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Prohlášení 

Postavy obsažené v této povídce jsou majetkem JRK, autorky ságy o Harrym Potterovi. 

Duševní vlastnictví překladů různých jmen, názvů a míst patří pánům Medkům, kteří tuto 

ságu přeložili do češtiny. 

 

Shrnutí povídky 

První část dokončené trilogie. Navazuje na Ohnivý pohár. Příběh o zajetí, které přiblíží – 

hodně blízko – dvě nepravděpodobné osoby. Nejde o slash. 

Následuje druhý díl Shodit okovy a třetí Skrze zdi. 

Autorova poznámka: toto je re-edited (přepracovaná) verze mého příběhu napsaná před tím, 

než vyšel FŘ, je extrémně AU. 

 

Slovo překladatele 

Proč další překlad toho, co už bylo přeloženo? Protože jsem zjistila, že se přepracovaná verze 

liší od původní, hlavně u první kapitoly. Protože jsem s tímto příběhem chtěla seznámit svoji 

milovanou sestru. Protože jsem potřebovala mít překlad co nejpřesnější. A protože chci mít 

kompletní trilogii. Ano, hodlám přeložit všechny tři díly.  

 

Chtěla bych upozornit, že v tomto díle jsou hojně popisovány násilné scény jako protipól 

k psychologii sbližování postav. A vlastně i důvod, proč se hlavní postavy stanou navzájem si 

blízkými. 

  

 

 

Snad se Vám bude líbit. 
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Kapitola první: Hra bastardů 
 

Bylo příliš ticho. 

Velké kamenné zdi se tyčily nad okolím, tmavá okna mířila k lesu, který vypadal jako strohá 

hlídka. Vysoká černá brána stála zlověstně jako neúprosná noční můra proti opotřebovanému 

kameni… Nightmare Manor prozařovala hrozivá aura, která pronikla hluboko do kostí 

každému, kdo měl tu smůlu, že se ocitl v jejím stínu. Samotný vzduch praskal ďábelskou 

předzvěstí. Okolí bylo poseto stromy, z nichž každý byl zkroucený a zjizvený temnou magií, 

zlověstné stíny běhaly mezi nimi jako mlhavé kaluže inkoustu. 

Nebo jako černé kaluže krve, přemítal Severus. 

Temně na bránu pohlédl. Uvažoval, ne poprvé, že tyto brány byly možná vyrobeny 

mozkomory, díky jejichž uvítání, pomyslel si sklesle, jste museli přijít o svou duši. 

Když se Snape objevil v kruhu Smrtijedů, byl velice překvapený. Přestože dříve, než se mohl 

přemístit, musel přejít přes celé pozemky Bradavic, byl jeden z prvních Smrtijedů, kteří toto 

odpoledne přišli. 

Byl tam jen Avery a Rome, mladý muž z Francie, nový stoupenec ‚temného umění‘, jak to rád 

nazýval. Snape zavrčel. Nemohl si pomoct, ale bezduché masakrování a terorizování bylo na 

míle daleko od ‚umění‘. Nikdy si nemyslel, že temná magie je umění – ani na samém začátku, 

když byl ještě hloupě idealistický a mnohem méně citlivý… možná někde tam byl skutečný 

počátek toho šílenství. Už od raného dětství byla temná magie součástí jeho života. Vždy k ní 

byl přitahován. Snapeové byli známí příznivci temné magie. Všechny zachránil Quietus, 

který… ne! Srdce se mu bolestivě sevřelo a jen dlouhá praxe způsobila, že se mu dýchání 

uklidnilo. Nechtěl na něj myslet. Ne tady. Ne teď. 

Najednou uslyšel pár prasknutí a spatřil pláště dalších Smrtijedů mezi stromy lesa přilehlého 

k Nightmare Manor. Dorazil Smrtijed s bílými vlasy a přistoupil k němu. Severus mu úsečně 

přikývnul a Malfoy sklonil hlavu v odpověď. 

Raději by měl zjistit, proč byl opět přivolán a tak brzy. Vždyť včera večer mu přišel dopis 

s instrukcemi, jaké lektvary má připravit na příští týden. Toto setkání se muselo týkat něčeho 

temnějšího a děsivějšího, než obvyklé mučící lektvary. Potlačil zachvění. 

Trojité ‚prásk‘ zvýšilo počet služebníků o tři. Poznal Notta a Goyla, ale třetí muž byl pro něj 

záhadou. Severus nezaregistroval, že se předtím muž začlenil do nejužšího kruhu. Smrtijedi 

neklidně postávali, když čekali na svého Pána. Severus neměl pochyb, že zlověstný vzhled 

panství nebyl určený jen pro vězně. 

Být Smrtijedem znamenalo, že když Znamení zla zahořelo, nikdy naznal místo přemístění. 

Když ucítil jeho volání, musel se přemístit a objevit se na místě, které určil Pán zla, který se 

takto bránil proti občasným špehům mezi svými následovníky. A samozřejmě, místo setkání 

tak nemohlo být nahlášeno autoritám – ministerstvu nebo Brumbálovi. Toto odpoledne bylo 

setkání na Nightmare Manor, na jednom z Voldemortových nejukrývanějších míst… 
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A nejděsivějším. 

Ačkoliv tu byl při mnoha příležitostech, Snape nevěděl, kde se přesně Nightmare Manor 

nachází. On a Brumbál se toto místo snažili zoufale najít už čtrnáct roků, ale jejich pátraní 

bylo neúspěšné. Nightmare Manor bylo Voldemortovo hlavní vězení. Přiváděl si tam na 

mučení a sadistické orgie všechny nepřátele, které nechtěl hned zabít. 

Snape si byl jistý, že po porážce Pána zla malým Potterem před čtrnácti lety, hodně lidí v 

Nightmare Manor zůstalo a bez pomoci zde zemřelo i bez „citlivého“ přístupu Smrtijedů. 

Vězni tam zůstali, protože je nikdo nemohl nalézt. 

Místo obav, bolesti, křiku, pláče, chvění a smrti. Místo nejděsivějšího mučení, jaké může na 

světě existovat. 

Nesnášel toto místo. Nenáviděl je z celého svého srdce, nenáviděl je jako žádné jiné. Hnusilo 

se mu víc než ministerské kobky – místo ‚světlého‘ trýznění – více než… Zastavil se. Toto 

byly nebezpečné vody. 

Z toho všeho vyplývalo, že tohle střetnutí bude pro zábavu Pána zla. A Severus hrozně moc 

doufal, že se mu podaří vyklouznout odtamtud ještě předtím, než to začne. Raději by 

adoptoval Potterovic spratka, než by mučil další nešťastnou duši. Nenáviděl tyto události. 

Byly odporné a ohavné a způsobovaly, že se cítil navždy pošpiněný. Naštěstí obvykle nebyl 

nucený se toho zúčastnit. Pán zla si cenil jeho schopnosti špehovat Brumbála víc, než jeho 

přítomnosti na mučení. Severus převelice rád nechal Pána zla věřit, že Brumbál na jeho hůlku 

kouzlí Priori incantatem, a že přemíra mučících kouzel by zničila víru v jeho loajálnost. 

Nicméně i tak se někdy Pán zla dožadoval jeho připojení k těmto ‚hrám‘. Voldemort 

příležitostně testoval loajalitu svých následovníků pomocí mučení… mučení nevinné oběti 

nebo následovníků navzájem. Severusova loajalita však už byla přezkoušena (nedovolil si 

na to přezkoušení vzpomínat). A dnes bude nejspíše čelit nějakému významnému nepříteli 

temné strany. Kdo by mohl být tak důležitý, že Pán zla svolal všechny své přívržence? Bude 

muset Brumbála varovat hned, jak se dostane do Bradavic. 

Severus nečinně sledoval cestu svých druhů – brzy bylo jasné, že se úzký kruh Pána zla 

rozrostl. Bylo tam víc než pár lidí, které nepoznával. V dalších deseti minutách ticho sedlo na 

dosud neklidně šelestící těžké, černé pláště, celý vnitřní kruh byl přítomen. Každý stál na 

svém místě a čekal, až je Pán zla pán přivítá na Manor. Pohledem přeběhl po shromážděných 

Smrtijedech. Neuměl si představit tak důležitého nepřítele. Možná Brumbál? Ale to bylo 

nemožné. Když opouštěl Bradavice, Brumbál tam stále byl a byl úplně v pořádku. Kdo další? 

Ten idiot Popletal? Nebo nějaký důležitý bystrozor? Možná Moody? 

Och, to by bylo zábavné. Na toho člověka by skutečně byl schopen použít nějaké to ošklivé 

kouzlo. Za maskou vycenil zuby, jak přemýšlel o tom, co mu Moody provedl: výslech v 

budově ministerstva, lekci Moodyho mučení ‚světlým uměním‘, nucené Veritasérum, kouzlo 

Tormenta (kouzlo bíle magie ekvivalentní Cruciatu sice odpustitelné, ale o nic lepší než jeho 

nepromíjitelné dvojče), které na něj sesílal znova a znova a znova, protože nebyl považovaný 

za člověka, ale za hnusného Smrtijeda… Bezesné dny a noci, jenom aby ho zlomili a potom 
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poslali na šest měsíců do Azkabanu… Šest!!! Připadalo mu to jako celý život. Po tom všem 

nebyl schopen nic cítit. Nic. Všechny jeho city tam zmizely, pravděpodobně navěky. Za to 

všechno mohl Moody, starý paranoidní bastard. V mysli se otřásl. Kdyby to byl dnes skutečně 

Moody, nebyl by schopen prokázat mu laskavost. Ne. Nikdy. 

