslavě vítězství opilý, ale netušil jsem, že až tak.“
Severus svraštil čelo. „Tys mě viděl?“
„Okolo druhé jsem tě vytáhl po schodišti a uložil do postele. Našel jsem tě v knihovně
spát s tváří zabořenou do knihy.“ Draco si zamyšleně poškrábal bradu. „Takže z času
stráveného s Hermionou si nepamatuješ vůbec nic?“
„Ani ťuk.“
„Zkoušel jsi myslánku?“
„Ano. Po deváté večerní je všechno pryč.“
Draco se najednou potměšile zašklebil. „Ještě tu myslánku máš?“
„Ano, Brumbál mi odkázal svoji.“ Onen stařec měl alespoň tolik slušnosti, aby
Severusovi přenechal prostředek ke smíření se s těmi nejbídnějšími vzpomínkami, když
už jich svému podřízenému nemalé množství sám obstaral.
„Skvěle,“ pousmál se Draco. „Tak vyběhni nahoru, řekni jí, že s tou nejistotou už
nemůžeš dál žít, a trvej na prohlédnutí její vzpomínky, abys věděl, co se dělo.“
„Draco, nemůžu požadovat prohlídku vzpomínky někoho jiného!“ vyděsil se Severus –
ale současně ho ten nápad zaujal. Pravda jistě nemohla být horší než ty nesmyslné,
potupné vidiny, jimiž ho mučila jeho vlastní zjitřená představivost.
„A proč ne? Vždyť žádáš pouze o část, jíž jsi byl osobně přítomen. Nic, co bys už
jednou neviděl,“ pokrčil Draco rameny. „Koneckonců, plánuješ-li si po ní po zbytek svého
života hynout steskem místo toho, aby ses o ni ucházel a hýčkal ji, až dokud nepodlehne,
tak by ses měl alespoň pořádně podívat, aby tvé sny dostaly reálný podklad.“
„Draco!“ vyskočil Severus rozzuřeně.
„Omlouvám se. Je mi jasné, že skutečnost je vážnější,“ vstal Draco s pokřiveným
úsměvem. „Ale nějak jsem tě z toho křesla dostat musel.“
Severus se trochu uvolnil. „Ta myšlenka... není zcela k zahození.“
„Výborně. Jdi, než z tebe vyprchá všechna skotská a ztratíš nervy.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
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Kapitola osmadvacátá

Vzpomínka
Hermiona, naložená ve vaně, si užívala svou každodenní dvacetiminutovku klidu a
tiché samoty. Byla to jediná chvíle, kdy nebyla ani s Marťou, ani s kluky, ani s kýmkoli
jiným – a náležitě si ji vychutnávala. Proto ji zrovna nepotěšilo, když se dveře koupelny
otevřely, dovnitř vklouzla Dilly a rázně za sebou zavřela. „Profesor Snape přišel navštívit
slečnu. Prý v naléhavé záležitosti.“
Dilly se většinou na Severusovy návštěvy zrovna třásla, ale tentokrát působila
rozpačitým dojmem. Hermiona se hbitě vyškrábala z lázně a natáhla se po županu. Už
dávno si zvykla na Dillyinu přítomnost při příležitostech, jakými bylo kojení a koupání.
Drobná skřítka se chovala velice mateřsky – jako dáma středního věku, jež už viděla
zcela vše, co k lidem kteréhokoli pohlaví patří – a Hermiona cítila, že si před ní není
třeba dělat těžkou hlavu ze zachovávání dekora. „Něco není v pořádku, Dilly?“
Dillyiny uši se lehce svěsily. „Z profesora Snapea je cítit alkohol,“ zašeptala
pohoršeně. „Dilly si myslí, že není zcela střízlivý. Profesor Snape v průběhu školního roku
nikdy nepije, tak se Dilly obává, že se stalo něco zlého.“
Toho se Hermiona lekla. Sama viděla onoho muže opilého pouze jedinkrát a tehdy
mělo omámení silným pitivem drastické následky pro jeho soudnost. „Promluvím si
s ním, Dilly. Přines nám, prosím, trochu čerstvého čaje.“
„Jak si slečna přeje,“ odpověděla skřítka neochotně, ale obratem zmizela příkaz
splnit. Hermiona už před delší dobou přišla na onu světa pravdu: domácího skřítka se lze
zbavit nejrychleji, pokud ho člověk pro něco pošle.
Omotala se pevně županem v naději, že její úplná nahota pod ním nebude příliš
zřetelná, a vycupitala do ložnice; nohy měla ještě stále mokré. Severus zakaboněně stál
uprostřed místnosti a Hermiona zachytila nevýrazný závan pachu jakéhosi blíže
neurčeného tvrdého alkoholu. „Děje se něco?“
„Ano,“ pronesl ponuře, pěsti visící mu podél těla se samovolně svíraly a znovu
povolovaly. „Pokoušel jsem se vzpomenout si, Hermiono. Použil jsem různé lektvary,
myslánku, živé snění – vše, nač jsem si vzpomněl, ale nic nezabralo. Vím, že mě Draco
našel napůl v bezvědomí ve dvě nad ránem a odtáhl mě do postele. Vím, že jsem okolo
desáté večerní mluvil s Arturem Weasleym a že o půl druhé jsem narazil na Freda
Weasleyho líbajícího Lucindu Abbotovou. Jenže ani na jedno z toho si doopravdy
nevzpomínám, stejně jako si nemohu vzpomenout na... tamto,“ střelil očima po kolébce.
„Potřebuji znát pravdu, Hermiono.“
Hermioně se sevřelo srdce. Matně si uvědomovala, že se natáhla po nejbližším
sloupku postele a ztěžka se opřela o vyřezávané dřevo. „Řekla jsem vše, co se stalo.
Podrobnosti jistě nejsou nezbytné.“
„Můj život příliš dlouho závisel na přesné znalosti toho, co, kdy a komu jsem odhalil.
Mít v paměti prázdné místo je...“ zavrtěl zachmuřeně hlavou. „Potřebuji znát, co se stalo.
Pro klid své vlastní duše.“
Hermiona polkla. „Už jsem řekla vše, co bylo důležité. Vážně.“ Přeci po ní nemohl
chtít, aby si sedla a popsala mu všechny podrobnosti... toho. Ne. I kdyby se ji k tomu
snažil donutit, stejně by nebyla schopna vtělit své vzpomínky do slov.
„Mám myslánku. Vím, že umíte vyjmout –“
„Ne.“ Hermiona chtěla své odmítnutí vykřiknout, ale podařilo se jí je pouze přiškrceně
zašeptat.
„Byl jsem u toho, Hermiono. Mám právo –“
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„Ne! Neodstraním si z hlavy jednu ze svých vlastních vzpomínek, abyste se mohl
podívat na... nás,“ otřásla se Hermiona. Ztrácela cit v prstech a měla dojem, jako by její
srdce zapomínalo bít. Tohle opravdu nečekala. Na skutečnosti, že on si na nic
nevzpomíná, ji utěšovala jistota jeho nevědomosti o tom, jakého příšerného blázna
zamilovaného ze sebe tehdy udělala. A neměla nejmenší snahu nechat ho, aby na to
někdy přišel.
Přimhouřil oči. „Slečno Grangerová,“ zuřivě zapředl hedvábným podtónem, který
neslyšela od onoho dne, kdy podlehl dojmu, že se zapletla s Percym. „Již jste se přiznala
k zacílení své pozornosti na mne za situace, kdy jsem byl zatraceně příliš opilý, než
abych mohl smysluplně souhlasit. Navíc jste selhala při sesílání antikoncepčního
zaklínadla a své činy jste završila rozhodnutím nás oba ohrozit donošením dítěte, a to
bez předchozí konzultace se mnou. Každé z rozhodnutí, jež měly být naše společné, jste
udělala sama. Po tom všem, co jste mi udělala, mi dlužíte přinejmenším možnost spatřit
na vlastní oči, co se stalo. Nechtějte po mně, abych se spokojil s vaším zkráceným a jistě
poupraveným popisem!“
Slova na ni dopadala jako rány osudu a Hermiona se svezla na zem; roztřesené nohy
ji odmítaly dále podpírat. „My...myslela jsem si....“ zašeptala a pokoušela se na něho
zaostřit skrze závoj slz, „že už se na mě nezlobíte.“
„Nezlobil jsem se, dokud jste mi neodmítla pohled na mou vlastní minulost,“ opáčil
ledově. „Čeho přesně se tak bojíte? Proč se vzpíráte tomu, abych znal pravdu?“
Hermiona se trošku maličko uvolnila z mrazivého sevření zděšení, když si konečně
povšimla jeho ztuhlého obranného postoje a třesu rukou. Po letech utrpení ve spárech
obou válčících stran si samozřejmě musel myslet, že její tajemství je cosi zraňujícího a
ponižujícího. To strach ho nutil chovat se tak nemilosrdně – nic víc v tom nebylo. Neměl
ji v nenávisti. Nedokázal by náklonnost k ní předstírat po tak dlouhou dobu. V tuto chvíli
se prostě... bál. Potřeboval znát pravdu. Už nikdy by jí znovu nevěřil, kdyby mu odmítla
svou vzpomínku ukázat, ať už byla pro ni jakkoli potupná.
Ruce se jí třásly, o vytažení hůlky z kapsy se musela pokusit několikrát. „Podejte mi
flakónek. Stojí na prádelníku.“ V tichosti vykonal, oč ho požádala, a ona se dotkla svého
spánku špičkou hůlky; se zavřenýma očima se soustředila na onu noc. „Chci mít tu
vzpomínku zpět, jakmile skončíte s její prohlídkou.“
„Vrátím ji.“ Chladné sklo ji šťouchlo do ruky. „Teď mi ji dejte.“
Těžce polkla, zpod přivřených očních víček se vykoulely první slzy a smočily jí tváře.
Vytáhla stříbřité vlákno vzpomínky a upustila je do flakónku. Bylo to bolestivé.
Neskutečně bolestivé – přijít o vzpomínku na něho, o vzpomínku, již těžko kdy nahradí.
Prázdné místo v paměti pálilo jako otevřená rána. „Tady je. Prohlédněte si ji, musíte-li.“
„Musím.“
Slyšela kroky, pak zvuk otvíraných a zavíraných dveří. Stále ještě bezmocně vzlykala
zhroucená na podlaze, když dorazila Dilly s nepotřebným čajem.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Ještě když za sebou zavíral dveře svých pokojů, nebyl Severus stále s to zklidnit
dech. Do hajzlu... Do hajzlu. Do hajzlu! Zvrtlo se to přesně tak, jak nechtěl. Pokud se
Draco nějakým zázrakem nemýlil... Severusovi se právě stoprocentně podařilo
zamordovat jakoukoli náklonnost, již snad k němu mohla pociťovat.
Tohle vážně nezvládl. Přitom předpokládal, že se bude zdráhat povolit mu přístup do
své paměti – a sám měl ty nejlepší úmysly ukončit prohlídku vzpomínky před intimním
aktem samotným. Jenže... když vznesl svůj požadavek a spatřil v Hermionině tváři vinu a
strach, pochopil, že mu cosi zatajila. Cosi, co nechtěla, aby věděl.
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Voldemort. Smrtijedi. Bystrozoři. Řád. Pobertové. Vůči nim všem byl zcela
bezmocným a oni ho na oplátku zneužívali co svého nejschopnějšího služebníka. Tváří
v tvář jejímu provinilému pohledu se v něm vzedmula vlna strachu, hořkosti a hanby, a
tak prudce ho zalila hněvivým cos mi to proboha udělala, že na onu krátkou chvíli
Hermionu skutečně nenáviděl a toužil ji spatřit stejně bezmocnou a vyděšenou, jak byl
on sám.
A ono to zabralo. Když ji opouštěl, ležela na podlaze schoulená do klubíčka a vzlykala
víc, než kdyby jí byl zlomil srdce. Možná jí je opravdu zlomil. Možná měl Draco pravdu a
ona se skutečně o něho začínala zajímat – a on teď její lásku a důvěru rozšlapal za
vydatné pomoci několika rozzuřených slov.
Severus si přejel roztřesenou rukou po tváři. Možná ještě nebylo vše ztraceno. Kdyby
se teď hned k ní vrátil, odevzdal jí vzpomínku neprohlédnutou a prosil o odpuštění...
Ne. Nemohl. Bytostně potřeboval vědět, co před ním chtěla skrýt – co mohlo být
horšího než to všechno, k čemu se už přiznala.
S útrobami staženými žalem přešel k myslánce, již si dříve byl položil na stolek vedle
svého oblíbeného křesla. S nejvyšší opatrností přemístil do kamenné mísy tenký
pramínek vzpomínky; dlouho nad ním stál a pozoroval, jak se svíjí podoben živoucímu
dýmu.
A pak do vzpomínky vstoupil.
Našel se stát na pozemcích Malfoy Manor, kde se konal oslavný večírek. Na nebi
zářily weasleyovské velerachejtle, na trávníku před zámkem hořely početné ohně.
Vzpomněl si, že do budovy rozhodně nevstoupil až do doby mnohem pozdější, začal se
proto hbitě rozhlížet po svém tehdejším já.
Nedaleko se u jednoho z ohňů shromáždila skupinka tančících za doprovodu
nevýrazné hudby linoucí se z malého rádia. Ze skupinky se odpojila drobná postava a
zamířila k mohutnému stromu černajícímu se na okraji rozlehlého zatravněného
prostranství.
Když přišla blíže, bezpečně rozpoznal nezkrotnou hřívu kadeří i nezaměnitelnou
živost, s níž se pohybovala, i když barva vlasů byla měsíčním světlem vybělena do
stříbřita a kroky byly utlumeny zarosenou trávou. Vypadala neuvěřitelně mladě a
rozhodně; svit měsíce skrýval následky, jež si nesla z války – a Severus ji následoval do
stínů pod stromem.
„Profesore Snape!“ zvolala Hermiona Grangerová jasným hlasem k temné postavě
opřené o letitý kmen, jež zjevně pozorovala společnost dovádějící na trávníku. „Myslela
jsem si, že tím stínem číhajícím pod stromem nemůže být nikdo jiný.“ V ruce držela
poloprázdnou sklenku, ale krok měla jistý, hlas pevný a vypadala docela střízlivě.
„Jak vidíte, nemýlila jste se,“ odpověděl a jemně se jí uklonil hlavou. Vypadal úplně
uvolněně, mnohem uvolněněji než kdykoli jindy v životě, a také svíral sklenku.
„To je dobře,“ usmála se na něho, celým svým zjevem vyzařovala potěšení z jeho
společnosti, „protože jsem vás chtěla požádat o tanec, což by se mi jen stěží zdařilo,
pokud byste vy nebyl doopravdy vy.“
Téměř viděl myšlenky probíhající hlavou svého tehdejšího já. Byl právě požádán o
tanec slečnou Grangerovou, a to nepřeslechnutelně laškovným způsobem. Nezdálo se mu
to náhodou?
Jedno obočí se vydalo vzhůru. „Mne, slečno Grangerová? O tanec?“
„Proč ne? A vůbec – jmenuju se Hermiona.“ Usrkla si medoviny, odložila sklenku na
příhodně tvarovaný kořen a vztáhla štíhlé ruce ke svému společníkovi. „Jen pro jednou.
Můžeme zůstat tady pod stromem, aby vás nikdo nepřistihl při takové pošetilé činnosti.“
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Severus Snape ještě nikdy nebyl požádán dívkou o tanec. A rozhodně ne krásnou a
bystrou čarodějkou s prosebným výrazem ve vzhlížející tváři. Taková půvabná žádost o
drobnou laskavost by pohnula kamennými srdci i jinačích sucharů, než byl on.
Severus odložil svou sklenku a milostivě přijal nabídnuté ruce. „Raději varuji
předem,“ pronesl vážně. „Politováníhodným způsobem jsem vyšel ze cviku, co se této
konkrétní aktivity týče.“
Hermiona se rozesmála. „Mně to taky moc nejde,“ přiznala, přistoupila blíže k němu a
opět se na něho usmála. „Ale přeci si takovou prkotinou nenecháme kazit radost, ne?