Téměř omdlel, když ho minulé září viděl vstoupit do Velké síně. Od Albuse to bylo tak 

bezcitné, že přivedl bystrozora do stejné budovy, ve které se nacházel! 

Znovu se otřásl. No, nakonec to byl Barty, ne ten starý bastard. Ano, Barty byl taky bastard, 

ale ne starý. Mladý a temný bastard, teď už hůř než mrtvý. Byl políben mozkomorem. 

Nepěkný způsob jak umřít. 

Ale zpátky k bastardům: právě čekal na největšího bastarda na celém současném světě, který 

hodlal představit nového zajatce svým loajálním služebníkům… bastardovým – služebníkům. 

Jistě, on sám byl bastard. Každý na této zemi byl bastard, ovšem až na Brumbála. 

Donutil své myšlenky vrátit zpět do přítomnosti, pokoušel se bez úspěchu identifikovat 

Smrtijedy, kteří dorazili poslední. Budiž, ať tedy hra bastardů začne. 

XXX 

V ten moment Voldemort kráčel bránou na Manor a přiblížil se ke svým trpělivě čekajícím 

služebníkům. 

„Pojďte. Připojte se ke mně v hlavní místnosti,“ zapředl syčivě. I když nízko posazený, hlas 

se nesl nad čekajícím davem. „Náš vážený host už čeká.“ 

Něco ve vzduchu bylo tak studené... Severus si přitáhl hábit těsněji kolem sebe a nechal slabé 

zachvění uniknout. Velká černá brána do Manoru vypadala jako tlama polykající všechno a 

všechny, kteří právě vstupují. Severus by se nejraději vrátil na hrad. Nebo domů. Nebo 

kamkoliv pryč odsud. 

Když konečně vstoupili do hlavní haly, všude kolem zářily bezvýrazné bílé masky ve světle 

pochodní. 

Ve středu této obrovské místnosti se nacházelo dítě. Poměrně malé dítě se slabými, špinavými 

tmavými vlasy a kulatými brýlemi. 

Severus téměř ztuhnul ve dveřích. 

Ne. Dítě. Ne. Ne znova. Bylo něco jiného mučit děti ve třídě. Slovně, pomocí sarkasmu, nebo 

školních trestů, sebrat jim kolejní body. Ale fyzicky? Už jen při tom pomyšlení se mu dělalo 

nevolno a musel bojovat se svými vlastními vzpomínkami útočícími na jeho mysl. 

Najednou si uvědomil, že se ostatní rozestoupili kolem chlapce. Byl jediným chybějícím 

z kruhu, co zůstal stát jako zaražený u otevřených dveří. Zhluboka si povzdechl a připojil se k 

ostatním stoupencům. Když už stál na svém místě, chlapec zvedl hlavu. 
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Snape opět ztuhnul. 

Ne! To nemohla být pravda! 

Ten kluk byl Harry Potter. 

XXX 

Zatraceně! 

Proč? 

Jak? 

Sakra! Sakra! Sakra… Co tu, k čertu, dělá? Měl by být doma s rodinou, sledovat televizi, 

nebo hrát nějaké idiotské hry s kamarády nebo cokoli jiného. Zíral na toho spratka v totální 

nevíře, nesourodé myšlenky se proháněly jeho myslí. 

Chtěl se vzbudit ve sklepení se sklenicí brandy. Nebo Ohnivé whisky. Ne, to by nestačilo. 

Vypil by celou láhev! 

Ale jeho tělo se nechtělo vzbudit. 

Když se jejich oči střetly, na chvíli se mu zdálo, že ho kluk poznal. Ale po chvíli se od něj 

chlapec odvrátil a hleděl na Voldemorta. 

Nerozuměl tomu, co se stalo. Chlapec byl zajat Pánem zla nebo jeho Smrtijedy, to bylo jasné. 

Ale jak? Kdy? Jak to, že to Brumbál netušil? 

Co mohl on udělat? Jak by odtud mohl pomoci klukovi uniknout? Nightmare Manor bylo 

chráněno protipřemisťovací bariérou, stejně jako Bradavice. Nemohl jen tak chlapce vzít a 

přemístit je. To bylo nemožné. Přesto musel zachránit smutný život tohoto pošetilého dítěte, 

kterému se podařilo se zamotat – opět – do bezvýchodné situace. 

Vytočený si povzdechl. Cokoliv udělá, jeho utajení bude v tahu. Tato myšlenka mu přinesla 

náhlou a velkou úlevu. Najednou se cítil volný. Jenže, co mohl dělat s nově nalezenou 

svobodou lapený v této zatracené noční můře? Tady neměli žádnou naději. 

Možná mu dovolí, aby toho chlapce mučil a zabil. Pokud by chtěl tento chaos řešit, zemřeli by 

oba dva. Kdyby neudělal nic, udržel by svoji roli špeha a mohl by nadále pomáhat straně 

světla a Brumbálovi. 

Cítil, jak svaly jeho čelisti cukají, a přinutil se pomalu a klidně dýchat. 

Na druhou stranu nevěřil, že pokud Potter zemře, bude mít strana světla naději. Ne, zašklebil 

se Severus pro sebe. Potter musí přežít. Byla tu také ta záležitost s Lily… slib, který jí dal… 

přísahal na Quietuse. To znamenalo, že musel tomuto malému bastardovi pomoci. Ano. Potter 

byl také bastard, protože se zapletl do této zatracené, zkurvené situace. Už tak bylo dost těžké 

udržet si tvář loajálního Smrtijeda bez toho, aby to vydržel se svým svědomím, ale teď... Ale 
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tyto myšlenky byly k ničemu. Musel najít cestu ven. Jeho oči se začaly pohybovat po sálu: 

dveře, okna. 

Nebylo kudy uniknout. 

Tuto budovu znal velmi dobře, měl tu malou základní laboratoř. Nebyla v podzemí, ale ve 

třetím poschodí – zde v podzemí se nacházelo vězení. 

Vězení. Nejhnusnější věznice na světě. Nebo alespoň jedna z nejhorších. Cely a místnosti s 

nekonečnou bolestí. Znal to. Věděl, jak člověk vypadá po několika týdnech strávených tady. 

Život zde byl jako jeden dlouhý Cruciatus. Jestli chtěl Pán zla někoho mučit celé měsíce, 

mohl. A také to dělal. Rád lidi zlomil před tím, než je zabil. Nezáleželo mu na tom, jak 

dlouho to potrvá. Zdálo se, že Pán zla má vždy spoustu času. 

Jenže jak mohl Pottera zachránit z této prokleté budovy? 

Severus se myšlenkami vrátil zpět do kruhu, když si uvědomil, že Voldemort mluví. 

„Vítejte, mí nejvěrnější, v tento příznivý den.“ Pán zla rád zaséval strach do nejlhostejnějších 

srdcí a dnes byl u vytržení. Jeho hlas oživoval otevřený triumf. „Dnes se k nám připojil 

nanejvýš čestný host: Harry Potter.“ Ta slova zněla jako jed odkapávající z Voldemortova 

jazyka. Severus zaťal zuby. Mumlání se vzneslo nad shromážděné Smrtijedy, a ti, kteří 

nepoznali osobnost ve svém středu, se snažili získat lepší výhled. Zpráva Pána zla vypadala 

jako povolení k okukování chlapce. 

Chlapcovy nohy byly svázané. Nemohl utéct jako před měsícem na hřbitově, kdy unikl 

Pánovi zla po jeho „zmrtvýchvstání“. A jeho hůlka tu také nebyla. Vypadalo to, že chlapcovo 

neskutečné štěstí zmizelo. 

Snape si nechtěl přiznat, že je chlapcem ohromen. I přes jeho počáteční šok, neviděl v očích 

chlapce bezduchou hrůzu. Neviděl paniku. Potter tam jen stál, jako ovce čekající na porážku, 

přijetí bez ohledu na to, co budoucnost přinese. Potterovy oči, nyní upřené zase do jeho, 

prozrazovaly pouze velice nepatrný náznak strachu. 

Odevzdanost. V těch zelených očích byla jen odevzdanost… nic víc. Odevzdanost jako 

v těch černých… jen odevzdanost. 

Byl to ten samý výraz. Ale jak to? Jak to, že mu ty zelené oči tolik připomínaly ty černé? 

Jejich výraz byl identický. 

Ten chlapec cítil jen odevzdanost. 

Ta podoba… stojící v temném kruhu beze strachu, dívajíc se na něj v nekonečné bolesti 

způsobené ne mučením, ale zklamáním… a Snape by se nejraději rozkřičel, když si vzpomněl 

na někoho jiného. 

Chlapec stál na tom samém místě, ve středu kruhu beze strachu a slabosti. Jen s bolestí… jako 

tomu bylo dlouho, dlouho předtím… ale bylo to tak jasné… ty černé oči… Nemohl by na ně 

zapomenout. 
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Ale Největší Bastard stále mluvil. 