Stejně nás nikdo nevidí.“
Tančili, a ačkoli jim to ani jednomu moc nešlo, očividně se dobře bavili. Severus se při
pohledu na rozzářený výraz dívky ve své náruči poznenáhlu osměloval. „Slavit zrovna
nyní mi přijde podivné,“ nadhodil po delší chvíli ticha. „Tolik lidí zemřelo, tolik bylo
raněno...“
„Je to jako procitnutí ze zlého snu,“ usoudila zamyšleně a zaklonila hlavu, aby se mu
mohla vážně zadívat do očí. „Po všech těch útrapách, jimiž jsme si museli projít,
ztrátách, jež nás neminuly... potřebujeme dnes pít, jásat a tančit, až dokud se nebudeme
cítit znovu šťastni.“
Pozoroval její vlasy, které spadaly přes ruce jeho minulého já spočívající uhlazeně na
dívčiných lopatkách, a jeho vlastní ruce se zachvěly touhou dotknout se oné záplavy
kadeří. S vlasy vyčesanými do drdolu byla okouzlující – ke slovu se dostaly jemné črty
její tváře i štíhlost labutí šíje. Nicméně pohled na její rozpuštěné vlasy... znovu po tak
dlouhé době... ho zabolel až v konečcích prstů. Moci je tak zabořit do těch nádherných
bujných vln...
„To zní rozumně,“ souhlasil s očima sklopenýma k jejím. Vypadal dostatečně při
smyslech, neztrácel rovnováhu ani se mu nepletl jazyk, ale jasná čitelnost emocí ve
výrazu jeho tváře dávala tušit, že už toho vypil víc, než měl. „Jenže já nemívám sklony
ani pít, ani jásat, ani tančit.“
„A ani být šťastný, pokud jsem si dobře všimla,“ podotkla, objala ho rukama okolo
krku a něžně se na něho usmála. Pak stáhla jeho hlavu níž a letmo ho políbila na tvář.
„Je to ostuda. Chci, abyste byl šťastný.“
Severus cítil horkost, jež se už už chystala rozlít po jeho vlastních lících. Přistoupil
ještě blíže ke dvojici ve stínu a pozorně si prohlížel dívčinu tvář, zatímco ustaly opatrné
pohyby obou párů nohou a postavy z minula si vážně hleděly do očí.
„Vážně?“ zeptal se ztuhle a zíral na dívku, jež měla své ruce založené za jeho krkem a
jeho ruce obtočené okolo svého pasu. „Proč?“
Jemně se dotkla jeho čela, špičkou drobného prstu přešla podél hluboké vrásky mezi
jeho obočími, němém svědkovi chmurných let. „Protože nejste,“ odpověděla jednoduše,
usmála se a přivinula se k němu do polovičního objetí, jehož se aktivně neúčastnil. „Jsem
ráda, že jste si se mnou zatančil. Zeptat se vás mě stálo spoustu odvahy.“
Pozoroval, kterak se jeho já ztuhlé v obranném postoji uvolnilo. Takže nebyl úplně
přemožen alkoholem. Některé z jeho zábran byly stále v činnosti.
Když se k němu přitulila ještě blíže, jeho rty zvlnil drobný úsměv. „Ještě aby ne,“
odtušil s káravým podtónem, pozvedl ruku a shrnul jí vlasy z obličeje. „Jsi nebývale
přidrzlá.“
Nemnoho z jeho zábran... Za střízliva by si nikdy nedovolil chovat se tak příchylně a
důvěrně. Jistě, napadlo by ho to, ale... neudělal by to.
„A zatím sklízím úspěchy,“ zašklebila se na něho vesele. „Myslím, že nebývale
přidrzlou ještě chvilku zůstanu, pokud to nevadí.“ Než se zmohl na jakoukoli výraznější
reakci nežli pozdvižené obočí, znova si k sobě stáhla jeho hlavu a dlouze ho políbila.
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Kdyby byl býval při svých běžných smyslech, v tento moment by se byl odtáhl.
Pravděpodobně. Jenže on střízlivý nebyl, tak jen na pár vteřin ztuhl a pak jí začal polibky
nesměle oplácet. Tiše zasténala blahem, obtočila ho svými pažemi ještě pevněji a začala
ho líbat mnohem náruživěji – při kteréžto činnosti jí nadšeně sekundoval.
Severus se nepohodlně zavrtěl a odvrátil od nich pohled. Takto tedy celou situaci
rozhodně nepopisovala. Tvrdila, že se na něho vrhla ve chvíli, kdy byl naprosto opilý, a
proto očekával něco daleko... sprostšího. Přinejlepším onu ne neobvyklou scénu ‚já jsem
opilá a ty jsi při ruce‘.
Rozhodně nečekal žádost o tanec a lehké škádlení završené vzájemným políbením.
Vždyť opustila společnost mladších a žádoucnějších mužů jen proto, aby ho vyhledala a
pod vhodnou záminkou nasměrovala jeho ruce k objetí jejího těla. Ano, samozřejmě byla
tou, která udělala nejen první krok, ale...
Severus přerušil polibek a lehce se zamračil. „Pročs to udělala?“ zeptal se – a z jeho
hlasu zněla opravdu víc zvědavost nežli podezřívavost. Další důkaz nemírného požití
alkoholických nápojů.
Usmála se na něho. „Protože dnešek si chci pořádně užít,“ odpověděla a něžně mu
přejela prsty po tváři. „Dneska dělám vše, nač si běžně netroufám. A je to fajn.“
„To je rozhodně slabé slovo,“ zamumlal a přitáhl si ji pevněji k tělu. „Užít si dneška,
hmm?“
„Měli bychom se k tomu odhodlat častěji,“ usoudila vážně. „Ještě jeden polibek?“
„Rád.“ Zabořil ruce je jejích vlasů, zvrátil jí hlavu nazad a učinil, jak byla navrhla.
Žárlivě pozoroval její drobné ruce svírající jeho vlasy a přitahující jeho rty blíže
k jejím, jeho ruce bloudící po jejích zádech a tisknoucí její tělo hladově proti jeho tělu.
Zkroutil se mu žaludek a v ústech měl pachuť po žluči – kdyby nebyl začal kolem sebe
kopat jako vzteklý kůň při prvním náznaku, že si Hermiona chce nechat svá tajemství pro
sebe, mohl v tuto chvíli cítit její polibky na svých rtech místo toho, aby se pouze díval,
jak si je vychutnává jeho bývalé já... Odtáhla se až po chvíli, jež jeho rozrušené mysli
přišla jako věčnost, a při pohledu na vřelý úsměv na její tváři jím projela další vlna
žárlivosti.
„Nebudeme pokračovat raději v soukromí?“ navrhla a ukázala kamsi za jeho rameno.
„Kousek tímhle směrem je příhodný přístřešek, který je, tuším, právě prázdný.“
Povšiml si tehdy ve své opilosti lehkého stínu nervozity v jejím chování? Jak její oči
prosily, aby ji neodmítl? Nebo byl zcela zaujatý tím, že po příliš dlouhé době osamělosti
najednou drží v náruči krásnou vláčnou dívku?
Severus neodporoval, dokonce nevypadal ani překvapeně. Pouze se sklonil k jejímu
ušnímu lalůčku, laškovně ji do něho kousl a tiše zapředl: „Skvělý nápad.“
Zde. To byla ona chvíle. Do její tváře vstoupil stín pochybností – uvědomila si, že
takovéto chování se k němu naprosto nehodí, a zavětřila, že by měla raději vycouvat.
Ustoupila o krok, vzhlédla k němu... vklouzla rukou do jeho dlaně a propletla si s ním
prsty. „Tak jdem‘,“ zamumlala a odtáhla ho k přístřešku.
Už toho viděl dost. Rozhodně není třeba, aby je následoval i dovnitř.
Stejně šel za nimi.
Pozoroval sebe sama, sváděného láskyplnými polibky a něžným laskáním,
rozpaky při pohledu na žalostnou horlivost, s níž jí péči oplácel. V onu chvíli si
myslet, že ona je sen, který se náhle zhmotnil v tomto světě – a zrovna v čase
pádu Pána zla... No, pokud z jejího konání nečišela přímo láska, tak něha a
rozhodně ano.

a rudl
musel
oslavy
vášeň

Pozoroval, jak zahodili pro onu chvíli zhola zbytečné oblečení – ona se červenala stále
víc a víc, když se navzájem nesměle prozkoumávali. Neodpuzoval ji... ani svou
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vychrtlostí, ani svou sinalostí, ani svými jizvami. Pozoroval sebe sama ovinutého štíhlými
pažemi, líbaného a lichotkami zbaveného veškerého studu a nervozity.
„Om...omlouvám se.“
„Za co?“
„Ne... nedělám to moc... často.“
„Ani já ne. Ale dnes je výjimečný den.“
Sledoval jejich těla propletená na oblečení rozprostřeném po podlaze, naslouchal
svému láskyplně šeptanému jménu, viděl její ruce pohybovat se na jeho bedrech,
přitahovat si ho blíž a pevněji k sobě. Netrvalo to nijak dlouho, oba byli upocení... a on
si byl zatraceně jistý, že to dokáže i mnohem lépe, ale ona si po tom i přesto spokojeně
vrněla, pevně ho objímala, opírala si hlavu o jeho rameno – a když se na ni plaše usmál,
úsměv mu vrátila.
Severus opustil vzpomínku; v hrdle ho pálilo. Zpátky ve svém pokoji se odpotácel od
stolku, vidění rozostřené slzami, jejichž existenci si odmítal přiznat, i když mu stékaly po
tvářích.
Draco měl pravdu. Stála o něho, už tehdy. Oslovila ho a svedla ho s upřímností,
kterou dokládala svou nezkušenost ve sváděcích praktikách. Pak se jejich kroky musely
nějak rozdělit, on usnul v knihovně, byl Dracem uložen do postele – a ráno si vůbec na
nic nevzpomínal. Co si o něm musela druhého dne pomyslet, když na ni nenávistně
štěkal z hloubi své kocoviny? Pravděpodobně ho začala považovat za druhého Rona
Weasleyho, který dosáhl svého a spokojeně odplul v dál.
Jenže když ho byla poprvé seznámit se skutečností Martinovy existence, věděla, že on
si na onu noc nevzpomíná. Nějak si to dokázala vyvodit. A i přesto mu to řekla.
Přejel si po tváři rukávem hábitu. Sladká bláhová holka... pokusila se zaujmout ho
způsobem silně rozšířeným mezi poblázněnými dospívajícími dívkami – nabídkou svého
těla. Kdyby si to byl býval pamatoval, pravděpodobně by jí to i vyšlo. Nikdy nebyl žádnou
ženou sváděn a po onom zázraku jejího zjevného zájmu by nejspíše chňapl všemi deseti.
Nicméně to od ní byl poměrně pitomý nápad, a tak ho ta chuděrka malá raději nechala
myslet si, že ho zneužila, zatímco byl napůl v bezvědomí - natolik se bála, aby náhodou
nezjistil, jak bláznivě se zachovala.
A pak za ním přišla – vyděšená, ale odhodlaná – sdělit mu, že čeká jeho dítě. Byl to
další pokus o získání jeho pozornosti, nebo se jednalo o prostý nebelvírský smysl pro
čestnost? Ať už tak konala záměrně, či nikoli, vyšlo jí to. Od oné chvíle ho zcela ovládla –
a navzdory tomu, že ve chvíli početí jejich syna k ní lásku necítil, dnes už ji bezhlavě
miloval.
„Dokonalé načasování,“ zabrblal nahlas, protože přesně tak tomu bylo. Právě ve
chvíli, kdy do ní nemohl být zamilovanější, si zajistil, že ona s ním už v životě nebude
chtít promluvit.
V odpověď na jeho slova se ozvalo hlasité a rázné mňouknutí – a protože na světě
existovaly i věci mnohem neodkladnější než srdeční záležitosti a neplánované rodičovství,
předložil své maguárce velmi pozdní večeři. Akila vypadala mrzutě a ostentativně si ho
nevšímala, zatímco jedla.
„Omluvím se,“ vysvětloval jí tiše. „Ještě dnes... ne, už je moc pozdě. S dítětem je
každá chvilka spánku vzácná. Zajdu za ní zítra, hned brzy po ránu, vrátím jí tu
vzpomínku a pokusím se vysvětlit... Budu škemrat a prosit a sypat si popel na hlavu,
bude-li to nutné.“ Nenáviděl to pomyšlení, ale ona mu za to stála. Nevadí, že se jednalo
jen o pouhý dočasný rozmar, o zakoukání školačky do jejího učitele... on bude vděčně
přijímat každičký den v její přítomnosti, který mu bude dán. Jen jestli ji dokáže
přesvědčit, aby mu vůbec ještě dala šanci...
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Dobrotivý Bože, jak nádherná byla. Jako pečlivě vymodelovaná socha z růžového
mramoru s půvabnými rysy a něžnými křivkami. Až příliš štíhlá, ale ke konci války byli
vyhublí všichni. Teď, po těhotenství, už bude asi vypadat jinak.
Svlékl se a zalezl do postele; nečekal, že bude schopen usnout, ale potřeboval si
usmířit Akilu, která se bez váhání stočila na jeho břiše a začala ho škrábat všemi drápky.
Maguárka zanedlouho usnula a Severusovi klesla víčka kdesi vprostřed představy
Hermiony co sochy oděné v rozkošném řeckém rouše – skotská a únava ho společnými
silami oloupily o bdělost.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severuse probral zvuk rozražení dveří jeho ložnice. Ještě než dokázal otevřít oči,
vytasil zpod polštáře hůlku a posadil se. Akila hlasitě protestovala proti náhlému shození
z pohodlné pozice, jež způsobil svým prudkým pohybem, a on věděl dřív, než se mu
podařilo zaostřit, koho uvidí. Jen jediná bytost na světě mohla projít ochranami jeho
pokojů, aniž by byl varován. A tatáž žena byla jedinou osobou schopnou za pomoci
magie odemknout jeho dveře a nebýt přitom zasažena nástrahou ukrytou v zaklínadle.
Hermiona vypadala vyčerpaně, oči měla zarudlé a temné kruhy pod nimi byly jedinou
barvou v její bledé tváři. Nicméně byla dokonale upravena: vyčesané vlasy sepjaté na
temeni hlavy, hábit bez poskvrnky. A vypadala naprosto rozzuřeně. „Kde je?!“
Severus stočil pohled ke vzpomínce, již pečlivě vrátil do malého flakónku, aby ji měl
připravenou na brzké ranní vrácení. Stála na jeho nočním stolku – čistě z bezpečnostních
důvodů, samozřejmě. „Já –“
„Nechci nic slyšet. Chci jen svou vzpomínku.“ Nikdy předtím s ním nemluvila takovým
tónem – dokonce ani Draco by si ve své nejarogantnější chvilce nezasloužil čelit tak
břitkému hněvu.
Vyklouzl z postele, opatrně pozvedl flaštičku a oběma rukama ji podával Hermioně.
Ta, jakmile měla flakónek v dosahu, do něho ponořila hůlku, vytáhla vzpomínku a
přiložila si ji ke spánku. Stříbřité vlákno beze stopy zmizelo v záplavě jejích vlasů a ona
na krátkou chvilku zavřela oči, než stočila pevný pohled znovu k Severusovi. „Měl jste mi
ji vrátit okamžitě.“
„Já –“ teď to znělo hloupě, ale včera byl příliš vyčerpaný a zmatený, „– jsem vás
nechtěl budit.“
Odfrkla si. „To jste si vážně myslel, že jsem po tom byla schopná usnout?!“
„Asi ne.“ Přál si, aby také nespal. Zoufale si přál nestát před ní ve své chatrné zašedlé
noční košili. I unavená a nešťastná, stále byla nesmírně krásná. Zato on už ani nemohl
být ošklivější.
„Viděl jste to.“ Neptala se.
„Ano.“
Hermioně se zkřivila tvář, ale bradu držela hrdě vzhůru. Beze slova se otočila na patě
a rázovala ke dveřím.
„Hermiono –“ musel něco říct, musel ji odprosit, ale nemohl najít ta správná slova.
Zastavila se zády k němu. „Co je?“
Severus těžce polkl. „Proč?“
Zjevně ji to překvapilo, otočila se k němu a ublížený výraz v její tváři byl nahrazen
nelíčeným překvapením. „Co proč?“
„Proč já?“ ukázal na sebe téměř rozzlobeně. Věděl, jak vypadá, dobře se znal – od
zplihlých vlasů, přes zobanu podobný nos a zjizvené tělo až po bledé vyzáblé nohy
vykukující z noční košile. Neměl iluze o svém vzhledu ani o své povaze. „Proč jsi... proč
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ze všech mužů zrovna já? Litovala jsi mě?“ Chtělas mě, milovalas mě – řekni mi to
konečně na rovinu, ať už netápu!
Zavrtěla hlavou, její pohled změkl. „Ne. Lítost jsem rozhodně necítila.“
„Potom proč? Co bys na mně mohla ksakru vidět?“ ptal se hněvivě, pomalu začínal
zuřit. Jak si mohla dovolit vtrhnout do jeho dobrovolně osamělého staromládeneckého
života a bez zdržování se s žádostí o dovolení jej nechat napospas naději a podobným
trápením?!
„Já...“ odvrátila pohled, tváře ji zrůžověly, „...myslela jsem, že je to zřejmé.
Vzhledem k té vzpomínce...“
„Vypadalo to téměř...“ hlas mu zakolísal a Severus těžce polkl, aby nad ním znovu
získal kontrolu. „Působilo to, jako by ses... o mě zajímala,“ připustil a ucítil, že mu tváře
rudnou z troufalosti onoho prohlášení.
„Zajímala.“
Srdce se mu zachvělo a pak začalo předvádět úplné zázraky, když pokračovala: „A
zajímám. Snad to není tak nemožné pomyšlení?“
„Není, samozřejmě, že není.“ Severus se přejel pohledem a znovu vzhlédl k její tváři.
„Ale musím zmínit nepřehlédnutelnou podivnost skutečnosti, že ti trvalo tak dlouho, než
jsi podlehla půvabu mé tváře, mužné šíři ramen, vybranému chování a nesmírnému
bohatství, jímž mohu disponovat.“
Krátce vyprskla smíchy a pak mu znovu pohlédla do očí. „Kdybych hledala tohle
všechno, pokusila bych se svést Draca.“
Bude-li to v Severusových silách, Hermiona se nikdy nedozví, jak nečekaně blízko
byla úspěchu na zmíněném poli. „Takže... proč?“
„Protože jsi... svůj,“ zavrtěla hlavou, rty jí zvlnilo pousmání. „Víš, že si přesně
pamatuju, kdy se to stalo? Kdy se mi z tebe poprvé rozklepala kolena. Bylo to vzápětí po
útoku na Much Benham, když jsme se stáhli k přeskupení na to příšerně podmáčené pole
vprostřed ničeho. Byl jsi pokrytý blátem, sazemi a krví, stejně jako my všichni, hábit jsi
měl na cáry a na tváři dvoudenní strniště. Už zase ses s Harrym hádal o další postup – a
už zase jsi měl pravdu. Jako obvykle.
Ale nevěnovala jsem vašim dohadům moc pozornosti... pomáhala jsem paní
Weasleyové s raněnými. A pak jsi tam najednou byl, klečels vedle mě v bahně, bez
ustání jsi nadával Harrymu, že prý je až s podivem jak to, že při své mizivé inteligenci
dokáže vůbec chodit a mluvit, a současně jsi dokázal záplatovat Justinovy rány stejnou
rychlostí, jakou jsem je já čistila. V jedné chvíli jsi byl současně hrubý, hádal ses až do
krve a přitom jsi citlivě pomáhal potřebným – a to celé jsi zvládal s lehkostí a přehledem:
nenápadně jsi zaměstnával Harryho, aby nestihl udělat nějakou pitomost, až dokud se
neuvolnil někdo jiný, kdo si ho vzal na starost. Páchl jsi jak pec v kafilérii a vypadals,
jako kdyby ses právě vlastními silami vyhrabal z hrobu – a řeknu ti, nebýt okolo tolik lidí,
na tom místě bych se na tebe vrhla, bláto nebláto, a vylíbala z tebe duši.“
Severus si na zmíněný den vzpomínal, ale Hermioniny účasti si byl vědom jen matně.
Jeho pozornost tehdy plně vytížil ten Potterovic vybuzený spratek, zatímco Hermiona
byla jen tichou klidnou bytostí u jeho lokte, jež s obvyklou důkladností sesílala jedno
čisticí zaklínadlo za druhým. Jedinou myšlenkou, kterou jí onoho dne věnoval, byl
záchvěv tiché vděčnosti, že se v jejich skupině našla alespoň jedna schopná osoba, na niž
se mohl spolehnout, že pečlivě odvede svou práci.
„To nebyla zrovna nejromantičtější příležitost,“ usoudil a opatrně dovolil malé
nenápadné naději ve svém srdci zvednout hlavu a zhluboka se nadechnout. Pokud
dokázal v Hermioně vyvolat takovou odezvu jedním z projevů svého nejhoršího chování...
„Nebyla,“ usmála se jedním koutkem úst. „Ale v životě jsou důležitější věci nežli
romantika.“
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„Vzájemná úcta, například,“ pohlédl na ni s očekáváním v očích. „A společné zájmy
a... a vůbec.“
„Poznat se navzájem natolik, aby si mohl být člověk jist, že se nejedná o
přechodnou... záležitost.“ Hermiona si zřejmě konečně povšimla opatrné naděje v jeho
pohledu a hbitě ji podpořila vlahou roztoužeností zářící z jejích překrásných očí.
„Dlouhé rozhovory,“ doplnil Severus a opatrně se přiblížil k dívce stojící proti němu.
„Hermiono... omlouvám se.“
„Za co?“
Obdobnou výměnu už přeci jednou absolvovali, byl si jist, že si to uvědomila stejně
ostře jako on. „Ne... nedělám to moc často,“ zašeptal, vztáhl k ní ruku a konečky prstů jí
jemně přešel po tváři.
„Ani já ne,“ nevypadla z role.
„Nabídlas mi místo v Martinově životě, ale ne ve svém. Nedokázal bych se spokojit
s jedním bez druhého.“ Čirá pravda byla nečekaně bolestivá.
„Doufala jsem, že druhé přirozeně vyplyne z prvého,“ spodní ret se jí začal lehce
zachvívat, „myslela jsem, že když začneš mít rád nejprve jeho, tak snad časem...“
„Už když se Martin narodil, pomyšlení mít jen jednoho z vás bylo pro mne naprosto
nesnesitelné,“ stál už těsně u ní a vychutnával si křehkou radost rozlévající se po jejím
drobném obličeji. „Věřil jsem, že mi nikdy nenabídneš víc než přátelství, a to by mi
rozhodně nestačilo.“
„Ach...“ oči se jí naplnily slzami, ale usmívala se, když se ještě o půl krůčku zkrátila
vzdálenost mezi nimi a svou dlaní přikryla jeho ruku na své tváři. „Mně také ne.“
Severus vztáhl paže, aby ji sevřel v náručí, ale pak se donutil o krok ustoupit a
vytáhnout svou ruku zpod jejích prstů. „Slečno Grangerová,“ pronesl formálně, „stále jste
mou studentkou a budete jí ještě po dobu jednoho týdne a dvou dní.“
Krátký záchvěv bolesti byl okamžitě nahrazen pochopením a Severus s potěšením
viděl tento důkaz, na jaké úrovni si s Hermionou rozumějí. „A dokud jsem studentkou, je
nanejvýš vhodné, abychom se chovali způsobem odpovídajícím našemu postavení,“
pronesla slavnostním tónem, jen koutek úst ji zrazoval náznakem pousmání. „Nehodlám
svými činy podnítit žádné pozdější pochybnosti o bezúhonnosti vašeho konání v pozici
mého učitele.“
„Toto odhodlání je vzájemné,“ naznačil úklonu hlavou a usmál se na ni. „Možná, až se
usídlíte na jiné adrese, bychom mohli pokračovat v občasných schůzkách za účelem
prohovoření našich budoucích výzkumů... a sehrání partie šachu?“
Hermiona se rozzářila jako sluníčko. „Bylo by mi neskonalým potěšením,“ odpověděla
s upejpavou zdrženlivostí hodnou Narcissy Malfoyové v jejích nejlstivějších chvílích.
„Neprodleně se odebéřu do svých pokojů věnovat se procvičování svých dovedností.“
„Dobře.“ Draco by na jeho místě jistě pronesl něco zdvořile okouzlujícího. Ale
Hermiona nechtěla Draca, ona chtěla SEVERUSE, a ten na ni mávl rukama, jako by
zaháněl hejno slepic či bloumajících prváků: „Kšá!“
Její zvonivý smích se zdál naplňovat místnost ještě dlouho poté, co odběhla.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona šťastně doplula na růžovém obláčku až do svého pokoje. Jedinou osobou,
na niž cestou narazila, byla rozespalá profesorka Vektorová plížící se zpět k sobě; obě
předstíraly, že se navzájem nevidí. Hermiona vklouzla dovnitř a opatrně za sebou
zavřela.
„Je slečna v pořádku?“ zaskřehotala Dilly bojácně.
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„Slečna je v pohodě,“ odpověděla Hermiona zasněně, přešla ke kolébce a zvedla si
Martina do náruče. „Mamka s taťkou si pěkně popovídali,“ sdělila mu a lehce ho políbila
na spící tvářinku. „Řekla bych, že je všechno na dobré cestě.“
Dilly si oddechla. „Dilly je šťastná, že profesor Snape přišel k rozumu,“ zahlásila
vesele. „Všichni bradavičtí skřítci doufají, že se se slečnou řádně usadí.“
„Slečna v to také doufá,“ odtušila Hermiona a celá šťastná k sobě pevněji přivinula
synka. „Dilly, bodlo by mi kafe. Pořádné silné kafe. A snídaně, není-li na ni ještě brzy.“
Dilly vypadala pohoršeně pouhým naznačením, že by se v kuchyni plné domácích
skřítků snad mohlo nenajít jídlo pro lačného strávníka. „Dilly slečně přinese pěknou
velkou snídani,“ prohlásila rozhodně a zmizela se svým obvyklým hlasitým prásknutím.
Martin se začal ošívat – Hermiona se usmála a ochotně si začala rozepínat oblečení.
„Tvůj tatík není žádný Princ Krasoň, ale já ho mám hrozně ráda,“ pronesla něžně. „A
myslím, že ty ho budeš také – jau!“ Martin se přisál s přílišným nadšením. „Už se těším,
až budeš dost starý na řádnou krmi, mladý muži.“
O několik bezzubých kousnutí, dva šálky silné kávy a jedno středně výrazné mléčné
ublinknutí později už Hermionu pomalu opustil blažený růžový opar, nicméně se stále
cítila šťastnější, než si kdy dovolila doufat. Oni si... rozuměli. A přemýšlel-li o možných
budoucích úskalích jejich vztahu, znamenalo to, že se s ním nechce tajit.
„Slečna dovolí?“ Dilly, která byla zlikvidovat pleny, jež použily k úklidu prostoru
zasaženého Martinem, nyní stála přímo před Hermionou a vypadala nervózně. „Dilly by
ráda slečnu o něco požádala.“
Hermiona překvapeně zamrkala. Dilly ji nikdy nepožádala ani o papírový kapesníček,
ačkoli se nezdráhala vydávat nemálo příkazů stran řádného stravování, spánku a tak
podobně. „Jistě, Dilly. Copak potřebuješ?“
„Paní ředitelka mluvila s Dilly. Řekla, že si přeje věnovat Dilly slečně, aby mohla Dilly
slečně stále pomáhat hlídat miminko, kdyby se slečna musela vzdálit. Ale paní ředitelka
si myslí, že slečna nebude souhlasit, a Dilly ví, že slečna má ošklivý zvyk rozdávat
potajmu oblečení,“ skřítka se úzkostně zatahala za ucho. „Dilly chce patřit pořádné
rodině, ale Dilly nechce dostat oblečení.“
Hermiona svěsila hlavu. SPOŽÚS tehdy vypadal jako dobrý nápad. Ale po několika
měsících strávených ve společnosti skřítky a přečtení několika nanejvýš zajímavých knih
pojednávajících o domácích skřítcích – ty knihy si vážně měla sestudovat už dávno – již
chápala, že její tehdejší jednání bylo nedomyšlené a kruté. Zatímco skřítek žijící za
nekřesťanských podmínek, jako třeba Dobby, si mohl přát uniknout svému údělu,
propustit ze služeb šťastného skřítka bylo jako bezdůvodně z milovaného rodinného
kruhu vyhodit dítě. Propuštění domácí skřítci se trápili a posléze hynuli žalem z čiré
opuštěnosti; tito tvorové byli nejšťastnější ve společnosti mnoha lidí, okolo nichž se mohli
točit. Hermiona odhalila, že jejich ‚otroctví‘ bylo z jejich strany chytrým úskokem, jímž si
zajistili, že nebudou opuštěni rodinou, kterou si vybrali.
„Nikdy žádnému skřítkovi nedám oblečení, pokud o ně sám nepožádá. Poučila jsem
se.“
„Dobře,“ kývla Dilly a podívala se zbožňujícím pohledem na Martina, který začal kopat
nožkama. „Dilly má slečnu i miminko moc ráda. Dilly nikdy neměla vlastní rodinu.“
Hermiona pohnutě přitakala. „Pokud se paní ředitelka rozhodla dát mi tě, ráda tě
přijmu.“ Přinutila se k chabému úsměvu. „I když musím přiznat, že vážně netuším, co
bych si bez tebe počala. Sama bych péči o něho asi nezvládla.“
Dilly vzrušeně nadskočila, její velké modré oči se leskly. „Dilly slečně nastotisíckrát
děkuje. Dilly to jde říct paní ředitelce!“
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Hermiona se usmála, a když Dilly zmizela, pošimrala synka na chodidlech. „No,
miláčku, během pár hodin jsme si sehnali tátu a domácího skřítka. Naše malá rodinka
začíná nabírat na úctyhodnosti.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola devětadvacátá

Objevy
„To byl senzační nápad, Harry!“
„Jo, na slušným večírku jsme nebyli už věky.“
„Vlastně od oslavy vítězství.“
„Jeden by neřek‘, že to bylo teprve před rokem, co?“
Harry se na Freda s Georgem vesele zašklebil. Vypadalo to, že ani válka je
nedokázala zbavit jejich rozevláté povrchnosti. Dnes už si je nikdo nepletl – George byl
ten s oběma očima. Fred měl už pouze jedno, jeho tvář byla navíc zohyzděna dlouhou
jizvou táhnoucí se od sanice až k ofině.
„Jsem rád, že se vám tu líbí.“
„Neskutečně.“ George mrkl na Katie Bellovou, která stála na druhé straně Blackovic
bývalého tanečního sálu. Tuto místnost Harry s Ronem a Hermionou dali do cajku jako
první; teď byla zaplněna davem lidu. Většinu tvořili spolubojovníci, kteří se aktivně
zapojili do války, ale vítáni byli i přeživší členové zdravotního týmu v čele s madam
Pomfreyovou, kteří riskovali životy a končetiny při přepravě raněných z bitevního pole ke
Svatému Mungovi. Oliver Wood si s sebou přivedl svého vyděšeného přítele a Viktor
Krum se dostavil v doprovodu své štíhlé, andělsky plavé manželky, aby Harryho seznámil
s podrobnostmi pokračující likvidace Voldemortova vlivu v pevninské části Evropy.
„I když hosty jste měli vybírat o něco pečlivěji,“ pronesl Fred se znechuceným
pohledem upřeným na Draca Malfoye, který na parketu protáčel Ginny. „Bude ti moc
vadit, když mu usekneme i tu druhou pacinku?“
„Slíbili jste, že budete hodní,“ napomenul ho Harry a protočil oči. Malfoy byl... no,
řekněme, že po onom výstupu s Remusem spolu uzavřeli jisté příměří – a navíc to
vypadalo, že se vážně zajímal o Hermionu. Takže se Harry ani moc nebránil, když ho
pozvala. „Hele, stejně tancuje s Ginny jenom proto, že ho o to Hermiona požádala. Já
tancuju na hovno a Ginny si sedět nezaslouží.“
„Nesouhlas. A co se týče toho druhého...“ Fred stočil pohled na Snapea, který byl
zaneprázdněný rozhovorem s Arturem Weasleym. Snape působil mnohem méně
napjatým dojmem, než míval ve zvyku, a Artur (nařídil Harrymu oslovovat ho křestním
jménem, což Harrymu stále moc nešlo) vypadal zcela nadšeně. Pokud se to dalo odvodit
z rozmáchlých gest staršího muže, Snape mu zjevně dopřával potěšení z hovoru o jeho
nejnovější posedlosti – mudlovských ponorkách. „Co ten tu dělá?“
„Hermiona ho pozvala. Pracují na nějakém společném projektu,“ pokrčil Harry
rameny. „Cosi o konečném docenění potenciálu rozchodníku. Naprosto netuším, o čem to
celé je – spolehlivě jsem usnul pokaždé, když se mi to snažila vysvětlit.“
„Ještě nám ani neřekla, kdy k nám konečně nastoupí. Zajímalo by mě, co jí brání,“
zachmuřil se George. „Asi jí řek‘, aby k nám nechodila. Mizera vlezlej.“
„Von a ten blonďák. Nevěřit jim ani nos mezi očima,“ zamračil se Fred a zacukalo mu
v jizvě.