„Dávám vám tři kola zábavy. Poté ho zabiji. Já osobně. Buďte opatrní na moji trofej,“ 

prohlásil Pán zla, ušklíbající se zadostiučiněním. 

‚Tři kola. To je nejméně dvě hodiny, jak je znám,‘ pomyslel si Snape. Viděl Voldemorta, 

který se stáhnul a posadil se na svůj temný trůn, vypadající jako židle. 

„Představení může začít!“ zvolal ke svým Smrtijedům. 

A představení začalo. 

XXX 

Navenek klidný Severus cítil, jak se mu zrychluje puls. Kapka potu mu stekla po čele. Zoufale 

se snažil najít způsob, jak chlapce zachránit. Ale jak minuty utíkaly, napětí se více a více 

zvětšovalo. Neexistovala cesta ven. Okna byla příliš vysoko. Budova byla chráněna 

protipřemisťovací bariérou. Kdyby chtěli utéct, museli by se dostat ven z budovy a skrz 

speciální strážní brány. Nemožné. Nemohl by utéct sám, natož s Potterem. A ještě tu bylo 

příliš mnoho jeho ex-kolegů. A neměl záchranné přenášedlo. Voldemortovi hlídači poznali 

přenášedla, a přinést něco takového na setkání Smrtijedů znamenalo smrt. Chlapec tady 

zemře, a zemře i při jakémkoliv pokusu o záchranu. Pokušení se znovu ozvalo: mohl nechat 

chlapce zemřít. Neměl žádnou jinou reálnou možnost volby. Chlapec bude zabit tak jako tak. 

Proč by se měl vystavit nebezpečí a být zabit pro nic za nic? Brumbál a Řád ho potřebovali. 

Pocit frustrace ho přímo probodl. Toho chlapce potřebovali. A on tomu 

zatracenému děvčeti přísahal! 

Nemohl uvěřit tomu, že skutečný život může být horší než noční můry, které měl za 

posledních dvacet let téměř každou noc. Teď byl tady a prožíval noční můru horší než ty, 

které se mu pravidelně zdály. 

Jeho oči pálily, když mu blýskavý potůček soli sklouzl po čele. Snažil se potlačit nutkání 

zuřivě zamrkat. Nebylo to poprvé, kdy byl vděčný za tuto zkurvenou masku. Skoro se třásl, 

když sledoval scénu před sebou. Mnohé výkřiky v latině: Seco! Frango! Contundo! 

Flagello! Diffringo! Uro! Veselí na jednom konci hůlky, utrpení na straně druhé. 

Potter vřískal, svíjel se, škubal sebou a ječel. Mezi jednotlivými kletbami byly jen krátké 

pauzy. Když jedna skončila, druhá začala. Jeho bolestí naplněný hlas se rozléhal po celé 

budově. A to bylo teprve první kolo… Bylo tu ještě druhé – psychické mučení. Jen z té 

myšlenky byl Snape hotový. 

Blížila se na něj řada. Jeho kolo mučení toho spratka, kterého roky nenáviděl, spratka, kterého 

ponižoval a zesměšňoval před jeho spolužáky. Spratka, kterého se snažil vyhodit všemi 

způsoby, které znal. 
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Chlapec, který měl bezpochyby vždy protekci, chlapec, kterému každý zatracený rok pomáhal 

přežít v této zatracené škole prostě proto, že se zapřísáhl, že jej bude ochraňovat. Nebyla to 

možná ta nejochotněji věnovaná péče, ale byla ta nejlepší, kterou mohl nabídnout. 

Když na něj přišla řada, zůstal stát jak opařený, neschopen zvednout ruku s hůlkou, mluvit 

nebo snad dokonce otevřít pusu. Neschopný se pohnout. Neschopný dýchat. 

Chlapec ležící na podlaze krvácel. Trpěl. Ale neprosil. Nežádal o slitování. Zdál se 

vyčerpaný, ale ne zlomený. Severus zjistil, navzdory svému přesvědčení, že k tomu chlapci 

cítí respekt. V prvé řadě si byl jistý, že Pottera bude snadné zlomit. Bylo mu přeci jen patnáct 

let, ne? Od chlapců v jeho věku se čekalo, že se zlomí, že to dávno vzdají, ne? A Potter nebyl 

zlomený. Zatím ještě ne. A jeho pohled… Mistr lektvarů se otřásl. Tento pohled mu byl zase 

příliš známý. Viděl jej před lety… Musel ovládnout své emoce. Dřív, než ho slzy zradí. 

Co teď má dělat? Potřeboval nutně čas. Pokud skutečně zamýšlel na něco přijít, musel na 

Pottera vyslat kouzlo. Teď. Okamžitě. 

Snape otočil hlavou a zašeptal „Tormento,“ hůlku namířenou na chlapce. 

„Světlé kouzlo,“ smál se Voldemort. Nefalšované veselí vypadalo cize v té tváři. Pán zla 

přikývl na souhlas Severusovu nápadu. „Ukažme panu Potterovi, jak vypadá mučení strany 

světla.“ 

Severus pocítil nával znechucení. Pocity studu a lítosti ho skoro udusily. 

Chlapcův křik naplnil halu. Znovu a znovu. Ne, neudělá to v druhém kole. Nemohl. V žádném 

případě. 

Věděl přesně, jaký druh bolesti naplňuje chlapcovo tělo. 

Jak skláněl hůlku, chlapcův křik slábl. Když opět otočil hlavu k chlapci, jejich pohledy se 

znovu střetly. A ten zatracený spratek přikývnul. 

Snapeovi se sevřelo srdce. Teď si byl absolutně jistý, že ho chlapec poznal. Při tom zjištění se 

mu zvedl žaludek. Cítil se omráčený a sám sobě odporný, aniž by věděl proč. Nechtěl, aby ten 

spratek umřel s myšlenkou na to, že ho Severus zradil. V jediné vteřině mučení a křiku se jeho 

nenávist rozplynula. 

Chtěl také křičet, když mučení pokračovalo. 

Druhé kolo… bičování, kopance, rány pěstmi… Po prvních deseti Smrtijedech mohl kluka 

sotva rozpoznat. Modřiny, zranění, krev, zlomené kosti – jen ty zelené oči upřené do jeho 

černých po každém kole dokazovaly, že je chlapec stále naživu. Proč měl Potter stejný 

pohled, jako míval před hodně dlouhou dobu chlapec s černýma očima? Proč? 

Proč se mu díval do očí zas a znovu? Neprosil o milost, slitování, péči. Ale jeho oči se vždy 

vrátily k Severusovým. 
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Všechno v Severusovi řvalo, aby celá hra bastardů skončila. Chtěl jít domů, zamknout se 

v pokoji a pít whisky dokud neodpadne a neusne. Spát a nikdy se už nevzbudit. Nikdy. 

Chtěl utéct pryč. Ale… ale… 

Co by řekl Brumbálovi? Jak by mohl vstoupit do jeho pracovny a říct mu pravdu? ‚Omluvám 

se, ale Potter je mrtvý a před tím jsem ho mučil, ačkoliv jsem nepoužil nepromíjené, jen kletby 

světlé strany jako je Tormenta‘? 

Jak by mohl pokračovat ve svém životě poté, co se podílel na tom mučení a zabití dítěte, 

zase? Jak by mohl učit ostatní děti? Vždy byl hnusný, nesnesitelný, opravdový bastard, a 

skutečné monstrum, ale minimálně lidská bytost. Pokud by Potter umřel za jeho aktivní účasti 

a bez skutečné nabídky pomoci, byl by tisíckrát horší než ta nejnižší příšera. Jak by mohl učit 

Weasleyho a Grangerovou? Mohl by se jim ještě někdy podívat do očí? Co by s ním udělala 

porušená přísaha? Mohl by spát? Jíst? Dýchat? Myslet? 

Ostré KŘUP! projelo vzduchem spolu s přiškrceným vzlykem. Napadlo ho, že se Potterovi 

něco zlomilo, i když se snažil, aby se od něj neodvrátil. 

Nikdy se z této pasti nedostane. Téměř dvacet let nebylo dost na litování toho, co udělal dříve. 

Pokud by dovolil, aby Pottera nyní zabili, nemohl by už žít. Byl si tím jistý. 

Opět na něj přišla řada. Spratek, nesnesitelný, zatracený spratek zase hledal jeho pohled. 

Ačkoliv jeho oči byly tak špinavé a oteklé, že si nebyl jistý, jestli se jimi Potter ještě může 

dívat. 

Sklonil hlavu a z kapsy vytáhl malinkou lahvičku. Naštěstí nemusel použít fyzickou sílu nebo 

nějaké nástroje na fyzické týrání. Spíše se od něj očekával zajímavý elixír, za těchto 

příznivých podmínek (Severus se pro sebe šklebil, dusil odfrknutí), ale muselo to být něco 

opravdu výjimečného. Tak jako mnohé předtím, tato představení byla pod vedením a pro 

potěšení samotného Pána zla. Bastardova hra. A Voldemort chtěl vidět bolest. 

V jedné chvíli si Snape pomyslel, že by mohl lektvar sám vypít místo toho, aby ho dával 

Potterovi. Byl to nový lektvar, který uměl způsobit ohromnou bolest. Vždy s sebou nosil 

svoje mučící lektvary pro případ, že by se vyskytla situace jako tato. Ale on nikdy nechtěl, 

aby chlapec trpěl jeho rukou. Potřeboval čas a ten mu lektvar mohl nabídnout. 