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Byl to podivný pocit, ale Harry se náhle cítil starší nežli dvojčata. Nemyslel si, že by
mohl mít Snapea někdy rád, a Malfoy mu byl chvílemi také příjemný jak podebraný
nehet, nicméně oba dva toho za války obětovali tolik, že se Harry otřásl pokaždé, když si
na to vzpomněl – a nedůvěřovat jim mu přišlo dětinské až žabomyší. „Nemusíte se s nimi
bavit, pokud nechcete,“ sdělil vážně dvojčatům a zamrkal překvapením, když ve svém
hlase zaslechl Hermionu. „Jestli se nudíte, jděte si najít nějaké holky.“
„Nepředbíhej, Harry,“ zašklebil se George ďábelsky, „na všechno dojde. Nejprve
bychom měli našemu příteli Dracovi nabídnout něco k pití.“
„Jo,“ přidal se Fred, „než nám seschne na suchara.“
Otočili se k míse s punčem a Harry zvrátil oči v sloup. „Tak fajn. Koukněte, už toho
bylo vážně dost.“ Teď si zase připomínal paní Weasleyovou. Tahleta dospělost byla
zjevně vážná záležitost. „Co mu to hodláte podstrčit?“
„Ále jenom takovou drobnůstku, co jsme vynalezli,“ ukázal mu Fred malou lahvičku a
mrkl. „Vlastně ještě ani nemá jméno, ale mezi námi jí říkáme Svoboda bez hranic.“
„Cože?“
„Uvolňuje zábrany,“ vysvětloval George. „Podobně jako alkohol, ale bez jeho
mnohých nežádoucích vedlejších důsledků. Osvobodí tvé utajované... ať už je to cokoli,“
zašklebil se na bratra. „Například Fred je tajný exhibicionista. Když jsme ji poprvé
otestovali, pobíhal nahatý po Příčné ulici.“
Fred se zachechtal. „Chtěl bych si to pamatovat. U první várky totiž testovaní
zapomněli vše, co se dálo po dobu jejího vlivu. Říkali jsme si, že bude zábavnější, pokud
si to budou pamatovat. Takže George si pamatuje každičkou šťastnou podrobnost scény,
jež nastala potom, co navrhl Parvati a Padmě Patilovým, aby si to rozdali ve třech.“
George se s bolestnou grimasou poškrábal na sanici. „Vypadaly vždycky tak křehce.
Jeden by neřek‘, že jsou schopny takových úderů.“
Harry pocítil, že se mu v útrobách pohnulo cosi studeného. „Takže... lektvar, který
podstrčen někomu do pití dotyčného zbaví zábran... na jak dlouho?“
„Nanejvýš na pár hodin,“ pokrčil Fred rameny. „A neboj, není to nebezpečné –
nenaruší soudnost natolik, aby se někdo zranil třeba při pokusu létat nebo tak něco.“
Harry pomalu přikývl. „Mudlové mají něco podobného.“ Nedaleko si povídali Hermiona
s Lupinem. Hermiona zachytila Harryho pohled a zbledla, když si všimla výrazu v jeho
tváři. Popadla Lupina za ruku a začala ho strkat směrem k hrozícímu nebezpečí. „Víte, jak
tomu říkají?“
„Ále, však nic nového pod sluncem,“ povzdechl si George, když se u něho zjevila
Hermiona s Lupinem.
„Harry, co se děje?“ zeptala se a začala ho uklidňovat hlazením po předloktí.
„Myslím, že tohle si vezmu,“ natáhl se Lupin podmračeně po lahvičce.
„Áááá, Lupin!“ vyjekl Fred a rychle lektvar schoval. „Máme toho víc. A mudlové mají
něco zrovna takového. Jak se tomu říká, Harry?“
Harry cítil, že se mu obličej křiví zhnusením. „Droga ‚znásilnění na schůzce‘,“ vyštěkl
na něho dostatečně nahlas, aby na ně strhl pozornost několika nedaleko konverzujících
skupinek. „Taková roztomilá drobnost, jíž si lze zajistit, že tvůj protějšek neřekne ne,“
mířil na Freda hůlkou; ani si nepamatoval, že by ji vytahoval. „Komu jste to dali?“
Fred vytřeštil své zbývající oko a George se mezi ně bez meškání vložil. „Koukni,
Harry, na tohle jsme to nikdy nepoužili. Je to jenom sranda, jako když někomu opepříš
pivo.“
Hermiona hleděla na dvojčata jako na něco, co na ni vylezlo zpod placatého kamene.
„Vám to připadá humorné?“
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Fred s Georgem se po sobě nejistě podívali. „Mno...“ začal Fred pomalu, „záleží
samozřejmě na tom, jak to použiješ, víš. Neprodáváme to, to rozhodně ne, nemáme
koncesi na prodej omamných látek.“
„Komu jste to dali?“ zopakoval Harry a sevřel hůlku pevněji. „Přiznejte se!“
„Nikomu z přítomných, přísahám. Většinou to zkoušíme jenom na sobě,“ pozvednul
George ruku dlaní ven na znamení smíru.
„Většinou?“
„No, párkrát to zkusil Lee. Bylo to žůžový, on –“
„Měli to s sebou na oslavě vítězství,“ zamračil se Lupin. „Samozřejmě jsem jim to
zabavil; dušovali se, že to na nikoho ještě nestihli použít.“
Harry si všiml, že George na zlomek vteřiny neklidně sklopil oči k zemi, a zachmuřil
se: „Lhali. Nekecejte, že ne!“
Hádka začínala přitahovat pozornost. Přiloudal se i Ron s Martinem na rameni. „Co se
děje, Harry?“
Za zády dvojčat se na doslech přiblížil Artur Weasley v těsném závěsu následovaný
Snapem; z dálky sem chvátala Molly.
„Komu jste to dali?“ setřásl ze sebe Harry Hermioninu ruku držící ho zpátky a
postoupil výhružně o krok vpřed. Fred s Georgem mívali ve zvyku nedomýšlet následky
svých vtípků. Ať už to podstrčili komukoli, dotyčný pravděpodobně do dneška netuší, co
se vlastně stalo. „Vyklopte to!“
„Nikomu, Harry, vážně,“ snažil se Fred o nevinný kukuč, ale jizva výsledný efekt
značně kazila.
„Lže,“ prohlásil Ron polohlasem. „Vždycky lže, když se tváří takhle. Co měl komu
dát?“
„To se právě snažím zjistit,“ přimhouřil Harry oči. „A přijdu na to – po dobrém, či po
zlém.“
George si popuzeně odfrkl. „Tak fajn! Na oslavě vítězství jsme trošku ochutili
Snapeovi pití. Pár kapek k oživení večera.“
George zjevně netušil, že má Snapea přímo za zády, zsinalého vzteky. Ale Harryho
pozornost v tu chvíli přitáhly prsty, jež se mu křečovitě zaryly do paže. Shlédl na
Hermionu a spatřil, jak jí z tváří mizí všechna barva; vypadala, že co nevidět omdlí. Se
zhrozeným výrazem střelila očima po Ronovi.
Ne. Po Ronovi ne.
Po Martinovi.
Harry trhl hlavou vzhůru a vyměnili si s Ronem krátký pohled plný porozumění.
Hermiona se krátce přerývaně nadechla a vypjala hruď, ale škoda se již stala. Harry se
rozhlédl. Nevypadalo to, že by pravda došla ještě komukoli jinému – ostatní promeškali
Hermionin záchvěv paniky díky pohledu na George vyskočivšího půl metru do vzduchu
poté, co mu na rameno dopadla Snapeova ruka a do ucha mu zasyčelo výhružné: „Pár
kapek čeho, Weasley?“
„Zřejmě pár kapek Výtažku pro studený čumák. Pozorovali jsme vás celé věky, ale
neudělal jste vůbec nic zajímavého!“ Fred sice vypadal stejně nervózně jako George, ale
na obranu svého bratra vyrazil srdnatě: „Akorát, když jste mě přistihl s Lucindou
Abbotovou, jste udělal vtipnou poznámku o mém... ehm... o mých pihovatých zádech a
zase jste odešel.“
„Cože jste mu podstrčili?“ přimhouřil oči Artur. „Držení a výroba omamných látek je
vážná věc, Frede, Georgi, to přeci víte.“
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„Byl to jen vtip! Vždyť přeci ani nic neprovedl,“ rozhlížel se George po nějakých
spojencích. „A je to vážně úplně bezpečné, mohl bys to dát klidně i Marti–“ nedořekl.
Ztuhl s rukou vztaženou směrem k miminu, když se mu do citlivé kůže pod okem zabořila
špička Snapeovy hůlky.
„Georgi Weasley.“ Snapeův hlas planul a Harrymu naskočila husí kůže. Myslíval si, že
ho Snape nenávidí, ale to, čím ho kdy jeho učitel častoval, nebylo ničím ve srovnání se
smrtelnou záští mířenou v tuto chvíli na George. „Pokud se mého syna jenom dotknete,
přísahám Bohu, že vás zabiju. Je to jasné?!“
Následovala chvilka mrazivého ticha, jež byla ukončena Hermioniným přidušeným
vyjeknutím. Vyrvala dítě z Ronovy náruče a zoufale si je k sobě přitiskla. Ron s Harrym
se zcela podvědomě přesunuli po její bok. Ať už se stalo cokoli a ať už za to mohl kdokoli,
každý, kdo ublíží jejich Hermioně, si to musí vyřídit i s nimi oběma.
Fred s Georgem zírali na Martina zcela totožnými hrůzyplnými výrazy, pihy se jim na
bledých tvářích ostře rýsovaly podobné kapkám krve na bílém sněhu. „A do prdele...“
zašeptal Fred.
„Co jste to provedli?“ pozvedla paní Weasleyová roztřesenou ruku ke svým rtům. „Co
jste mu to dali?“
„Ošklivý lektvárek vlastní provenience. Říkají mu Svoboda bez hranic,“ oznámil jí
Harry studeně a vyměnil si nečekaně chápavý pohled se Snapem, jehož planoucí hněv
plně odpovídal Harryho ledové zuřivosti. „Uvolňuje zábrany.“
„Užití nepovolené omamné látky domácí výroby na nic netušící oběti se ze zákona
považuje za úmyslný trestný čin,“ pronesl Lupin polohlasem. Mluvil zcela nevzrušeně, ale
při pohledu na dvojčata měl v obličeji vepsané hluboké znechucení. „Snape, mám přivolat
Tonksovou s Kingsleym? Jistě chceš dojít zadostiučinění.“
„Chci je vykuchat,“ zavrčel Snape, ale pak pohlédl na Hermionu s Martinem a jeho
rysy o něco zjemněly. „Ale ne, nikoho nevolej. Hermiona si už vinou těchto dvou otrapů
vytrpěla dost. Rozhodně ji nehodlám ještě protahovat soudní síní.“
„Vytrpěla naší vinou?!“ Georgeovy líce se nehezky zkřivily a mladík vytasil svou
hůlku. „Co jste Hermioně udělal, když jste měl narušené sebeovládání?“
Harry zaslechl, jak Ron zalapal zděšeně po dechu, a viděl, že oči paní Weasleyové se
naplnily slzami. Lupin vydal tichý hluboký hrdelní zvuk.
„A dost!“ vystoupila Hermiona rázně dopředu ze svého místa mezi Harrym a Ronem.
Hlas měla ještě trochu přepadlý a mluvila tiše, ale na rozhodnosti jí to neubíralo. „Nic mi
neudělal.“
„Ale...“ Fred ukázal na Martina. „Říkal, že Martin je jeho!“
„Také je,“ polkla Hermiona. „A je to vaše vina. Kdybyste mu nebyli dali ten lektvar,
tak on by nikdy...“ strašlivě zrudla, leč srdnatě pokračovala, „...nikdy by nesouhlasil s
mými... návrhy. To já jsem svedla jeho, Frede, ne naopak.“ Martin v jejím náručí začal
pofňukávat.
Snape zastrčil hůlku zpátky do rukávu a nanejvýš výmluvným způsobem se otočil k
Georgeovi zády. „Máš přílišný sklon se obviňovat za události, na něž nemáš žádný vliv,
Hermiono,“ řekl jí a Harry překvapením zamrkal. Nikdy by nevěřil, že Snapeův hlas může
znít tak... něžně. „A přebírat zodpovědnost za činy druhých. Odstranění části mých
zábran mě nemůže donutit udělat o nic víc, a ani o nic míň než přesně to, co chci.“
Hermioně se rozklepala brada. „Ještě stále mě to mrzí,“ zašeptala a Harry odvrátil
pohled stranou. Ta scéna byla najednou příliš soukromá. „Že jsem tě zatáhla do toho
všeho. Že jsem tě svedla. Že... že se stalo, co se stalo.“
„Nemusí.“ Harry pohlédl zpět a viděl dlouhé štíhlé prsty jemně chlácholit Hermionina
ramena. Stáli na krok vzdáleni, a přesto působili mnohem důvěrněji, než když se na sebe
lepili Ron s Levandulí. „I když jsem se na tebe v první chvíli rozzuřil, i když stále toužím
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ty dva za jejich účast v tomhle celém proměnit v hromádky roztřeseného sulcu – tebe a
Martina se dobrovolně nevzdám.“
Hermionin úsměv vystoupal po její tváři jako slunce stoupající zpoza horizontu a
Snape se na ni plaše usmál na oplátku.
„Děkuji ti,“ zašeptala, pak popotáhla a osušila si oči rukávem. „Podržíš ho na
chvilku?“
„Jistě.“ Snape sice působil lehce nervózně, když si přebíral Martina, ale dítě se k
němu přitulilo docela spokojeně.
„Díky.“ Hermiona se otočila k Fredovi a Georgeovi, kteří začali couvat.
„Hele, Hermiono...“ začal Fred ve snaze ji uklidnit, ale vzápětí zaskučel a podlomily se
mu nohy, když mu do slabin rázně udeřilo Hermionino kostnaté koleno. O vteřinu později
se k němu na podlaze přidal George složený ještě ráznějším zásahem kolena jejich
mladšího bratra.
„Máš jenom dvě nohy,“ vysvětloval Ron překvapené Hermioně, „a na jedné
potřebuješ stát. A já jsem vždy ochoten ti poskytnout pomocnou ruku... nebo cokoli, co
právě potřebuješ.“ Vzpurně shlédl na své sténající bratry. „Věděl jsem, že jsou
nezodpovědní, ale až takovouhle sviňárnu jsem od nich vážně nečekal.“
„Ani já ne,“ ozval se Artur, který vypadal, jako by se mu měl už už zvednout žaludek.
„Vždycky byli trochu... trochu neprozíraví, ale...“
Molly zatím zůstávala zticha. Nyní přešla ke svým úpějícím synům a dloubla do nich
špičkou nohy. „Vztyk. Hned.“
Takový tón od ní nikdo nikdy neslyšel. Fred s Georgem se vyštrachali na nohy,
vypadali náhle doopravdy vyděšeně. „Mami, my –“ začal George.
„Nechci nic slyšet.“ Studené opovržení, tak patřičné ke zjevu Luciuse Malfoye, znělo z
úst Molly Weasleyové mnohem cizeji a hrozivěji. „Máte hodinu na to, abyste vyklidili svůj
pokoj. Zůstane-li v domě v době mého návratu ještě cokoli vašeho, bude to zničeno.
Poté, co si sesbíráte svých pět švestek, opustíte Doupě a již se nikdy nevrátíte.
Rozumíme si?“
I se vším hněvem, který ho zaléval, Harry pocítil bodnutí soucitu při pohledu na tiché
zhrození ve tvářích dvojčat. „Mami...“ zašeptal Fred prosebně.
Molly se k nim otočila zády, oči plné slz. „V naší rodině nemáte co pohledávat,“
pronesla tónem nepřipouštějícím diskusi. „Po tomhle rozhodně ne.“
„Tati?“ zeptal se George tiše nevěřícím hlasem.
Artur Weasley si třesoucí se rukou sňal brýle a osušil si oči rukávem. „Slyšeli jste
svou matku,“ odpověděl a Harry si pomyslel, že ještě nikdy neslyšel v jedné větě tolik
smutku a nemilosrdnosti zároveň. „Máte hodinu.“
Bratři se otočili s tichou výzvou v očích k poslednímu zbývajícímu přítomnému členovi
své rodiny. Ron pohlédl významně na Hermionu a pak zpět na ně. „Kdyby to bylo na
mně, nedostali byste ani hodinu. Zmizte.“
Dvojčata se bezmocně rozhlédla a odešla, aniž by věnovala sebemenší pozornost
šeptání a lapání po dechu okoloshromážděného davu. Molly vzlykla, vylovila z kapsy
kapesník a vysmrkala se. „Hermiono, miláčku, moc se ti omlouvám,“ začala roztřeseně.
„Pokud bychom pro tebe mohli cokoli...“
Harry očekával, že Hermiona začne starší ženu mateřsky utěšovat, tak jako vždy
utěšovala je, ale Hermiona místo toho pomalu přikývla. „Vlastně by tu byla jedna...“
„Cokoli, oč požádáš. To, že naši syni dokázali vám oběma provést něco takového...“
Artur během deseti minut zestárl o deset let a Harry byl rád, že Ron svého otce začal s
nešikovnou příchylností poplácávat po rameni.
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Hermiona vypjala hruď a její tvář nabyla výrazu Harrymu dobře známého. Takto
vypadala Hermiona, bojovnice za práva utlačovaných. „Mohli byste – a tím myslím celou
vaši rodinu včetně Billa, Charlieho a Ginny – odprosit Percyho za to, že jste nebrali vážně
jeho pochybnosti o profesoru Brumbálovi a že jste jeho životní úspěchy neustále
poměřovali s Billovými a Charlieovými místo toho, abyste je oceňovali na jejich vlastní
úrovni,“ pronesla pevně a vyzývavě hleděla na všechny tři přítomné Weasleyovy. „Nikdo
z vás ho neměl rád... až na tebe, Molly... a ani jste se nenamáhali to skrývat. Nese to
těžce a nechce s vámi s nikým mluvit, až dokud si nebude jist, že doopravdy chcete, aby
se vrátil.“ Popotáhla. „Když zjistil, že čekám dítě, vypravil se za mnou až do Prasinek jen
proto, aby se ujistil, že jsem v pořádku. A poslali mi s Penny dárek, když se Martin
narodil.“
Ron se najednou ušklíbl. „A já si pořád říkal, od koho máš ten příšerný stříbrný
fotorámeček se šilhajícím medvídkem.“
„Není příšerný,“ usmála se na něho Hermiona. „Náhodou to do nich bylo moc
pozorné. Jo, abych nezapomněla, v září se vzali.“
Paní Weasleyové se zachvěly rty. „Percy se oženil?“
„Ano. A... no, mám takový dojem, že se s vámi se všemi usmíří moc rád,“ dodala
Hermiona měkce. „Ale první krok musí vyjít od vás – od vás ode všech. Zatím je tak
přesvědčený o své nechtěnosti, že se ani nehodlá obtěžovat něco zkoušet.“
Ron svěsil hlavu, vypadal kajícně. „Uděláme, jak říkáš, Hermiono.“
„Dobře.“ Hermiona si povzdechla a vzhlédla ke Snapeovi s dychtivým půvabem, jenž
by dokázal kohokoli do ní alespoň krapet zahleděného proměnit v hromádku rosolu.
„Předpokládám, že bychom měli vyhledat Minervu a sdělit jí, jaký skandál se jí ve škole
chystá propuknout. Netuším, co na to řekne.“
„Pravděpodobně, že už bylo na čase,“ odtušil Snape, který sice nevykazoval žádné
zjevné známky zrosolovatění, ale hlas měl prostoupený nebývalou vřelostí. „Chvíli už to
ví.“
Hermiona zamrkala. „Ví? Jak to?“
Snape cosi nezřetelně zamumlal silně v rozpacích. Když ho Hermiona pobídla,
zopakoval to hlasitěji. „Když se Martin narodil, zahlédla mě, jak se plížím na ošetřovnu.“
„Aha,“ kousla se Hermiona do rtu. „Zlobila se moc?“
„Mno, spíš jsem získal dojem, že ji to potěšilo.“ Snape se rozhlédl po jejich malé
skupince a rty mu zvlnil hořký úsměv. „Alespoň někoho...“
Harrymu došlo, že se oba dívají na něho, a povzdechl si. „Tak fajn – Hermiono, víš
určitě, že tohle je to, co chceš?“
Hermiona věnovala Snapeovi další z těch pohledů, o nichž Harry soudil, že by si je
měla schovávat pro použití v přísném soukromí, a odpověděla: „Ano.“
„No, pak jsem rád, že jsi spokojená,“ prohlásil a znovu si se Snapem pohlédli do očí s
tichým porozuměním. „Co říkáš, Rone, šlo by to?“
„Jasňačka,“ souhlasil Ron s trochou pochybností v hlase. „Ale jenom dokud je
spokojená. Pokud ji někdy zklamete, tak si vás najdeme a proklejeme ve spánku!“
„Ronalde Weasley!“ vykřikla jeho matka vyděšeně.
„Budeme muset, mami, uznej sama, že za jeho plného vědomí na něho nemáme,“
bránil se Ron s ublíženou nevinností, která Harryho i Hermionu rozchechtala.
„Ještě aby!“ ohradil se Snape potěšeně. „Pokud nás teď omluvíte, musíme s
Hermionou prohovořit, jak se s celou záležitostí vypořádat, když už vešla ve známost.“
„Moment,“ odkašlal si Harry, položil jednu ruku na Hermionino rameno a druhou na
Snapeovo. „Doufám, že spolu budete opravdu šťastní, a chci, abyste věděli, že máte mou
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plnou podporu,“ pronesl zřetelně a nahlas, aby si mohl být jist, že ho uslyší většina lidí v
sále. „No,“ dodal potichu, „moc víc toho pro vás udělat nemůžu, ale řekl bych, že uznání
od Chlapce-který-přežil ještě stále má svou váhu.“
„Díky, Harry,“ vtáhla ho Hermiona do rychlého objetí a vtiskla mu polibek na tvář.
„To nestojí za řeč. Nemusím ho začít mít doopravdy rád, že ne?“
„Pokud nechceš, tak ne,“ usmála se hřejivě. „A on samozřejmě také nemusí mít rád
tebe.“
„To tedy nemusí. Nic takového vážně nečekám.“ Už jen to pomyšlení samotné
Harryho poněkud zneklidnilo. „Tak běžte zahltit McGonagallku novinkami. Rone, dojdi za
Ginny, ať se postará o mamku s taťkou, tohle je pro ně těžký večer. A pak najdi tu
pěknou reportérku z Věštce... jak ona se to... Yomiko?“
Ron se vesele usmál. „Jo, jasně. Někde tu bude.“
„Měla by. Poskytni jí malý přívětivý rozhovor. Má pro tebe slabost, napíše, co budeš
chtít,“ stiskl mu ramena. „Zatímco budete pryč, budu zodpovídat všechny případné
dotazy. Nedělejte si starosti, to zvládnu.“
„Kdybych vás neznal, Pottere, myslel bych si, že jste rozený vůdce.“ Snapeův výběr
slov byl sice přezíravý, ale v hlase mu znělo uznání.
„Kdybych vás neznal,“ odpověděl Harry hbitě, „myslel bych si, že jste beznadějně
zamilovaný. Zvláštní, jak nás oči klamou, že?“
Prvně a naposledy v životě se dostalo Harrymu Potterovi toho potěšení, že donutil
Severuse Snapea zrudnout rozpaky. K nezaplacení.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Hermiona se chvěla, ještě když si po opuštění tanečního sálu našli útočiště v tiché
zaprášené knihovně. „Mrzí mě to,“ zopakovala roztřeseně a pokusila se o chabý úsměv,
„že jsem tě zatáhla do tohohle všeho.“
Severus přeměnil jednu ze židlí v podivně vypadající okrouhlý čalouněný košík –
evidentně v levačce neměl ten správný cit pro práci s hůlkou (pravačkou choval Martina)
– a uložil do něho svého syna se zjevným ulehčením. „Omlouvám se,“ sdělil dítěti
stejným tónem, jímž mluvíval s Akilou, „ale tvá matka mě nyní potřebuje naléhavěji než
ty.“
Martin vyloudil cosi znějícího jako ‚jééé‘, což by dle Hermionina názoru mohl z jeho
strany být první pokus o konverzaci – obdobný zvuk udělal totiž vždy, když na něho
někdo promluvil.
„Děkuji ti,“ kývl na něho Severus a otočil se k Hermioně. Čekala, že jí vyčte její
pošetilé chování, nebo jí přinejlepším znovu pobídne, aby se už neobviňovala; to by se jí
líbilo. Jenže k jejímu nemalému překvapení ji místo toho vtáhl do své náruče a pevně
objal.
Bylo to první opravdové objetí, které jí věnoval od noci, kdy počali Martina. Bylo silné,
trochu neohrabané a dosti majetnické – Hermiona v něm blaženě tála, opřela si tvář o
jeho hruď a ucítila, že si položil bradu na temeno její hlavy. „Neomlouvej se, není za co,“
řekl jí. Byla k němu tak přimáčklá, až jeho slova nejen slyšela, ale cítila je i rezonovat
jeho hrudníkem. „Pokud chceš, tak se za nimi vydám a připravím je příhodnou kletbou o
všechny prsty.“
V onu chvíli byli Fred s Georgem Hermioně srdečně ukradení. Pořádně se
k Severusovi přitulila a on ji na oplátku sevřel ještě pevněji. „Nech je plavat,“ pronesla
k jeho hábitu, znělo to trochu utlumeně. „A zůstaň se mnou.“
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V uplynulém týdnu se viděli jen jednou. Strávila několik dní se svými rodiči, kde ji
samozřejmě nemohl navštívit, aniž by se museli trapně vytáčet, a k Harrymu se vrátila
před nedávnem, akorát včas, aby klukům pomohla s přípravou večírku. Dokázala se
uvolnit jen na tak dlouho, aby na něj Severuse pozvala, a tak spolu nebyli o samotě
v podstatě od onoho časného jitra, kdy vtrhla do jeho pokojů pro svou vzpomínku.
To odloučení bylo k nepřečkání.
„Dobře,“ pohladil ji po vlasech; stále ji držel a nepouštěl. „Víš... celé je to příšerně...
ostudné, zvlášť když uvážíš, že to byla první příležitost od mých studentských let, kdy se
někomu podařilo něco mi podstrčit. Ale, Hermiono, za mé tehdejší jednání nemohl jen
ten lektvar.“
„Opravdu?“ pokusila se nemít v hlase nadměrné množství zoufalé naděje.
„Opravdu.“ Pobaveně si odfrkl, což byl jeho způsob smíchu. „Nikdy dřív mě žádná
nesváděla. A už vůbec ne krásná dívka o půlku mladší než já, která by právě jenom kvůli
mně opustila společnost mladších a pohlednějších mužských, než jsem já.“
Nejednalo se zrovna o románové vyznání nehynoucí lásky, ale vymámit ze Severuse
Snapea přiznání jeho vlastní zranitelnosti... mělo rozhodně svou cenu. „Bála jsem se, že
se mi vysměješ,“ připustila a zaklonila hlavu, aby mu mohla pohlédnout do očí.
Vypadal stejně nervózně a současně rozjařeně jako Harry po prvním polibku s Cho –
jako by nevěřil vlastnímu štěstí a tápal, co pro všechny svaté bude dělat s tím nadělením,
jež mu tak nečekaně spadlo do klína. „Nevysmál bych se ti. Kdybych byl při smyslech, asi
bych předpokládal, že to ty se chceš vysmát mně – že se prostě bavíš na můj účet.“
„Kdepak,“ položila mu dlaně za hlavu a stáhla si ho níž, aby ho mohla políbit na tvář.
Takhle spolu začínali i poprvé, a když to fungovalo tehdá... „To bych nikdy neudělala.
Tobě ani nikomu jinému.“
„Já vím,“ pustil jednou rukou její pas, aby se mohl dotknout její líce; rozechvěla se,
když jí lehounce přejel bříšky prstů přes rty. „A ještě stále... se o mne zajímáš?“
„Teď ještě víc než tehdy,“ přiznala a poddala se laskání. „Už tě líp znám.“
„Řekl bych, že jsi jako dítě musela padnout na hlavu,“ zavrtěl neromanticky hlavou a
na podporu svého prohlášení se sklonil a políbil ji. Nejprve trochu nerozhodně, chvíli
hledali ten správný úhel, v němž jim nepřekážely vlastní nosy; pak s klidnou zkoumavou
žádostivostí. Pokračoval, dokud se jí kolena neroztřásla natolik, že se o něho musela
opřít, aby neupadla.
Když se konečně odtáhli ke svobodnému nádechu, Hermiona se při pohledu na
Severuse potěšeně rozesmála. „Vypadáš zatraceně spokojeně,“ sdělila mu láskyplně a
stoupla si na špičky, aby mu mohla dát ještě jeden letmý polibek. „Původně jsem měla
v úmyslu ti sdělit, že to bylo moc pěkné, ale teď si myslím, že by to nebylo nejlepší. Žena
by měla šetřit... hlasitou chválou.“
Potutelně se usmál, jeho nervózní nejistota očividně mizela do nenávratna. „Tvá
kolena mi leccos napověděla,“ poučil ji a přitáhl si ji opět pod svou bradu. „No, jsem rád,
že tohle jsme si ujasnili.“
„Nápodobně,“ odpověděla Hermiona. Pak si povzdechla: „Tak... co teď? Všichni už
vědí, nebo co nevidět vědět budou. Musíme vyrazit na návštěvu za našima.“
Ztuhl. „Hned? Teď v noci? Proč?“
„Protože odebírají Denního Věštce. Snad nechceš, aby se o nás dozvěděli z Ronova
rozhovoru?“ otřásla se jen při tom pomyšlení. Bude to dost horká chvilka, i když předem
nenechají její matce čas dostat se řádně do varu.
„Ne, to by nebylo rozumné,“ zamračil se Severus – odhadla výraz jeho tváře z tónu
jeho hlasu. „Čekám velmi okouzlující rodinné shledání. Jistě budou nadšeni představou,
že se jejich jediná dcera hodlá zahodit s mužem dvojnásobného stáří, který navíc není
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ani majetný, ani zábavný, ani pohledný – a v neposlední řadě nechal jejich dceru i svého
potomka opuštěné a nezabezpečené.“
„Mámu chytne rapl,“ trhla sebou Hermiona bolestně. „Od chvíle, kdy se dozvěděla o
mém těhotenství, si střádá urážky, aby je mohla vysypat na hlavu toho nezodpovědného
lotra, jehož jméno jsem jí nebyla ochotná sdělit.“
„Nic jiného neočekávám. Stejně by se měla zachovat každá dobrá matka.“ Stále se
neuvolnil, ale podařilo se mu vyloudit drobný pokřivený úsměv. „Ale na druhou stranu,
alespoň Potter nevypadá, že by mě chtěl v nejbližší době zavraždit ve spánku, což je
míra štěstí, v niž jsem ani nedoufal. Předpokládal jsem, že bude zděšen.“
„Před rokem by byl. Možná ještě před šesti měsíci.“ Hermiona se otřela tváří o
hřejivou černou vlnu a naslouchala tlukotu mužova srdce. „Co jste si spolu promluvili na
ošetřovně, hodně o tobě přemýšlel. Měl bys to asi vzít jako omluvu za jeho předchozí
nesprávný úsudek o tvé osobě. Harry se nikdy slovně neomlouvá – prostě jen názorně
předvede, jak moc se jeho pocity změnily.“
„Vezmu to tak a budu rád, pokud bude pokračovat v podpoře našeho... vztahu,“
odvrátil pohled, zjevně byl na rozpacích. „Když už o tom mluvíme... měl jsem v úmyslu
se ti nejprve... dvořit, nebo se o to přinejmenším pokusit. Abych dokázal, že mé úmysly
jsou čestné. Jenže, když vyvstala potřeba neprodlené návštěvy tvých rodičů, bylo by
zřejmě vhodnější náš vztah už nyní přenést do oficiálnější roviny.“ Umlkl s očima
bloudícíma po okolí, ale pečlivě se vyhýbal pohledu na ni a téměř se červenal.