Přešel směrem k Harrymu, klekl si na kolena, levou rukou pootevřel Potterovi ústa a pravicí 

nalil obsah lahvičky do chlapcových úst, donutil jej polknout a vrátil se na své místo do 

kruhu. 

Na moment v sále zavládlo hluboké ticho. Potom se chlapcovy oči otevřely extrémní, novou 

úrovní bolesti. Začal křičet tak hlasitě, že i ti nejodolnější Smrtijedi si museli zakrýt uši. 

Kostidrtící lektvar. V této chvíli se Snape nenáviděl víc, než kdy v životě – a to se hluboce 

nenáviděl už nějakou dobu. 
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Kostidrtící lektvar byl dokonalým lektvarem pro tuto bastardskou hru. Dokázal oběti zlámat 

kosti na malinkaté úlomky, doprovázené příšernými bolestmi při každém pohybu, jako 

dýchání, a potom kosti znovu bolestivě zahojil, jako opravdu bolestivý a rychlý kostihoj. 

Nepůsobilo to nevyléčitelná zranění, ale bylo to stejně bolestné, jako když si odpykával 

Cruciatus. 

Snape to věděl. Sám to zkoušel. 

Chlapec mu po tomto už nebude nikdy důvěřovat. Ne že by měli čas na odpuštění nebo 

zapomenutí, nebo na omluvu. Potter umíral. A on – Severus Nobilus Snape umíral s ním. 

Neviděl cestu ven, ale pozorně čekal na náznak okamžiku slabosti Pána zla a dalších strážců. 

Jak se křik v hale zastavil, chlapcovy oči zůstaly pevně zavřené. Jen povrchní pohyby jeho 

hrudi nahoru a dolů ukazovaly, že ještě je naživu. 

„Výborně, profesore, jsem ohromen!“ oči Pána zla zářily jako oči hladového hada zaujatého 

tlustým hlodavcem. „Nemůžu uvěřit, že je tvá fantazie stále takto osvěžující po těch letech, co 

jsi strávil s tím starým hňupem milujícím mudly.“ 

Během krátké chvíle si byl Snape jistý, že by na toho bastarda nejradši nasměroval hůlku a 

okamžitě ho zabil. Ale ještě než mohl dát ruku s hůlkou k tělu, představení pokračovalo. 

Ignoroval vypočítavé pohledy, kterými ho chtělo několik postav z kruhu propíchnout. 

Přišlo třetí kolo… a Snape stále nevěděl, co dělat, jak zachránit umírajícího chlapce. 

Zatímco se snažil vymyslet plán na chlapcův útěk, přemýšlel o další mučící kletbě. Pán zla by 

ho potrestal dobře vyvedeným Cruciatem, pokud by použil stejnou kletbu. Ale co by měl 

použít? Možná řezací kletbu? Bylo to bolestivé, ale nemělo to dlouhotrvající efekt. Deset 

sekund, víc ne. Maximálně dvacet. 

Když poslední výkřik, který vyšel z chlapce, přešel na suché vzlyky, byl na řadě Severus. 

„Culter,“ řekl, odvracejíc pohled od chlapce, držíc chvějící se hůlku v rukách. 

Křik byl hlasitější, než kdykoliv předtím. Trval skoro jednu minutu. Jak? Zkusil kouzlo 

zastavit, ale křik neskončil. Nakonec si připomněl, že řezací kletba spojená s kostidrtícím 

kouzlem, které použil Nott, způsobí oběti několikahodinové vážné následky. Stud se mu šířil 

tělem jako kyselina. Jakým kvalifikovaným kouzelníkem byl! Pocit viny jako by ho sžíral 

zevnitř. 

„Severusi! Dnes jsi opravdu úžasný!“ slyšel slova Pána zla, jako by je zakřičel. „Lepší než 

kdykoliv předtím.“ 

Přitakal a podíval se na malé, chvějící se tělo před ním. 

Najednou se chlapcův hlas uklidnil. Potter už nedýchal. 

‚Ale ne,‘ zašeptal si pro sebe Snape stejně jako další Smrtijed zvedající svou hůlku. 
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„Stop!“ zakřičel Voldemort. „Já jej chci zabít!“ připojil se k nim poté, co vstal a udělal jeden 

krok dopředu. 

Teď byl Severus naprosto zoufalý. Voldemort se ho chystá zabít, věděl to, a nemohl s tím nic 

udělat. Poslední pohled potvrdil, že neexistuje žádný způsob, jak utéct, takže už zůstala jen 

jedna možnost. Připravil se. 

Voldemort se zastavil vedle těla, ze kterého už vyprchal skoro veškerý život a kopnutím jej 

převrátil na záda. 

„Ennervate,“ namířil hůlku na chlapce. 

Nehýbal se. Snape ztuhl. Zabil Pottera? Nemožné. Přísaha by pak jistě zabila jeho. 

„Vím, že jsi při vědomí, Pottere,“ řekl Voldemort ledovým a nemilosrdným hlasem. „Chci si s 

tebou ještě promluvit předtím, než tě zabiji.“ 

Chlapec otevřel oči. Snape pocítil chvilkovou úlevu 

„Ale já nemám v úmyslu tě poslouchat, Tome. Nestarám se o to, co mi chceš říct. Zabij mě a 

ukonči toto divadlo.“ 

Severus mohl jeho slova sotva slyšet. Potterův hlas byl po dvouhodinovém křičení tak 

chraptivý a slabý. Ale on sám slabý nebyl. 

„Jak chceš,“ Voldemortovi se po tváři rozlil zlomyslný úsměv a pozvedl hůlku. Teď! 

Pomyslel si Snape. 

„Avada Kedavra!“ zakřičel s hůlkou napřaženou k Pánovi zla a udělal jeden krok směrem 

k chlapci, aby mu mohl pomoct, jak nejrychleji to bude možné. 

Ale kouzlo bylo Pánem zla zablokováno. V další chvíli už ležel na zemi omráčený jeho ex-

kamarády. 

„Profesore Snape! Jaké předpokládané překvapení,“ usmál se zvrhle Pán zla s krutým 

zajiskřením v očích. „Nakonec jsem špeha našel – jsi to ty, jak jsem se domníval. Není to tak, 

Luciusi?“ 

Jeden ze Smrtijedů přitakal a Voldemort pokračoval. 

„Domníval jsem se, že jsi to ty, věrný služebník Brumbála – milovníka mudlů, hloupý 

přívrženec strany světla, i přesto, že jsi byl mučen bystrozory a byl zavřen šest měsíců v 

Azkabanu… Nechápu tě,“ upřel na něj pohled. „Byl jsi vždy tak silný. A teď jsi mne zradil. 

Dnes, na krátkou chvíli, jsem věřil, že jsem neměl pravdu. Ta kouzla a lektvar! Líbily se ti, 

Pottere?“ Obrátil pohled zpět k chlapci. 

Během toho, co Mistr lektvarů chlapce sledoval, Potter nevypadal, že by Voldemortova slova 

zaregistroval. Teď se jejich pohledy setkaly. Muž náhle pocítil potřebu chlapci před smrtí 
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něco říct. Zvedl ruku k obličeji a sundal si masku. Dlouhou chvíli se na sebe jen dívali, beze 

slov. Byl slyšet jen chlapcovo ostré dýchání. Severus slova Pána zla slyšel, ale nerozuměl jim. 

Jen sledoval chlapce, jehož oči zářily bolestí. 

Kluk umíral. A on umíral spolu s ním, s Chlapcem-kterého-nenáviděl-celé-ty-dlouhé-roky. 

Nyní však nemohl pochopit své předešlé pocity. Proč ho nenáviděl? Jak mohl 

nenávidět tohoto chlapce? Jak mohl být tak tvrdohlavý, zkurvený idiot a nenávidět ho jen 

kvůli nějakým starým a stupidním vtípkům, které provedl jeho otec se svými kamarády před 

mnoha lety? Jeho mrtvý otec. Ten, který mu zachránil život. No, vzhledem ke všem faktům 

šlo i o záchranu vlastního života, ale i tak mu Potter tehdy zachránil život. Jak mohl být tak 

zaslepený předsudky? Ztratil se ve svých nezodpověditelných otázkách. 

Zíral na chlapce, toho dobitého, umírajícího chlapce, a styděl se. Mučící kouzla… Kostidrtící 

lektvar… a Potter se nezdál, že by se na něj zlobil. Vypadal jako by přijal Severuse, svůj 

osud… svoji blízkou smrt. 

Nemohl mu nijak pomoct, ale zvedl ruku a prsty se dotkl chlapcovy tváře. 

„Omlouvám se…“ řekl. 

Harry na moment zavřel oči. 

„Děkuji,“ zašeptal. 

Z Voldemortovy hůlky vyšlehly tenké provazy, v další chvíli byl Snape spoutaný pod 

pohledem, který by dokázal oddělit maso od kosti. 

„Severusi, tvůj čas vypršel. Teď přichází vaše kolo, pane Pottere,“ řekl Pán zla a zamumlal 

další kouzlo. „Erecto.“ 

V další chvíli Harry stál na vratkých nohách tváří v tvář Voldemortovi. 