Hermiona zamrkala. „To znělo skoro jako nabídka,“ pronesla opatrně.
„To byla... ehm,“ vysvětloval uvolněné nitce na Hermionině rameni, s níž si neklidně
pohrával. „Samozřejmě zcela chápu, pokud nemáš zájem. Jsi velice mladá a toto je
závažné rozhodnutí. Jen jsem si myslel –“
„Ta představa se mi líbí,“ usmála se na něho Hermiona a vyřešila dilema, zda se
rozesmát, či se rozbrečet, tím, že popotáhla. „Ale budeš o mne muset požádat, jak se
sluší a patří.“
Zachmuřil se, dlouze a pátravě se zahleděl do jejích očí. „Víš to určitě? Nechceš
nejprve počkat, jak se to vyvine?“
„Ále, vždyť tím už jsme si prošli,“ usmívala se a vzala jeho úzkostnou tvář do svých
dlaní. Nikdy ho neviděla tak ustaraného a zranitelného. „Pamatuješ si všechna ta šachová
sezení? S čajem, klidným hovorem a občasným plamenným hašteřením nad výsledky
mých výzkumů?“
„To není totéž. Nejsem zrovna zábavný společník, Hermiono, a –“
Přitáhla si ho k sobě a líbala ho, až dokud se nepřestal pokoušet něco namítat. Když
se k ní znovu pořádně přitiskl, lehce se odtáhla a samolibě pozorovala jeho zmatený
výraz. „Miluju tě,“ řekla mu tiše. „Už pěkně dlouho. Donosila jsem Martina hlavně proto,
že byl tvým synem. Abych měla alespoň jeho jako památku na tebe. Ale tebe celého si
navrch přiberu ze srdce ráda.“
„Och.“ Lehce ji pohladil po líci, ruka se mu třásla. „Já... tě také miluji. Hrozně moc. A
myslím, že bych tě měl dostat před oltář, než přijdeš k rozumu.“
„Ujišťuji tě, že můj rozum je zdráv a přítomen,“ zapřela se tváří do dotyku jeho dlaně.
„Ale pokud se ti to nelíbí, tak mě znovu polib. Předtím to fungovalo skvěle.“
Hermiona na svou duši netušila, jestli se výrazné odkašlání za jejími zády ozvalo o
pět či dvacet minut později. „Pan Weasley mi sdělil, že se po mně sháníte,“ ozvalo se
pobaveně vzápětí poté. „Ale moc jste tomu hledání nedali, jak vidím.“
Hermiona vykvikla a byla by odskočila dozadu, kdyby ji Severus neobjímal tak pevně.
„Profesorko McGonagallová! Já... my...“
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„...se konečně postavili životu čelem, jak to tak vypadá,“ usoudila Minerva
s úsměvem na tváři. „Cenila jsem si vašeho rozhodnutí chovat se dle bontonu, dokud jste
byli ve škole, ale nyní, když už nejste studentka a učitel, musím říct, že mě těší, jak jste
pokročili.“
„Opravdu?“ Hermiona si byla zcela jistá, že její líce nabraly barvy vlčího máku.
V životě se tak nestyděla, ani když ji a Rona přistihl Bill v situaci, kdy se věnovali
mnohem intimnějším věcem nežli pouhému líbání.
„Ale jistěže. Děsila jsem se toho, že vy dva strávíte měsíce nebo léta opatrným
kroužením okolo sebe s obavou, jestli je vaše náklonnost vzájemná a co tomu řeknou
ostatní – a že si budete libovat v póze nešťastných milenců pronásledovaných osudem,“
potřásla Minerva hlavou. „Však i ten týden se mi zdál až moc dlouhý, vždyť to vaše dítě
nemládne,“ pohlédla významně na podřimujícího Martina, ačkoli si od něho pečlivě
udržovala uctivý odstup. „Čím dříve s tím seznámíte tvé rodiče, Hermiono, tím lépe.
Alespoň se smíří s realitou dřív, než bude váš synek dost starý na to, aby rozuměl, co
babička s dědou pořvávají na jeho otce.“
Severus si odfrkl a Hermiona se lehce ušklíbla. „Jo. Půjdeme za nimi ještě dnes. Ale
nejprve jsme si chtěli promluvit s tebou, vzhledem k tomu, že náš vztah vešel v širší
známost.“
„Cením si toho, má milá,“ přikývla Minerva. „Neměj strach – měla jsem celé týdny na
to, abych si podrobně promyslela své vyjádření k této záležitosti. Hodlám každému, koho
by to zajímalo, ostře a zcela jasně naznačit, že pokud si myslí, že se do toho má co plést,
tak je absolutní idiot.“
Hermiona se zahihňala – Minerva vypadala náramně potěšená sama sebou – a
Severus se usmál a konečně uvolnil své majetnické sevření. „Děkuji ti, Minervo.“
„Bude mi potěšením.“ Pak se zamračila: „Ale sehnat za tebe náhradu bude sakra
těžký oříšek. Obranu může učit kterýkoli pitomec – hodlám odvolat Lupina, to jeho nytí
po Tonksové už mi jde na nervy – jenže najít odpovídajícího lektvarového mistra bude
nesrovnatelně obtížnější.“
Všechny Hermioniny hřejivé pocity náhle ochladly a ztěžkly. „Jak to myslíš, sehnat za
něho náhradu?“
„Má očividně na mysli skutečnost, že už nadále nebudu vyučovat v Bradavicích,“
pozvedl Severus jedno obočí.
„Ale proč –“
„V zájmu dítěte, Hermiono,“ přerušila ji Minerva a věnovala Severusovi nečekaně
vlahý pohled. „Samozřejmě to nijak nezdůrazňoval, ale před týdnem mi předložil svou
výpověď, což jsem shledala velice slibným znamením.“
„Nic jsi mi neřekl!“ otočila se Hermiona vyčítavě k Severusovi.
Odkašlal si, vypadal rozpačitě. „Nejprve jsem ti musel říct důležitější věci. V úterý
jsem měl pohovory s kandidáty na post svého nástupce, Minervo. Jednoho jsem zvolil a
měl jsem v úmyslu tě informovat, jakmile proberu naši... situaci... s Hermionou.
Rozhodně jsem nehodlal břímě výběru nechat na tvých bedrech – vždyť ani netušíš, koho
oslovit.“
Minerva se pousmála, nevypadala nijak ohromena hloubkou promyšlenosti jeho činů.
„Pro začátek některého zmijozela. Netoužím vydat ubohou Hoochovou v plen těm
zákeřným lstivým ďáblíkům. Nikdy nevynikala mazaností ani úskočností – a pokud
odejdeš, bude mezi učiteli jediným bývalým příslušníkem Zmijozelu.“
„Naštěstí se mi podařilo nalézt osobu vyhovující oběma požadavkům. Lucas Bulstrode
souhlasil s postem Mistra lektvarů i vedoucího Zmijozelu – schválíš-li jeho výběr,
samozřejmě.“
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„Jak milé, že necháváš konečné rozhodnutí na mně,“ odtušila ředitelka. „Lucase si
pamatuji... Millicentin strýc, nemýlím-li se. Připomíná mluvícího vola.“
„To je on. Se lstivými ďáblíky si poradí dostatečně hravě a jako učitel je pečlivý a
spolehlivý. Není zrovna kreativní, což však ničemu nevadí,“ pokrčil rameny. „Moc
nemluví, ale na to si zvykneš.“
„No to bude tedy změna,“ usmála se Minerva. „Ráno mu pošlu sovu. Máš nějaké
návrhy stran Obrany?“
„Ne Hagrida.“
„A mimo něho?“
„Někoho, kdo se nezapojil do války,“ vložila se do rozhovoru Hermiona a začervenala
se, když se k ní oba učitelé otočili. „Někoho, kdo si nemusel volit strany. V dnešních
dnech není jednoduché patřit ke Zmijozelu i bez nového učitele s kupou předsudků.“
„Trefný názor,“ nakrčila Minerva čelo v zamyšlení, zatímco se Hermiona hřála ve svitu
Severusova překvapeného uznání. „Budu to muset promyslet. No, obávám se, že
v současné chvíli na vás čekají dva rozzuření rodiče k uklidnění.“
Severus znatelně pobledl. „Měli bychom jít. Minervo, ty ses s paní a panem
Grangerovými setkala. Neporadila bys mi, jak s nimi jednat?“
Minerva jim názorně předvedla chvilku hlubokého zamyšlení. „S šarmem tobě
vlastním, Severusi.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Kapitola třicátá

Čestné úmysly
„Kdo to u všech všudy může být, v tuhle hodinu?“ zamračila se Jana Grangerová a
ztlumila televizor.
„Jdu otevřít,“ prohlásil hbitě Filip, který ten film stejně sledoval přinejlepším vlažně –
ani po letech společného života nezačal sdílet Janinu zálibu v tragických romancích –
neměl tedy potíže ponechat Zuzanu, nebo jak se vlastně jmenovala, jejímu srdcebolu a
odejít. Navíc ten, kdo klepal na jejich vchodové dveře, byl docela vytrvalý, takže se
nejspíše jednalo o cosi neodkladného.
Když otevřel dveře, našel za nimi svou dceru stojící na nejvyšším schodě, bledou a
napjatou, přímo za jejími zády se tyčila vysoká temná mužská postava. Filip si matně
vzpomněl, že tento muž byl spolu s Hermionou u Svatého Munga v místnosti pro lehce
zraněné, kam Filip s Janou ihned po skončení finální bitvy přispěchali. Takže jeden
z jejích spolubojovníků, dejme tomu. „Hermiono? Něco se stalo? Je Martin v pořádku?“
„Nic mu není,“ uklidňovala ho Hermiona, ale sama si nervózně hrála s vlastními prsty.
„Potřebuji si s tebou a s mámou promluvit. Můžeme jít dál?“
„Samozřejmě, zlatíčko. Máma je v obýváku.“ Filip ustoupil bokem, aby mohla projít, a
pak zdvořile nabídl ruku jejímu příteli. „Filip Granger.“
Muž, od pohledu zralý čtyřicátník, přikývl a krátce nabízenou ruku stiskl. „Severus
Snape.“
To jméno Filip poznal – Hermionin učitel, ve volném čase pracující jako dvojitý agent.
„Těší mě, že vás poznávám,“ pronesl vážně a pokynul Snapeovi, aby následoval
Hermionu.
„Hermiono? Copak se děje?“ přiběhla Jana starostlivě. „Stalo se něco Martinovi?“
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„Ne, Martin je v pořádku. Nechala jsem ho u paní Weasleyové.“ Hermiona vypadala
docela nastrojená, ačkoli Filip zatím nepronikl do tajů módních trendů, co se hábitů
týkalo. Neměla náhodou mít dneska nějaký večírek či co? Když odcházela, o něčem
takovém se přeci zmínila. „Musím vám oběma něco říct. No.. asi byste si měli sednout.“
Filip a Jana se po sobě podívali a posadili se. To nevypadalo dobře. „Je všechno
v pořádku, Hermiono?“
„No... je i není,“ začala Hermiona váhavě a usedla na pohovku. Snape však zůstal
stát za jejími zády, vyhlížel podivně ochranitelsky. „Toto je Severus Snape, mami. Psala
jsem vám o něm.“
Jana přikývla. „Vzpomínám si – tvůj učitel Lektvarů, že? Ten, který pracoval jako
vyzvědač.“
„Dvojitý agent, mami. A ano, to je on. Během války jsme spolu bojovali v jedné
skupině.“ Hermiona si neklidně poposedla. „Několikrát mi zachránil život.“
„Pak má náš vděk,“ pronesla pomalu Jana, zjevně zmatená. „Samozřejmě. Ale proč
jste vlastně přišli?“
„Protože jsem nechtěla, abyste se to doslechli od někoho jiného,“ vzhlédla Hermiona
ke Snapeovi téměř zamilovaně, načež on jí položil ruku na rameno. Jeho gesto ji očividně
poněkud uklidnilo. Znovu se otočila ke svým rodičům a nervózně řekla: „Severus je
Martinův otec.“
„Cože?“ vyjekla Jana a napřímila se tak prudce, až málem spadla ze sedadla. Tvář jí
zrůžověla pobouřením. „Ale on je tvým učitelem!“
„Tehdy nebyl,“ pronesla Hermiona pevně a přikryla dlaní ruku spočívající na jejím
rameni. „Garantuji ti, mami, že z pozic učitele a žačky – a to před mým otěhotněním i po
něm – se mezi námi nikdy nestalo nic, čemu by nemohl být přítomen kdokoli třetí, tebe
nevyjímajíc.“
Jana dceru propalovala pohledem a Filip si byl jist, že se jeho žena chce hádat. Hbitě
se do toho vložil: „Ale proč jste s tím nadělali tolik tajností? Když jste spolu... chodili...
proč jste to tak tutlali?“
„My jsme spolu nechodili,“ přiznala karmínově rudá Hermiona. „Stalo se to při...
ehm... v průběhu oslavy vítězství. Já jsem... no, prostě jsme se s Ronem už zase
nepohodli a on, jak jsem věděla, si hned našel náhradu. A já... no... v té době jsem už
nějaký čas po Severusovi pokukovala, a tak jsem...“ hlas se jí vytratil a skryla si tvář do
dlaní, úplně se hroutila ponížením.
„Tehdy došlo k jistému... nedorozumění.“ Snapeův hluboký, pečlivě kontrolovaný
hlas by zněl docela výhružně, pokud by se jeho vlastník nedíval na Hermionu se zjevnou,
byť umírněnou, náklonností. „Hermiona věřila, že o dlouhodobý vztah s ní nemám zájem,
a já... jsem byl ovlivněn účinky lektvaru, který mi podstrčila Weasleyovic dvojčata.
Události oné noci jsem si nepamatoval, a nevzpomínám si na ně do dneška.“
„Někdo vám něco přimíchal do pití? A to je vaše omluva?“ ježila se Jana. „Jak
příhodné –“
„Přiznali se k tomu dnes večer za přítomnosti dvou tuctů svědků, mami. Tak se to
všechno provalilo,“ zamračila se Hermiona na svou matku. „Když jsem zjistila, že jsem
těhotná, navštívila jsem profesorku McGonagallovou. To víte. Řekla mi, že mohu školu
dokončit, všechno naplánovala... a pak se na okraj zmínila, že se Severus vrátil na své
staré učitelské místo. Do té chvíle jsem to netušila a on... no... on vlastně nevěděl vůbec
nic.“
Filip sebou trhl. „To tedy musela být horká chvilka.“
„No, to byla,“ pousmála se Hermiona klidně. „Samozřejmě jsem mu řekla, jak se věci
mají, a také jsem mu nabídla možnost zapojit se do výchovy dítěte, bude-li mít zájem.
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Přišlo mi to jako to nejmenší, co mohu udělat, vzhledem k tomu, že jsem si myslela, že
jsem ho svedla ve chvíli, kdy byl opilý téměř do bezvědomí.“
„Nejprve jsem jí nevěřil ani jediné slovo. Ten příběh zněl příliš nepravděpodobně.“
Snape neklidně pohnul prsty spočívajícími na Hermionině rameni, ona jeho ruku překryla
svou dlaní a usmála se na něho. „Jak je vám známo, odmítl jsem se veřejně hlásit
k otcovství Martina.“
Jana na něho tvrdě hleděla. „Opilý nebo ne – měl jste za ně převzít zodpovědnost. A
nenechat je na holičkách téměř celý rok!“
„Měl jsem za to, že pro Hermionu i dítě bude vhodnější, pokud zůstanu stát stranou,“
odtušil Snape studeně. „Má pověst v kouzelnickém světě, paní Grangerová, je mizerná.