XXX 

Snape sledoval chlapce, ležícího poklidně před nepřítelem, úplně beze strachu. Voldemortova 

tvář byla maska zuřivosti, když sledoval mladého muže před ním, který nebyl vůbec 

vyděšený, nebyl pokořený a nežádal o slitování. Natož aby ukázal svou slabost! 

Ano, chlapec nebyl zlomený. Mohl být mučený, ale jeho duše mu zůstala, neboť přijal fakt, že 

umře. 

Snape se opět zastyděl. Chlapec byl velmi odvážný. Stejně odvážný jako býval jeho otec. 

Stejně odvážný jako chlapec s černýma očima, který stál na stejném místě. Statečnější, než on 

v Potterově věku. 

„Zabij mě teď, Tome,“ náhle prohlásil Potter klidným, ale drsný hlasem. „Můžeš konečně 

dodělat práci, kterou jsi před čtrnácti lety zpackal. Teď tu už není žádná slabá mudlorozená 

žena, která by ti v tom zabránila.“ 
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V síni nastalo ticho. Vztek Pána zla byl téměř hmatatelný, ale chlapci to bylo jedno. 

Voldemort se náhle uklidnil. Severusovi vyschlo v ústech a bojoval s nutkáním skrčit se. Na 

tváři Pána zla se usadil ďábelský úsměv. 

„Velmi statečné, pane Pottere. Velmi nebelvírské. Ale já… jsem změnil plán. Nezabiji tě teď. 

Ne, mám jiný nápad, jak s tebou skoncovat. Mnohem delší umírání. Mám čas. Počkám si, až 

mě budeš žadonit o smrt. Nebo… možná ti dám na výběr jiný způsob života namísto smrti. 

Dám ti příležitost a čas, abys o tom popřemýšlel. A samozřejmě… ti pomohu ke správnému 

rozhodnutí… k mému stylu života.“ 

„Nikdy ti svou duši nezaprodám, Tome,“ odpověděl pevně Harry. Ale Voldemort tato slova 

vůbec nebral v potaz. 

„Uvidíme, pane Pottere,“ otočil se směrem ke Snapeovi. „Co mám udělat s tebou, můj drahý 

profesore? Pokud si dobře vzpomínám, nejsi tak odvážný jako tento mladý muž vedle tebe, 

nemám pravdu? Co říkáš na to, že by ses k němu na nějakou dobu připojil? Dva – tři týdny, 

možná víc? Záleží na… ach, ale nebudu prozrazovat překvapení pro drahého pana Pottera. 

Třeba bys mohl pana Pottera přesvědčit o tom, co by pro něj bylo nejmoudřejší.“ 

Snapeovy oči se rozšířily. 

„Kobky…“ 

„Správně, profesore. A…“ upřel pohled na své sluhy, „myslím, že můžete pokračovat, ale 

dávejte pozor! Nezabíjejte je. Ne bez mého povolení.“ Voldemort se ušklíbl a se zavířením 

pláště opustil sál. 

Oči za bezvýraznými maskami ztvrdly a zazářily vášnivým světlem – sál byl okamžitě plný 

dravců upřeně pozorujících kořist zahnanou do kouta. Kruh Smrtijedů se sevřel pevněji kolem 

nich. Chlapec se zhroutil vedle Severuse, když kouzlo Erecto vyprchalo, ale on byl příliš 

pevně svázán, aby ho mohl zachytit. Ležíc s chlapcem na hromadě na podlaze, Snape věděl, 

že to je jen začátek. 

Když ho rozvázali, zkontroloval Pottera. Byl v bezvědomí. To znamená, že teď bude na řadě 

on. Bezpochyby to bude mnohem delší a mnohem horší než u kluka. Nakonec, byl zrádce. 

Naneštěstí trvalo hodinu a půl než konečně ztratil vědomí. Jeho ex-kamarádi si dali záležet. 

XXX 

„Vernone, ten kluk ještě nedorazil,“ řekla Petúnie nervózně svému manželovi. 

Dívali se zrovna po večeři na televizi. 

„Umm,“ zamumlal, oči stále přišpendlené na obrazovce. 

„Vernone!“ zopakovala Petúnie. 
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„Dobrá… co předpokládáš, že mám udělat? Jsem si jistý, že se vrátí někdy uprostřed noci. Že 

mu není hanba,“ odpověděl Vernon klidně. „Nebo ho zase jeho zvrhlí přátelé odvezli. 

Naštěstí. Podívej! Podívej se na toho psa!“ ukázal náhle prstem na obrazovku. „Vypadá úplně 

jako pes od Marge!“ 

Petúnie se otřásla. Nenáviděla zvířata, zvláště toho starého, odporného a zlého psa Marge. A 

byla znepokojená. 

„Vernone, pokaždé když si ho šli vyzvednout, nás nějakým způsobem informovali… Ale 

dnes… Už je skoro půlnoc a…“ 

„A…?“ růžová barva frustrace začala stoupat Vernonovými četnými bradami. Hloupá mizení 

toho kluka ho nezajímala. „Jestli chce jít pryč, ať si zmizí. A já chci sledovat film.“ 

„Ale my jsme jeho opatrovníci, Vernone. Jestli se mu něco stane, potrestají nás, nás!“ 

Poslední slovo řekla plačtivě. 

Vernon se zvedl z křesla a povzdechl si. 

„Dobrá. Ale nechci ho hledat po celém městě. Jestli ho chceš hledat, běž si, ale já nikam 

nejdu!“ 

„Myslím, že bychom měli zavolat policii,“ zašeptala Petúnie. 

„Dobrý nápad,“ řekl Vernon s úšklebkem. „Doufám, že až ho najdou, nechají si ho několik 

dní u sebe, co myslíš?“ 

„Já nevím,“ odpověděla váhavě. 

„Co se ti nezdá?“ zeptal se Vernon váhavě, když sledoval zvláštní výraz v Petúniině tváři. 

„Já nevím,“ řekla znovu. Ale po chvíli dodala: „Mám takový zvláštní pocit. Velmi zlý pocit, 

takový… jako jsem jednou cítila, dávno…“ 

Vernon ji pozorně sledoval. Petúnie byla docela rozrušená. Ruce se jí klepaly a její tvář byla 

bledá. 

„Co… je ti dobře?“ zeptal se Vernon opatrně. 

Petúnie zavrtěla hlavou. 

„Ne, něco se stalo. Něco, jako když jsem s tebou šla poprvé do kina…“ 

Vernonův hlas se třásl, když konečně našel opět řeč. 

„Ty myslíš… ty myslíš, že…“ 

Petúnie přikývla. 

 Dlouho bylo v pokoji ticho. Oba se na sebe zamyšleně dívali. Nakonec se Vernon zvedl. 
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„Zavolám policii. Hned.“ 

Kapitola druhá: Probuzení v pekle 
 

Harry proplouval přes všeobjímající závoj utrpení do vědomí. Otevřel oči. Druhá věc, které si 

byl vědom, byla tvář přitisknutá na studeném kameni ve spoře osvětlené cele. 

První byla nevysvětlitelná bolest. 

Pokoušel se pohnout, ale ihned od toho upustil. Znovu pocítil náhlou a nezadržitelnou bolest v 

celém těle a snažil se nebrečet, přestože trpěl každou svou částí. Utrpení bylo omračující. 

Zamrkal, aby se zbavil slz. Pokoušel se vzpomenout. Kde to je? Proč ho všechno bolí? 

Pomalu se mu vzpomínky ze včerejšího odpoledne začaly vracet. Vybavovaly se mu mlhavé 

obrazy včerejších událostí, představení, jak to nazval Voldemort. Harry sebou trhl při té 

vzpomínce; jako jeden z Dudleyho filmů. Vzpomínky na nesmyslné mučení se mu míhaly 

před očima, útočíc na něj. Byl v zajetí a teď bude čelit větším hrůzám a větším bolestem jako 

nikdy dříve, byl si tím jistý. 

Už jen z té myšlenky se mu dělalo špatně. Mučení… zase? Den předtím toho bylo víc než 

dost. Byl pevně přesvědčený, že už více mučení nesnese. Udělá všechno, co bude Voldemort 

chtít, jen aby ho nechal umřít v pokoji. Tentokrát se mu už nepodaří uniknout, už víckrát ne, 

zjevně už vyčerpal všechno svoje štěstí, ne jako v minulých letech a střetnutích s 

Voldemortem. Tentokrát bylo jeho tělo zmučené a vyčerpané, a on sám ztratil 

naději. Voldemort to ještě neví, ale už vyhrál, pomyslel si Harry. 

Světlo pochodní mu pod víčky blikotalo a barvilo svět do ruda. I hrdlo měl spálené, jestli od 

křiku nebo mučení, nevěděl. Ústa měl přeplněná. Kovová chuť krve a pach rozkladu ho 

obklopovaly a vlezlý chlad ho roztřásl. 

Uvědomil si, že to byla jeho vina. Kdyby od Dursleyových neutekl, nebyl by chycený 

Smrtijedy, kteří dům hlídali. Věděl, že Voldemort zná místo, kde tráví léto, řekl mu to na 

hřbitově v Malém Visánku jako jakýsi další druh mučení. Dokud byl pod ochranou své 

rodiny, Voldemort na něj nemohl, ale on utekl od Dursleyových, utekl od nejsilnější 

Brumbálovy ochrany. Měl vědět, že někdo hlídá, jestli neopustí opatrovníky. 

A dotáhli ho sem. 

Všechno to začal Dudley. Neměl nazvat Lily Evansovou zrůdou. Neměl říkat, že jediný 

důvod, proč si jeho otec vzal mámu, byl, že byla těhotná. Harry se nakonec nedokázal zastavit 

a uhodil ho do první část těla, na niž dosáhl. 

Do tváře. 

Následovala velká bitka, ale Dudley byl kvůli výšce a váze v převaze. Nakonec přišel strýc 

Vernon Dudleymu na pomoc. Strýc se ho už chystal za tuto pranici potrestat, ale po první 

facce Harry vyklouzl a jako uragán utíkal pryč. 
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Ale nemusel utíkat příliš daleko, rychle se ocitl obklíčený třemi Smrtijedy. Bohužel jeho 

hůlka byla stále v jeho pokoji, bezpečně uložená v kufru. Nemohl nic dělat. Jenom tam 

nemohoucí stál a uvědomoval si následky svých činů, zatímco ho tři Smrtijedi vzali na 

panství, kterému říkali Nightmare Manor. Po včerejšku to pojmenování chápal. 

Umře zde, na Nightmare Manor. Sám. 

Harryho mysl se v myšlenkách vzepřela. Chtěl přežít, chtěl žít! Chtěl se setkat s přáteli, chtěl 

jíst ve Velké síni, pít máslový ležák U Tří košťat v Prasinkách… hrát famfrpál a navštívit 

další Světový pohár a možná se stát profesionálním chytačem v národním týmu. 

Stýskalo se mu po školních trestech s Filchem, nebo dokonce po hodinách lektvarů se 

Snapem… stýskalo se mu po obyčejném ponižování bez bolesti, krve a potu. 

Stále žil, zuřivě si pomyslel. A náhle se rozhodl, že to nevzdá. Musí věřit, že existuje způsob, 

jak se z tohoto zatraceného místa dostat. Musí být silný. 

S tímto rozhodnutím zatnul zuby, aby přemohl bolest, která ho zaplavovala, a přinutil se opět 

otevřít oči. Zkusil si prohlédnout okolí, ve kterém byl přinucen zůstat, ale nemohl pohnout 

hlavou. Krk ho bolel a po jednu neuvěřitelně dlouhou chvíli se bál, že se jeho páteři přihodilo 

něco nenapravitelného. Přemýšlel, jestli na tom záleží. I tak tady zemře, a i kdyby byla jeho 

páteř roztříštěná, jenom to zkrátí jeho agonii a možná bude bez bolesti… Ale celé jeho tělo ho 

bolelo a to znamenalo, že je jeho páteř v pořádku, alespoň pro tentokrát. 

Harry se znovu vrátil k událostem včerejšího dne. Smrtijedi a Voldemort… vzpomínal si na 

chvíli, kdy se potichu řadili do místnosti osvětlené třepotavými pochodněmi. Bylo to jako 

pódiové představení, dokud jeden Smrtijed neporušil pořádek. 

Už od začátku si byl jistý, že mezi Smrtijedy uvidí i profesora Snapea, ačkoli nevěděl proč. 

Podezříval Snapea, že špehuje pro Brumbála. Očekával jeho přítomnost. Zatímco se Smrtijedi 

rozmisťovali po místnosti, přemýšlel, jestli Voldemort přijme profesorovo vysvětlení. Pán zla 

nebyl vůbec pitomý, takže jeho omluva musela znít přesvědčivě. 

Ani nechtěl přemýšlet o tom, co musel profesor udělat, aby dokázal svoji loajalitu. Byl si 

docela jistý, že poznal osobu, kterou uviděl ztuhnout ve dveřích. Když se muž konečně 

připojil do kruhu, jeho zastrašující dravý krok potvrdil jeho totožnost. Kápě mohla být nízko, 

ale on by poznal jeho mastné vlasy kdekoliv. 

Uvědomil si, že profesor neví, že ho Harry poznal. 

Nebyl ani trochu ohromený profesorovým chováním. Nikdy si nemyslel, že by si Snape přál 

jeho smrt (jenom vyhození ze školy – ale Snape netušil, že pro Harryho byl vyhazov a smrt to 

samé), ale to nefalšované znepokojení a strach, které viděl v jeho chování, ho šokovalo. 

V tu chvíli si uvědomil další věc: jeho neopatrnost bude mít za následek pravděpodobně další 

oběť- profesora. A to nechtěl. Možná Snapea nenáviděl, ale nenáviděl ho živého. Neměl v 

úmyslu přidat na seznam obětí další jméno, Snape by byl hned po Cedrikovi. Zkoušel Snapea 

očima prosit, ať ho nechá umřít, ať se sám nezaplete do tohoto průšvihu, a byl potěšený, když 
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ho zasáhla první kletba jím vyslaná. Možná že přikývl jenom proto, aby profesora ujistil, že 

jeho čin je přijatý a oprávněný. 

Ale ve skutečnosti byl trochu zklamaný. Když se svíjel v křečích pod náporem ‚světlého‘ 

kouzla Tormenta, přemýšlel, jestli ho jeho profesor nenávidí tak moc. Kletba, kterou Snape 

seslal, nebyla o nic lepší než Cruciatus… v podstatě byla horší, protože ji používala světlá 

strana. Mohli svoje nepřátele zabít, nebo je poslat do vězení. Tak na co potřebovali mučící 

kletby? 

Lektvar, co mu podal později, byl horší než Cruciatus. Cítil, jak se mu drtí kosti v celém těle a 

po jisté nesnesitelné době je znovu bolestivě uzdravuje. A nakonec, ta další kletba… 

Vzpomněl si na dlouhotrvající křik. 

V tu chvíli si byl jistý, že Snape Brumbála zradil. Tento fakt byl bolestivější než kouzla 

samotná. Brumbál tomuto muži důvěřoval! Nějakým způsobem musí říct řediteli, že jeho 

profesor už není důvěryhodný. 

A pak Snape spadl vedle něj. Zase ho zachránil. Slyšel, jak se mu profesor upřímně omlouvá, 

vinu jasně vepsanou ve své tváři. Harry si nebyl jistý, jestli celé této situaci rozumí, ale přijal 

jeho omluvy před tím, než umře… 

Vzpomínka jím zcela otřásla. Najednou se rozpomněl na Voldemortova slova: „Počkám si, až 

mě budeš žadonit o smrt…“ Význam této věty mu pomalu pronikal myslí. 

A pak to pochopil. Umře. V bolestech. 

Harry cítil, jak poslední síly opouští jeho zmučené tělo, ale nebil se o ně. Dovolil, aby temná 

mlha opět pohltila jeho smysly, a propadl se do bezvědomí.  

XXX 

Když se znovu probudil, cítil žízeň. Pokud se chtěl něčeho napít… nebo aspoň zjistit, jestli 

tu je něco na pití, musel se pohnout. 

Čas od času si připomínal: nesmím to vzdát! Ne tak lehce! 

Se zatnutými zuby zavřel oči a sbíral všechny síly ze svého zmučeného těla, aby se posadil. V 

dalším momentě už seděl a soustředil se na udržení rovnováhy. Hmm-mmm. Hned na to 

dostal závrať, ale ne tak silnou, jako když se poprvé probudil. Možná se účinky kleteb začaly 

vytrácet. 

Několik dlouhých minut bez hnutí seděl a čekal, až závrať přejde. 

Po chvíli cítil, že jeho nevolnost pominula, a zkusil otevřít oči. Úleva zaplavila jeho tělo. 

Viděl. Ne moc dobře, protože jeho brýle byly ztracené a patrně taky rozbité, ale mohl si 

prohlédnout okolí. Pochodně zaháněly tmu v malé cele, ale i tak byla velká část neustále ve 

stínech. Odhalovaly, že zde byl světlejší kámen než ve včerejší místnosti, ale tu a tam neviděl 

přes tmavé skvrny. Prozkoumal skvrny a ucuknul. Stál před ponurým svědectvím nesčetných 

hrůz. Ty krvavé šmouhy vypovídaly o bezpočtu životů, jejichž koncům byla místnost 
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svědkem. Po chvíli slepé paniky si byl jistý, že tam nebyla žádná okna; našel jenom velké 

hnědé dveře. Vedle nich stál hliněný džbán – že by voda? 

Ze zbytku posledních sil se pokusil vrávorat na nohou. Chvíli vydržel stát, ale pak už nemohl 

a sesunul se na zem. Takhle to nepůjde. Jeho nohy byly příliš slabé, aby ho unesly, a točila se 

mu hlava, z čehož se mu dělalo zle. Harry se zhluboka nadechl a postavil se na všechny čtyři. 

Jeho vyboulená kolena ho bolela, když se plazil blíž a blíž ke džbánu. Nakonec na 

keramickou nádobu dosáhl. Bylo to jako vítězství nad Voldemortem. Popadl džbán a zvedl si 

ho k dychtícím rtům. Voda byla stará a zvětralá, ale byla to voda a to mu teď stačilo. 