Jsem bývalý smrtijed, Brumbálův vrah, muž, který zradil obě válčící strany – věřil jsem,
že dítě bude méně trpět, bude-li bez otce, než kdyby mělo být spojováno se mnou.“
„A teď už si to nemyslíte?“ zeptal se Filip. Musel uznat, že jakýsi takýsi smysl to celé
dávalo. Hermiona byla skoupá na slovo, když přišlo na podrobnosti o válce
v kouzelnickém světě, ale z toho mála, co o Snapeově příběhu věděl, usuzoval, že mužův
postoj není zcela nerozumný. Tedy, ne že by snad neměl chuť dotyčného srazit pěstí
k zemi – leč zdálo se mu, že alespoň jeden z Hermioniných rodičů by měl zůstat klidný a
nad věcí... což po Janě pravděpodobně chtít nemohli.
„Svůj názor jsem nezměnil. Ale Hermiona mě přesvědčila, že je ochotná snášet to
riziko,“ shlédl na jmenovanou s napůl skrývanou nevěřícností.
„Když jsme si to tehdy vyříkali, měla jsem v úmyslu skoncovat s Lektvary, ale
profesorka McGonagallová mi to bez dobrého důvodu nechtěla dovolit. Severus ji ujistil,
že těhotná jeho hodiny stejně navštěvovat nemohu, jenže... no... prostě jsme se z toho
nemohli úplně vykroutit. Takže jsme... no, dělali jsme, co jsme mohli.“
„Začali jsme pravidelně hrát šachy,“ doplnil ji Snape, náhle nepatrně neklidný. Jana
stiskla rty do úzké nazlobené linky a nespouštěla z nich svůj tvrdý pohled. „Ale jak už
vám Hermiona sdělila, oba jsme úzkostlivě dbali na vhodnost našeho chování. Hráli jsme
šachy a příležitostně hovořili o jejích či mých výzkumech. To bylo celé.“
„Vážně?“ vyštěkla Jana. Dokázala to jediné slovo naplnit nečekanou mírou nedůvěry.
„Ano, mami. Vážně. To poslední, co jsem chtěla, bylo nadělat mu problémy, které by
ho rozhodně neminuly, kdyby profesorka McGonagallová pojala podezření, že se mnou
nebo s kteroukoli jinou studentkou nejedná jak náleží. Co jsme dělali nebo nedělali mimo
školní zdi, to se jí netýkalo – a ani do toho nehodlala zasahovat, ale rozhodně by
nemohla zůstat nezúčastněná, pokud by docházelo k nějakým nepřístojnostem přímo ve
škole. To, že o našem vztahu neměla tušení, na dané situaci nic nemění.“
Filip pomalu přikývl. S profesorkou McGonagallovou se několikrát setkal a zalíbila se
mu. Pevné lpění na školním řádu by jí zcela odpovídalo. „Tak co budete dělat teď, když
už je to venku?“
Jana vyprskla: „Jak to myslíš, co teď budou dělat? On si zřejmě hodlá někam v klídku
zalézt a nechat naši dcerku –“
Hermiona si své matky ostentativně nevšímala. „Měli jsme vážný rozhovor na toto
téma, když jsem složila zkoušky,“ usmála se hřejivě na Filipa. „Plánovali jsme sice nejít
na věc tak zhurta, ale když už to je, jak to je...“
„Požádal jsem Hermionu o ruku,“ pronesl Snape tiše. „Vzhledem k okolnostem se to
zdálo být vhodné.“
„Zdálo být vhodné?!?“ vyskočila Jana, ruce sevřené v pěst. „Vhodné by především
bylo, kdybyste se od ní držel dál a vůbec na ni nesahal, natož s ní dělal ještě cokoli
dalšího! Vhodné by bylo, kdybyste okamžitě po onom zjištění opustil školu a nechal ji
v klidu dostudovat bez vaší otravné přítomnosti! Vhodné by bylo –“
„Mami, to jsem po něm nechtěla –“
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„To mě nezajímá! Je ti jenom osmnáct, Hermiono, zatímco on jako dospělý by se měl
zachovat lépe, nežli nestydatě těžit z tvého mladického poblouznění –“
„Jano,“ Filip položil své manželce ruku na paži ve snaze ji trochu přibrzdit.
„To není žádné poblouznění, mami, já –“
„Když už mu tak záleží na vhodnosti –“
„Jano!“ zvolal Filip, který téměř nikdy nezvyšoval hlas. Obě členky jeho rodiny, žena i
dcera, na sebe přestaly vřískat a stočily k němu vyjevené pohledy. „Děkuji vám.“ Zadíval
se na Snapea a klidně se pousmál. „Nikdy nečekejte, až domluví, pokud se začne hádat,
jinak už se ke slovu nedostanete. V tomto je po matce.“
„Všiml jsem si,“ zvlnil Snape rty v náznaku úsměvu. „Vždy jsem oceňoval Hermionino
odhodlání prosadit své názory.“
„Já jsem s jeho nabídkou souhlasila,“ navázala Hermiona s tvrdým pohledem
upřeným na svou matku a v jejím hlase byla slyšet hozená rukavice. „Na svatbu chodit
nemusíte, pokud se vám nechce, ale my se vezmeme. Co nevidět.“
Janě se rozklepala brada. „Hermiono, ale to –“
„Žádné ‚ale‘. Miluju Severuse už pěkně dlouho, chci si ho vzít, a navíc i pro Martina to
bude to nejlepší,“ založila si Hermiona ruce a nesmlouvavě se na své rodiče mračila.
„Měla jsi úplnou pravdu, mami, dítě potřebuje svého otce.“ Pak její výraz trochu zjemněl,
když se otočila přímo k Filipovi: „Ačkoli ta výuka fotbalu stále čeká na tebe, protože
Severus viděl zápas naposledy, když byl tak v mém věku, a už si nepamatuje pravidla.“
„Můj otec byl mudla,“ odpověděl Snape na Filipovu nevyřčenou otázku. „S
mudlovským světem jsem tedy docela dobře obeznámen, i když už jsem poněkud vyšel
ze cviku.“
Konečně nějaká úleva. Být viděn na veřejnosti s Hermioniným předchozím přítelem
Ronem byl nanejvýš nepříjemný zážitek – ten chlapec v nelíčeném úžasu zíral i na
poštovní schránky a domácí vysavače. „V pořádku. Nemáme příliš rozvětvené
příbuzenstvo – jen pár vzdálených bratranců, jinak nikoho – takže s nimi si nemusíte
dělat těžkou hlavu.“ Filip se přemýšlivě zatahal za bradu. „Hermiono... zlatíčko, je tohle
opravdu to, co chceš? Jsi ještě mladá na to, aby ses usadila.“
„Jsem si naprosto jistá,“ odpověděla a pohlédla na Snapea s takovým výrazem
v očích, až se Filipovi stáhlo hrdlo. Očividně byla zamilovaná až po uši – a on se už před
lety rozhodl své dceři bezvýhradně věřit, když došlo na záležitosti onoho podivného
světa, do něhož se dokázala začlenit. Hermiona byla vždy duše nezávislá a nedalo se
očekávat, že by se na této skutečnosti mělo v dohledné době cokoli měnit.
S ohledem na to vše nabídl Filip Snapeovi svou ruku. „Pak máte mé požehnání. Starej
se mi o dceru i o vnuka dobře, Severusi.“ Později si toho muže vezme bokem na slovíčko,
ale v současné chvíli Hermiona vypadala jen krůček od toho, aby jim zarazila styky
s jejich vnoučetem přinejmenším na týdny, pokud ne na celé měsíce. Lépe předvést něco
vstřícnosti.
„Nic jiného nezamýšlím,“ sklonil Snape hlavu a pevně uchopil podanou ruku. „Děkuji
vám.“
„Filipe, tohle snad nemyslíš vážně!“ obořila se na něho Jana. „Vždyť mu je nejmíň
tolik co tobě, jestli ne víc, a klidně si vyhlédne –“
„Severusovi je devětatřicet, mami,“ přerušila ji Hermiona káravě.
Filip překvapeně zamrkal. Odhadoval, že mu je o pět, nebo spíše o deset let víc,
vzhledem k zábleskům stříbra, jimiž prokvétaly mužovy tmavé vlasy; navíc, pokud to
dobře chápal, kouzelníci by měli stárnout pomaleji než obyčejní lidé. Jistěže, válka
způsobila, že Hermiona předčasně dospěla, ale přeci jen ji nezatížila tak mocně – Filip
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náhle pocítil příliv porozumění pro dceřin výběr. „Jestli tomu dobře rozumím, tak to je na
čaroděje vlastně úplné mládí.“
„Předpokládám, že mě čeká ještě přinejmenším padesát, možná šedesát let při
dobrém zdraví a plné síle, pokud mne samozřejmě neskolí nějaká nečekaná nemoc či
úraz,“ ujistil ho Snape, který vypadal docela pobaveně vstříc Janinu zjevnému zmatku.
„Hermiona, bude-li o sebe řádně pečovat, se může těšit na minimmálně dalších sto let.“
„Chápu,“ odtušila Jana lehce poraženecky, v hlavě jí asi právě probíhaly zuřivé
výpočty.
„Soudím, že s tvou matkou potřebujeme jistou dobu, abychom si přivykli, miláčku,“
nadhodil Filip diplomaticky. „Už se připozdívá. Hermiono, možná byste mohli se
Severusem někdy v příštím týdnu přijít na večeři, abychom se vůbec mohli navzájem
poznat.“
Hermiona přitakala. „Jistě, chápu. Jenže... víš, nechtěli jsme, abyste se to doslechli
od cizích.“
„Cením si toho,“ vtáhl ji do pevného objetí. „Máme tě moc rádi, Hermiono.“
„Já vím, taťuldo.“ Takto ho už dlouho neoslovila, nemohl si pomoci a široce se usmál,
když mu objetí vracela. „Taky vás mám moc ráda.“
„A příště s sebou přines Martina,“ ozvala se Jana, která sice ještě stále vypadala
podrážděně, ale svou dceru přesto objala. „Nelíbí se mi, když ho necháváš samotného
s těmi kluky. Vím, že o něho pečují s nadšením, ale stejně se vždycky bojím, že jim
upadne nebo tak něco.“
„V tomto ohledu, paní Grangerová, s vámi zcela souhlasím,“ potřásl Snape hlavou.
„Potterovi s Weasleym bych nesvěřil ani dráče, natož kohokoli choulostivějšího.“
„Jste k nim nespravedliví. Náhodou, Harry se o Martina stará nanejvýš pečlivě,“
pousmála se Hermiona klidně, „a Ron se také snaží.“
„Snaha pana Weasleyho bývá povětšinou patologická,“ odtušil Snape a Filip se tiše
uchechtl. I jeho hlučný, štěněti podobný Ron Weasley nemálo dráždil. „Ačkoli musím
podotknout, že jeho nečekaná podpora byla... vítaná.“
„Ron s Harrym nám dost pomohli, když... no... když se to provalilo na večírku za
přítomnosti asi dvou stovek hostů,“ usmála se Hermiona vřele. „Nikdy neměli Severuse
rádi –“
„Milosrdná lež,“ zamumlal Snape.
„– a rozhodně jsem čekala, že budou nadskakovat ještě víc než mamka, až to zjistí.
Jenže nakonec se zachovali hrozně mile – Harry dokonce pronesl veřejné prohlášení na
naši podporu, což by mohlo mít svou váhu.“ Pak si Hermiona povzdechla: „No, asi
bychom se měli vydat zpátky. Mami, tati, nemluvte o nás s nikým, koho neznáte, ať už
by se vám představil jakkoli. Pokud by se snad na vás vrhli nějací novináři, odcitujte jim
kousek zákona o utajení.“
Filip si všiml Snapeova tázavě zdvihnutého obočí a ušklíbl se na něho. „Hermiona si
po druháku obstarala knihu o kouzelnickém právu a jeho souvztažnosti s mudlovským
světem,“ vysvětloval. „Neboj se, zlatíčko, někde to vyhrabeme a znovu si to
nastudujeme.“
„Díky.“ Hermiona se postavila na špičky a políbila ho na tvář. „Mám tě ráda, tati.“
„Taky tě mám rád, Hermiono. Tak už běž.“
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Zasnoubení Severuse Snapea a Hermiony Grangerové bylo následujícího dne
oznámeno na titulní stránce Denního Věštce, o několik dní později se deník na vhodném
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místě témuž tématu věnoval znovu a mnohem obšírněji. Nejprve se začal mnohomluvně
zamýšlet nad možným školním sexuálním skandálem, ale tyto spekulace byly velice
rychle uťaty zcela znechucenou Minervou McGonagallovou, jež nenechala ani nejmenší
prostor pro pochybnosti, že by snad jí mohlo něco takového utéci. Jinotaj si dokázal
zajistit krátký rozhovor se samotnou slečnou Grangerovou, která se uráčila sdělit Lence
Láskorádové, že je velice šťastná, děkuje za optání, a že je velmi příjemné mít konečně
po svém boku někoho, s kým se dá doopravdy hovořit. K nesmírnému zklamání čtenářů
slečna Láskorádová zcela selhala v pokládání otázek na téma tělesné lásky, vášně, citů či
snad útrap války a rozhovor se rychle stočil ke společným výzkumem postupně
rozkrývaným hloubkám problému použití rozchodníku v lektvarech.
Denní Věštec přirozeně zoufale toužil po ukořistění snímků – nebo nejlépe snímků a
trochy šťavnatých klevet – ze svatebního dne. Ginny Weasleyová, nevěstina kamarádka,
se nešťastně podřekla, že pár plánuje mudlovskou svatbu v kostelíku nedaleko rodného
domu slečny Grangerové; v určený den na očekávaném místě hlídkovala nemalá smečka
fotografů.
Svatba to byla malá, tichá – a odehrávala se v Bradavicích. Byli na ni samozřejmě
pozváni všichni učitelé, včetně nově jmenovaného učitele lektvarů, dále byli přítomni
Martin Granger, Draco Malfoy, Harry Potter, Weasleyovic rodina a rodiče nevěsty.
Příjemný ministerský úředník provedl pod letitým rozložitým dubem krátký tradiční obřad
a novomanželé vypadali patřičně spokojeně.
Jelikož pod sluncem neexistovala síla, jež by byla s to zabránit bradavickým domácím
skřítkům uspořádat první svatební hostinu, jaká se kdy v Bradavicích konala, pod
nedalekým stromem byla rozložena lákavá opulentní krmě. Lidé volně přecházeli po
trávníku a Severus poté, co s trochou studu a značnou mírou majetnickosti políbil svou
novomanželku, následoval jednoho z okolojdoucích, který právě zamířil k vyhlídce na
jezero.
„Blahopřeji,“ řekl Draco tiše a otočil se s úsměvem ke svému kmotrovi. „Doopravdy.
Jsem rád, že jsi šťastný.“
„Však jsem, jak vidíš. Ale je mi líto, že tobě to… nevyšlo.“ Severus předpokládal, že
se Draco z účasti na této události na poslední chvíli zdvořile vymluví – mohl například
odcestovat ze země, když se Hermiona rozhodla vdát za někoho jiného. Ale Draco se
nevymluvil a jeho úsměv vypadal téměř nenuceně.
„Je to náročné,“ přiznal Draco a sledoval pohledem Hermionu hovořící s Percym
Weasleym. Navzdory zavedenému zvyku se nevdávala v bílém – prohlásila, že by to od ní
bylo na hlavu, vždyť přeci všichni vědí, že už je matkou – byla oděna do matného
růžového hedvábí, které jí, dle Severusova názoru, propůjčovalo zářný vzhled půvabného
květu. Percy na druhou stranu vypadal přesně jako ten nenapravitelný úředníček, jímž
skutečně byl, ačkoli v oné chvíli byl mnohem veselejší a uvolněnější, než míval běžně ve
zvyku. „Není to lehké. Kdyby se vdávala za kohokoli jiného, myslím, že bych to sledovat
nedokázal.“ Upil ze své sklenky šampaňského, kterou mu stejně jako všem ostatním
vnutil Filius Kratiknot s dovětkem, jak nevýslovně rozjařený se cítí, že se dali dohromady
jeho dva nejoblíbenější bývalí studenti. „Ale ty... vím, že ji miluješ a že ji učiníš
šťastnou.“
„Budu se snažit,“ souhlasil Severus s náznakem pochybností v hlase. K Martinovu
štěstí prozatím úplně stačila pravidelná aplikace ukolébavek a tulení – a Hermiona se
zdála docela uspokojená neustávajícím přísunem polibků a knih z jeho osobní knihovny.
Obával se, že to oběma záhy přestane být dostačující, a pak už to bude mít doma
náročnější.