Uklidnila jeho zmučené hrdlo a každé polknutí ho tišilo jako hojící lektvar. Keramika tupě 

zarachotila proti kameni, jak se vrátila na své místo. Polekal se, když uslyšel tiché bolestivé 

sténání z blízkého rohu potemnělé cely. 

Harry ztuhl. To tady nebyl sám? Kdo další tu byl? 

Snažil se pročistit si zrak a prozkoumat toho druhého z dálky, ale nemohl. Vždycky byl bez 

brýlí skoro slepý a mdlé světlo to ještě zhoršovalo. Harry si povzdechl a opět se vytáhl na 

kolena. Musel si nového obyvatele cely patřičně prohlédnout. Připlazil se blíž k 

tiše sténajícímu muži (byl to muž, to poznal podle jeho hlasu) a snažil se zaostřit na jeho tvář. 

Nemělo to smysl. V těch stínech prostě nic neviděl. Opět si frustrovaně povzdechl a zlehka se 

dotkl jeho tváře. 

Jakmile sténání nabralo na hlasitosti, stáhl vyděšeně ruku zpátky. Ve světle pochodně se vlhce 

zalesknul zčernalý ukazováček. 

Krev. Muž krvácel. Masivně. 

Harry potlačil pocit na zvracení. Zamyšleně se vedle muže posadil. Co by měl teď udělat? 

Bylo zřejmé, že muž je v horším stavu než on; musel mu pomoct. Ale jak? Neznal žádná 

léčivá kouzla, a i kdyby nějaká uměl, bez hůlky mu nebyla nic platná. 

Hůlka! Možná, že ten muž má u sebe hůlku. Nebylo to pravděpodobné, ale možná… Možná 

byla v této beznadějné kobce plné utrpení alespoň špetka naděje. Opět se muže dotkl a 

rukama prohledal jeho plášť. Šmátral v mokrém hábitu – vlhkém ne vodou, ale něčím 

mazlavým, odporným, viskózním. Krví. A další krev. Krev byla úplně všude. Byl zděšený. 

Rozhodl se přeplazit k nádobě s vodou, aby mohl omýt mužovu tvář a dát mu napít. Popadl 

džbán a opatrně, aby jej nerozbil, se po svých bolavých kolenou k muži vrátil. 

Naštěstí, nebo taky ne, byl džbán obrovský, téměř po okraj naplněný vodou, a po minutách 

plazení ho začínal nenávidět. Nakonec ho položil na zem, ne příliš blízko k bezvědomému 

muži, protože se bál, že by ho mohl náhlým pohybem převrhnout. Po chvilce váhaní si utrhl 

kousek látky z hábitu, aby jím mohl muži očistit obličej. Během hledání kousku vhodné látky 

poprvé od té doby, co nabyl vědomí, uviděl své vlastní tělo. Zesinal. Prostě skvělé, zavrčel v 

duchu. Nebyl na tom o moc lépe, než muž u jeho nohou. Dotkl se své vlastní tváře a uvědomil 

si, že je taktéž pokryta potem, krví a špínou. 
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‚Ach, to ne,‘ pomyslel si na chvíli, ale pokusil se ten šok co nejrychleji setřást. Polkl a čekal, 

než se tlukot jeho srdce ztiší, pak si utrhl kus svého trička, který nebyl až tak zakrvácený a 

špinavý jako zbytek jeho otrhaných šatů a nalil na něj kapku vody, jen co bylo třeba. 

Opatrnými pohyby začal omývat tvář toho druhého. Zatímco omýval obličej neznámého, jeho 

oči si začaly zvykat na šero kolem nich. Muž měl světlou pleť a černé vlasy po ramena… 

Ne, to nemůže být… Ne! 

Muž, kterého tak pečlivě umýval, byl Snape. 

Nechtělo se mu věřit, že je to pravda. Ne že by to bylo proto, že nesnášel Mistra lektvarů. 

Vlastně ho po včerejších osudných událostech nemohl nenávidět. Nemohl snést, že by trpěl 

následky jeho chyb. Jistě, kdyby tady muž nebyl, byl by již mrtvý. ‚Jaká úleva,‘ pomyslel si 

sarkasticky. Snape tu byl a stále dýchal, ale nakonec zemře spolu s Harrym, takže se seznam 

zase o něco prodlouží. 

Jeho matka i otec byli mrtví. Sirius v Azkabanu a pak na útěku, Lupin sám. Cedric byl 

přespočet. Zničené životy, protože jejich součástí byl Harry. Teď je na řadě Snape. 

Nemluvě o faktu, že musí zemřít spolu s osobou, která ho nenáviděla celým svým srdcem. 

Voldemort byl krutější, než by si kdy pomyslel. On a Snape ve stejné cele! 

Shrbil se bolestí, která se nečekaně ozvala v břiše. Byla to ostrá bolest, jako při říznutí nožem. 

Jak bolest sílila, Harrymu se opět udělalo zle. Tentokrát ale nebyl schopen proti tomu bojovat. 

Odplazil se opodál a otočil se, jak nejrychleji mohl. Nechtěl zvracet na Mistra lektvarů. Snape 

by ho zabil. 

Voda, kterou dříve vypil, opustila jeho žaludek spolu s žaludeční kyselinou a krví. Byl si jistý, 

že už tam nic není, ale nemohl se zvracením přestat. Cítil se hrozně. Bolela ho každá část těla. 

Klečel ve svých vlastních zvratcích. Byl zavřený v cele s umaštěným mizerou, kde bude 

umírat ještě několik týdnů. 

Naděje ho opustila. 

Cítil jen zoufalství, temnotu a bolest. 

Nikdo mu nepomůže. 

Položil si ruce na zem a začal plakat.  

XXX  

Opatrné dotyky… 

Voda, čerstvá voda na jeho horké tváři… 

Cítil se tak dobře… 

Kdo to byl? 
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Quietus? 

Určitě on, Quietus, drahý Quietus… nikdo jiný by mu nepomohl. 

A později… šokované zalapání po dechu? 

Proč? 

Někdo se od něj odplazil, zřetelně slyšel zvuky podobné zvracení a po dobu několika minut 

dávení. A potom už jen ticho. 

Ticho stávající se po chvíli nesnesitelným. A… pláč. Někdo plakal. Nebyl to Quietus. 

Snape bojoval, aby nabyl vědomí. Co se stalo? Kde je? Kdo je jeho plačící společník? 

Jakmile pohnul rukou, bolest v nervech se opět probrala k životu. To bolelo! Sykl bolestí a 

pláč ustal. 

A znovu… šramot někoho, kdo se plazí po zemi. 

„Jste v pořádku, profesore?“ zeptal se tichý, znepokojený hlas po jeho boku. 

Kdo to je? Musí to být nějaký student ze školy. Kde to je? Ve sklepení? Ale… to nedávalo 

žádný smysl. Jestli byl ve sklepení, proč by nějaký student vedle něj právě zvracel? Proč nešel 

na záchody, nebo… 

„Kde to jsme?“ zeptal se Snape nejdříve. „Kdo jste?“ byla jeho druhá otázka. Hlas měl 

syrový, ústa mu zaplavila odporná kovová chuť. 

„Jsem Harry Potter, pane, jsme v kobkách Nightmare Manor.“ 

Rychlá odpověď Snapea zasáhla jako kletba Cruciatus. 

„Ne,“ zasténal. A najednou si vzpomněl na předešlý den. „To ne.“ 

Ocitl se v Pekle, umíral a jeho společníkem v téhle pohromě byl Harry Potter. To nemohla být 

pravda. On a Potter ve stejné cele. Ten bastard byl krutější, než by kdy byl tušil. 

Snape znovu zasténal a pokusil se posadit. Zabralo mu to několik minut, ale nakonec se 

posadil, třebas roztřeseně a opíral se o rozechvělé ruce. Prohlížel si celu a pokoušel se 

nespadnout zpátky na svá bolavá záda a nepozvracet se. Když nevolnost přešla, uvědomil si, 

že má žízeň. 

„Máte žízeň, pane?“ zeptal se chlapec slušně, jako kdyby mu četl myšlenky. Severus zúžil 

oči, ale přitakal. Chlapec opatrně zvedl džbán a pomohl mu napít se. Po několika hltech vydal 

Snape tichý zvuk. Nechtěl vypít příliš. 

„Musíme šetřit vodou,“ vysvětlil, když chlapec oddálil nádobu od jeho úst. „Nebudou ji 

doplňovat každý den. Jestli si dobře vzpomínám, musí nám to vydržet tři dny.“ 

„Tři dny! Ale…“ vykřikl chlapec. 
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„Buďte zticha, Pottere!“ vyštěkl po něm Snape. „Ano, tři dny. A bude mě navíc bolet hlava, 

jestli mi budete takhle řvát do uší.“ 

„Pro-promiňte,“ vykoktal Harry. 

Zůstali tak v tichosti sedět několik minut, ale nakonec ten spratek nemohl víc to ticho snést a 

začal hovořit nanovo. 

„Víte něco o tomto místě, pane? Kde to jsme? Umřeme tu?“ zeptal se obavami slabým 

hlasem. 

Severus se zamračil. 