„Já vím,“ usmál se Draco. „Ještě chvíli a budu asi nesnesitelně sentimentální –“
„To je na svatbách běžné, pokud je mi známo.“
„Je. Ale stejně je to na mašli, vidět, jak se vdává za jiného. Jenže za tvé štěstí bych
klidně obětoval... no, ne snad svou zbývající ruku, ale přinejmenším nohu určitě.
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Znamenáš pro mě nejvíc ze všech žijících lidí a já bych se pro tebe vzdal mnohem více
věcí než nejisté budoucnosti s dívkou, do níž jsem se zahleděl.“
Severus cítil, že mu stoupá červeň po lících, a odkašlal si. „Udělal bych pro tebe
totéž,“ přiznal tiše, lehce na rozpacích, ale s plnou upřímností, „kdyby tě milovala...“
„Což se nestalo,“ povzdechl si Draco. „Vyrazím na tu cestu, kterou jsme si spolu
naplánovali. Potřebuji na chvíli vypadnout, abych ji dostal zpod kůže a vyčistil si hlavu.
Vrátím se, až budu cítit, že si můžu dovolit vás navštívit bez nebezpečí, že bych začal
znovu vzdychat po tvé ženě.“
Severus přikývl. „Bude nám oběma potěšením se s tebou po tvém návratu setkat.“
Hermiona se teď bavila s profesorkou Prýtovou, ve tváři růžová stejně jako její šaty.
Severus si udělal v duchu poznámku, aby se jí později zeptal, o čem spolu mluvily.
„Nemá o tvých citech ani tušení.“
„To je dobře. A mělo by to tak zůstat. Alespoň jsem z toho vybruslil bez ztráty
důstojnosti.“ Draco dopil šampaňské a vypjal hruď. „Pokud mě omluvíš, Severusi, dojdu
si ještě před odchodem pohovořit s Potterem. Poslední dobou je v nebývale smířlivé
náladě, musím toho využít, než ho to přejde.“
„Samozřejmě.“ Severus sledoval pohledem odcházejícího Draca a cítil v duši trochu
smutku kvůli mladíkově osamělosti a nemalou porci hrdosti na jeho odhodlání vypořádat
se s celou situací klidnou cestou. Za minutku ucítil, že někdo pozvedl jeho paži a ovinul si
ji kolem ramen. Shlédl na svou manželku. „Jsi lačná mé přítomnosti, nebo se mě snažíš
předvést jako nenapravitelně vlastnického člověka?“
„Tak i tak,“ usmála se na něho. „Tak co si myslíš o manželství? Mně se zatím líbí –
všichni mi říkají, jak krásně vypadám, a zanedlouho tě budu mít jenom sama pro sebe.“
Na to Severus také čekal nemálo natěšeně. K Hermioninu zděšení totiž trval na tom,
že si s opakováním intimností, na něž si nevzpomínal, počkají až po řádných oddavkách.
Chtěl ji mít pojištěnou pro případ, kdyby se ukázalo, že ji za střízliva spíše odpuzuje,
nebo kdyby nastaly jiné komplikace. „Jsi doopravdy krásná,“ namítl a přemlouval své
základní instinkty, aby ještě posečkaly – alespoň půl hodiny nebo o něco málo déle. „K
růžové jsem osobně nikdy neměl kladný vztah, ale tobě sluší.“
Hermiona se rozesmála. „Tím mi chceš naznačit, že jsi nikdy nepocítil tajnou touhu
obléknout se do růžových šatů a proplést si vlasy květinami?“ zeptala se a svůj dotaz
doprovodila názorným gestem nejprve ke své róbě a pak k drobným bílým poupatům
růží, jež měla vpletené do vlasů.
„Nikdy.“ Severus břitce odmítl obléci si na vlastní svatbu cokoli jiného než svou
obvyklou čerň. Jediným ústupkem tradicím, který byl ochoten učinit, bylo zutí bot v rámci
obřadu, aby si své manželské sliby vyměňovali stojíce bosýma nohama na matce zemi.
„Šampaňské má neblahý vliv na tvůj rozum, jak vidím.“
„Jenom trošilinku,“ ušklíbla se na něho Hermiona. „Jenže jsem z něho děsně
rozněžněná. Pojď a dej mi pusu.“
Udělal, jak žádala, ale nejprve pečlivě zkontroloval, zda se nikdo nedívá. Mohl být do
své ženy beznadějně zamilovaný, použijeme-li Potterovu definici, ale nepotřeboval to
stavět nikomu na odiv.
oxoxoxoxoxoxoxoxo
Severus se tiše smířil se skutečností, že se následující rok či dva v noci pořádně
nevyspí. Ta vyhlídka samotná ho sice nadšením zrovna neplnila, ale smíření se se stavem
věcí mu dopomohlo k mnohým dosud nepoznaným zážitkům: příkladem za všechny budiž
ona chvíle, kdy se k němu tiskla jeho nahá manželka, zatímco se z jejího prsu čile krmil
jejich synek. Martin byl nejroztomilejší, když tiše podřimoval spokojeně nacucaný, a
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Hermiona v Evině rouše byla obzvláště k nakousnutí. Takže vlastně nebylo nač si
stěžovat.
„Jsi mnohem lepší než polštář,“ zavrněla Hermiona a pohodlně se o něho opřela.
„Krásně hřeješ.“
„S potěšením k vašim službám, krásná dámo,“ odtušil Severus a opatrně ji i syna
objal.
Hermiona se zachichotala. „Zdálo se mi, že sis to užíval. Ve všech čtyřech případech.“
Severus se uculil. Nutno podotknout, že si šel lehnout už odpoledne ve snaze dopřát
si trochu odpočinku, jenže jeho dobré úmysly byly zkorumpovány samolibostí, která se
ho držela od nanejvýš úspěšné svatební noci. A Hermiona vůbec vypadala nadmíru
spokojeně. „Jsem potěšen, že cítíš... uspokojení.“
„Nesmírné. Přímo ohromné,“ zvrátila Hermiona hlavu a lehce mu přejela rty po sanici.
„Je mi líto, že jsme tě vzbudili. Obávám se, že si na to budeš muset zvyknout.“
„Žádné strachy.“ Opravdu mu to nevadilo. Ani Severus Snape nebyl netečný vůči
návalu otcovské lásky. Ať to bylo jak chce podivné, cítil plnou ochotu chovat v náruči
ženu a syna za nočních hodin, kdy všichni rozumní lidé hluboce spali. „Vypadá to
mnohem méně romanticky, než by jeden čekal z popisů v knihách. Kouše?“
„Rozhodně žužlá,“ ošila se Hermiona bolestně. „Chvílemi je to skoro otravné. Už
dávno bych ho krmila z láhve, kdyby vědci netvrdili, že kojení podporuje tělesný i
duševní vývoj a že děti výhradně kojené po prvních šest měsíců jsou čilejší, chytřejší a
umějí dříve chodit i mluvit.“
„Vážně?“ podivil se Severus a shlédl zvědavě na syna. „A kdo to vyzkoumal?“
Tento rozhovor trval, dokud Hermiona neuložila Martina zpět do postýlky. Pak se
stočila k Severusovi do postele, již měl ohavně dlouho jen sám pro sebe, a rozhostilo se
ticho.
„Hermiono?“ zašeptal Severus tichounce, když už si byl docela jistý, že usnula.
“Miluju tě, víš to?“
„Vím,“ zamumlala a lehce se usmála, aniž by otevřela oči. „Taky tě miluju.“
„To je dobře,“ přitáhl si ji pod bradu a vytáhl si z pusy pár jejích vlasů. Rozpuštěné se
byly schopné dostat úplně všude. „Spi.“
„Uhum,“ vydechla a její hruď se zanedlouho začala zvedat a klesat s pomalou
pravidelností diktovanou spánkem.
Severus ještě dlouho naslouchal tichému oddechování.
oxoxoxox (konec) xoxoxoxo

Epilog
Severus Snape obdivně pokukoval po šíji své ženy. Hermiona měla vlasy umně
vyčesané do složitého propletence a půvabně ozdobené třpytícími se zelenými a zlatými
hřebínky, její kimono bylo po tradičním způsobu za krkem lehce spuštěné níž, aby
zbytečně neskrývalo něžnou krásu šíje. A ačkoli měl Severus svou ženu nejraději nahou,
tradiční japonský háv zcela nečekaným způsobem zdůrazňoval její křehkost a ladnost,
přičemž pečlivě ukrýval před všetečnými pohledy všechna místečka, jež Severus
považoval za svou soukromou doménu, o niž se nehodlal s nikým dělit. Inu, Bůh stvořil
ženu nahou, to Ďábel ji oblékl... Při poslední společenské události se Severus stal
šťastným příjemcem mnoha obdivných i závistivých blahopřání a dnes jich očekával ještě
více. Mnoho závisti bylo samozřejmě podníceno obdržením ceny za jejich poslední
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společný výzkum, ale Severuse neskonale více těšila nepřejícnost vyvolaná přímo krásou
a chytrostí jeho manželky.
„Že mi už zase civíš na krk?“ usmála se na něho Hermiona do zrcadla, u něhož
dokončovala líčení.
„Jednoznačně,“ souhlasil. Sklonil se k té pomilováníhodné šíji a vtiskl na ni lehký
polibek. „Hrozně se mi totiž líbí.“
Hermiona se rozesmála a zapřela se do jeho doteku. „Všimla jsem si. Ale mám
neodbytný dojem, že je něco úplně špatně.“
„Jak to: úplně špatně?“ dotázal se a přesunul svůj zájem k jemné pokožce pod
Hermioniným ouškem. Ono místečko bylo lehce navoněné a citlivé právě tak, jak mělo
být.
„No, koukni, právě mě líbáš a přitom se okolo nemotá žádný potomek, který by
znechuceně obracel oči v sloup, žádný asistent se nedožaduje bezodkladné pomoci
s problémem, na nějž právě narazil, dokonce nás ani neruší žádné zoufalé volání –“
„Severusi? Hermiono? Jste tu ještě?“ zanaříkal hlas přicházející ze vstupního pokoje
jejich hotelového apartmá.
„Rovnováha vesmíru budiž nastolena,“ zabručel Severus. Však ona mu ta šíje nikam
neuteče, i když by se z její společnosti nejraději důkladně těšil právě nyní. „Ano, Draco,
ještě jsme neodešli. Co se děje?“
„Potřebuji pomoct! Tohle roucho nebylo navrženo na oblékání pouze jednou rukou!“
Když se k němu připojili ve vstupním pokoji, stačil Dracovi jediný pohled na Hermioniny
zrůžovělé líce, aby věděl vše. Protočil oči v sloup. „To už jste se zase ocicmávali?“
„Byli bychom, kdybys nás nevyrušil,“ odtušila Hermiona a začala se věnovat úpravě
Dracova oděvu. Poté, co mu Severus sdělil, že účast na této večeři vyžaduje tradiční
japonský kroj, si Draco vybral krásné a nápadné šedostříbrné kimono, nicméně zcela
zjevně neměl nejmenší tušení, kterak se ta věc obléká.
„Jste vážně nechutní, víte to? Vždyť už jste prarodiči, neměli byste stále dávat svou
zamilovanost tak okázale najevo,“ ušklíbl se na ně Draco. „I když vy dva jste byli
vždycky takové naše hrdličky.“
„My že jsme jako hrdličky?“ odfrkl si Severus. „Draco, kolikrát jsi volal zrcadlem domů
za tu dobu, co jsme tady?“
„Jednou nebo dvakrát.“
Hermiona si odkašlala.
„No dobrá, dobrá. Párkrát určitě.“
Teď si odkašlal Severus.
„Dobrá, dobrá, dobrá! Pětkrát. Zatím.“
„Draco, vždyť jsme tu teprve čtvrtým dnem,“ namítla Hermiona, úhledně založila
Dracův prázdný rukáv a poklepáním hůlky sklad zajistila.
Draco vypadal schlíple. „Jen jsem Susan rychle řekl, že jsme v pořádku dojeli, a pak
jsem každý večer přál dobrou noc Athéně.“
„Hrozně to dítě rozmazluješ,“ napomenul ho Severus. Už ti první čtyři Malfoyovi
potomci byli přecitlivělí až hanba, ale v opečovávání Athény Draco se Susan překonávali i
sami sebe. Bradavice budou pro tu ubohou dívku nepříjemným šokem. „Je jí osm, Draco.
Určitě zvládne být týden bez tebe.“
„Já vím, však to dělám spíš pro sebe než pro ni.“ Draco shlédl na své odění a vesele
se zašklebil. „Díky, Hermino.“
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„Za málo. A když už mluvíme o našem prarodičovství,“ rozzářila se Hermiona a přešla
k malému stolku, z něhož zvedla otevřenou obálku. „Martin nám poslal obrázek. Chceš se
podívat na naši vnučku?“
„Samozřejmě!“ horlivě sáhl po nabízené fotce, krátce na ni pohlédl a nezřízeně se
rozchechtal. „Koukám, že snapeovský nos a potterovské oči nemají žádnou šanci
v přímém souboji s grangerovským hárem.“
„Většině dětí odstávají vlásky,“ bránila Hermiona vnučku. „Za to já nemůžu!“
Severus pohlédl přes Dracovo rameno na obrázek a lehce se usmál. Jeho pouhý den
stará vnučka měla na hlavě zajímavý chumáč hnědých vlasů. Martin vypadal náramně
samolibě, ještě aby ne, a Lily strašlivě pyšně. Lily byla hodně podobná na svou matku i
babičku, s těmi rovnými nazrzlými vlasy, bledou pletí, zelenýma očima zděděnýma po
Lily Evansové a pihami upomínajícími na Ginny Weasleyovou. Severusovi se vždycky
líbila. „Jmenuje se Jennifer. Pěkné něžné jméno.“
„Na rozdíl od těch, co jsme vybrali my, chceš říct,“ zabrblal otec Atlase, Hestie,
Persefoné, Xenofóna a Athény.
„Přesně tak.“ Severus pozoroval, jak si Hermiona fotografii pečlivě ukrývá do širokého
rukávu. Jistě má v úmyslu se s ní na banketu pochlubit každému, kdo projeví sebemenší
zájem.
Vzhlédla k jeho očím se stejně zbožňujícím výrazem, jakým se na něho dívala
pokaždé. Léta zušlechtila rysy její tváře a do vlasů jí zasela první stříbrné pramínky.
Ještě stále byla štíhlá, ladná v pohybu a ani její oči neztratily nic ze své krásy. Co se
Severuse týkalo, poprvé za celý mužův život jeho vlasy napomáhaly důstojnosti jeho
zjevu – neměl je obyčejně prošedivělé: jeho skráně zcela zbělaly a od nich se stříbro
měkce šířilo celým, kdysi černočerným porostem. Jinak, pokud mohl sám soudit, vypadal
zcela stejně jako před lety – tedy až na ostudné rozšíření v pase, jež bylo oblečením
předepsaným na dnešní událost nemilosrdně zdůrazněno.
„Nech toho!“ vyštěkl Draco a Severus se překvapeně rozhlédl.
„Čehože?“
„Toho hladového zírání na vlastní manželku! Podívej, jak se červená. Až sejdeme
dolů, bude všem rázem jasné, že jste se zase věnovali tomu, s čím by měli všichni soudní
prarodiče už dávno přestat.“
Hermiona se zlomyslně ušklíbla: „To je ale nápad! Vždyť máme ještě přinejmenším
dvacet minut času!“
„Souhlasí,“ ohlédl se Severus po hodinách a pak se uculil na Draca. „Uvidíme se
dole.“
Draco vyjeveně zamrkal a pak krvavě zrudl. „A...ha. Ehm. No... tak já půjdu.“
„Běž,“ kývl na něho Severus a výmluvně za svým kmotřencem přirazil dveře. Pak si
s ženou krátce pohlédli do očí a oba skolil záchvat smíchu. „Myslel bych, že nás zná příliš
dobře na to, aby nám navrhoval jisté věci tak provokativním způsobem.“
„Blázínek, že?“ usmála se na něho Hermiona téměř uhrančivě. „Pojď sem a polib mě.“
Na banket dorazili s drobným zpožděním. Naštěstí dopis od synovy rodiny a fotografie
novorozené vnučky byly shledány dostatečnou omluvou.
oxoxoxoxo konec, tentokrát už doopravdy oxoxoxoxo
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