XXX 

Harry na učitelově tváři uviděl posměšek. Odpověděl mu podrážděným hlasem. „Pokud se 

nepletu, víte, kde se právě nacházíme, ne snad? Řekl jste mi, že jsme ve vězení Nightmare 

Manor. A na vaši druhou otázku – ano, bezpochyby umřeme.“ 

Harry se zachvěl. Odpověď se dozvěděl. Jedna jeho část si byla té včerejší pohromy 

vědoma… ale nemohl vědět, že jeho útěk od Dursleyových způsobí další smrt. 

Náhle pocítil, že se musí Mistrovi lektvarů omluvit. 

„Pane,“ začal, ale Snape po něm znova štěkl. 

„Zmlkněte, Pottere!“ 

Toto ho ranilo. Tato dvě slova mu způsobila více bolesti, než včerejší mučení. Ale on to 

chápal. Snape si byl také vědom, že se do této situace dostal kvůli Harryho chybě. Pokud chtěl 

umřít v tichosti bez pitomých otázek a Harryho omluv, měl by mu tuto šanci poskytnout. 

Harryho znovu popadla závrať. Měl by tu najít nějaké místečko, aby se mohl aspoň trochu 

vyspat, něco lepšího než podlaha, ale neviděl žádnou postel nebo nějaký jiný nábytek 

podobný posteli. Popravdě, neviděl žádný nábytek. Po chvíli se rozhodl odplazit se do 

nejbližšího rohu. Jistě, nebylo tam teplo, ani to nebylo příliš pohodlné, ale alespoň mu to dalo 

pocit bezpečí. Otočil se k nejbližší zdi a pohnul se. V následujícím momentu ho od toho 

odradila bolest v boku. Jeho žebra. Zvedl ruku, aby se mohl dotknout hrudníku. Bolest se 

okamžitě zvětšila. Proč si už dříve neuvědomil, že má polámaná žebra? 

„Vaše žebra nejsou zlomená, Pottere,“ slyšel profesorův ledový hlas. „Rozhodně naražená a 

možná naprasklá. Nechtějí, abyste umřel, nebo omdlel. Chtějí vám způsobit víc bolesti. 

Nezranili vás nevyléčitelně.“ 

Snapeův hlas byl plný hořkosti. Harry se nemohl ubránit zlobě. 

„To vidím. Ale na nic jsem se vás neptal, pane,“ poslední slovo skoro vyprskl. „A teď mě, 

prosím, nechte na pokoji.“ 
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Na celu padlo tíživé ticho. Litoval toho, co řekl v poslední větě, ale už bylo pozdě. Povzdechl 

si a odplazil se do rohu. Lehl si na zem, schoulil se, jak jen to šlo a po několika minutách vše 

zčernalo. Usnul. 

XXX 

Snape byl naštvaný sám na sebe. Byl na chlapce zbytečně hrubý. Ačkoli, do této zatracené 

situace se dostali hlavně kvůli Potterově chybě. 

‚Ne jen jeho chybě, Severusi,‘ vynadal si náhle. Měl možnost se rozhodnout a on se rozhodl 

pomoci Potterovi, takže neměl právo chlapci cokoliv vyčítat. Musel mu pomoci, jak jen mohl. 

Za pár dnů zemřou, možná za pár týdnů. Ale bude to dlouhá cesta a byli nucení trpět 

společně.  

Pro Pottera muselo být hrozné umřít tímto způsobem – sám s nejvíc nenáviděnou osobou 

v jeho životě. Severus si povzdechl. Musel ulehčit Potterův osud. Nebude to snadné. I když ho 

přestal nenávidět, stále jej neměl rád. Byl to jen malý protivný spratek, nic víc. Ale odsouzený 

zemřít… A Potter byl také jeden z jeho studentů. Přece slíbil Albusovi, že bude chránit 

studenty, kteří mu byli svěřeni. 

Albus… opět se zamyslel. Alespoň se nebude muset vrátit do Bradavic a hlásit o tomto všem 

Brumbálovi. Už nebude muset trávit bezesné noci, prožívat to mučení znovu a znovu, cítit 

vinu, nebude muset čelit na hodinách idiotským kamarádům toho spratka a nebude se muset 

účastnit nekonečných porad týkajících se Potterovy smrti, čelit podezřívavým a nedůvěřivým 

pohledům jeho kolegů… nebo Albusovu zklamání. A co je nejdůležitější – přijme trest, který 

si zaslouží. Nic víc, nic míň.  

On, nesnesitelně škodolibý bastard, konečně zaplatí za vše, co kdy udělal. Tentokrát konečně 

zaplatí. Úplně za vše. Možná nakonec umře bez té hrozné viny, kterou nosil během celých 

desetiletí, a možná bude několik posledních dní před smrtí spát bez nočních můr. Další 

mučení budou jako rituály očištění, pokání, nebo také trest za všechny jeho hříchy. Možná, že 

bude schopný najít klid, který ztratil před tolika lety… 

Ve skutečnosti si nebyl jistý, jestli někdy v minulých letech klid cítil. Snad chvílemi, když byl 

s Quietusem… někdy s Albusem, nebo s lidmi, kterým se nehnusil. 

Ale teď měl šanci tento klid znovu získat. Mohl by ho cítit. 

Bolest jej očišťovala. A on chtěl být očištěn. Být potrestaný za vše, co udělal. A byl si jistý, že 

přijme zasloužený trest. Pán zla se o to postará. 

Ztracený v myšlenkách zůstal sedět bez hnutí několik hodin. Cítil se klidně a lehce, a částí 

srdce i šťastný. 

Šťastné dny v pekle. Jeho šťastné dny v pekle započaly. 

Nakonec uslyšel slabý sten přicházející z Potterova rohu. Pocítil lítost. Chlapec 

pravděpodobně trpěl bolestí. A on mu nemohl pomoct. Ne bez své hůlky a lektvarů. 
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Sáhl do kapsy, i když už předem věděl, že jeho ex-partneři ve zločinu mu vše zabavili. Zjistil, 

že si to myslel dobře. Jeho kapsy byly roztrhané a prázdné. Žádná lahvička s léčivým 

lektvarem, žádná hůlka, žádné jídlo. 

Och, jídlo. Bude velice těžké zvyknout si na to, že nebudou jíst zhola nic. Ta myšlenka mu 

připadala absurdní. Ve svém životě se už nenají. Nikdy. Jak divné! To ho přinutilo vzpomínat 

na jídla ve světlé, teplé, mírumilovné Velké síni. Vánočné večeře, skvělé polévky, dušené 

maso, bezedné sklenice dýňové šťávy… Usmál se. Kdyby studenti věděli, jakou lásku 

přechovával k dýňové šťávě! No, možná s trochou whisky… někdy po večeři ve svých 

komnatách v podzemí. 

Zdálo se to být tak dávno… sedí před krbem se sklenicí dýňového džusu v ruce, po několik 

hodin pozorně sleduje tančící plameny, časem hodí pohled po knihy ležící mu na kolenou… 

nějaká zajímavá kniha o lektvarech, bylinkářství, kouzelných bytostech nebo o temné magii… 

teď mu to připadalo jako ráj. 

Samozřejmě ráj s nočními můrami. Nebyl tam nikdy skutečně šťastný. Musel být chycený tím 

Největším Bastardem, aby našel ztracené štěstí… s Harry Potterem, synem svého zatvrzelého 

nepřítele, Jamese Pottera, dalšího bastarda… 

Vytrhl se ze snění. Potter, pohlédl do zšeřelého rohu, kde leželo do klubíčka schoulené tělo. 

Zapřísáhl se, že už chlapci neublíží. Fyzicky ani emocionálně, ani psychicky. Zkusí mu 

pomoct. Vždyť Potter byl přeci hlavní příčinou jeho štěstí, ne? 

„Pottere, jste vzhůru?“ zeptal se klidně. 

„Ano,“ odpověděl zdráhavý hlas z rohu. 

Snape zabručel. Jemu se také nechtělo na chlapce mluvit, ale bylo to potřeba. Měli by se 

k sobě minimálně chovat slušně. Bolest způsobená mučením byla dostatečným utrpením, 

nemuseli k tomu přidat ještě své chování. 

Odkašlal si. „Cítíte se lépe?“ povzdechl si. Cítil se v této úloze divně. Umaštěný bastard se ptá 

Pottera, jak mu je! 

„Ne,“ odsekl chlapec. Znamenalo to: Nechci s vámi mluvit. Nechte mě na pokoji! 

Severus chlapcův odpor chápal. Po čtyřech letech, co spolu strávili v Bradavicích, měl Potter 

důvody ho nenávidět. Nemluvě o včerejších událostech… 

Co se toho týkalo, Snape se cítil vinen i za své předešlé chování. Co tomu chlapci udělal, bylo 

neodpustitelné a Potter mu přesto odpustil. Proč toho kluka nenáviděl? Bylo to opravdu kvůli 

pár vtípkům jeho otce a spolužáků? Jeho mrtvého otce. I když byly jeho skutky vůči Snapeovi 

neodpustitelné, James Potter byl mrtev. A on nemohl kluka trestat za otcovy nerozvážnosti. 

A… byl to také syn Lily Evansové. Lily Evansová – jedna z těch nejstarostlivějších lidí, které 

Snape ve svém životě poznal. A ona byla také mrtvá. Oba byli: James Potter i Lily Evansová. 
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Vtom mu to docvaklo: ten kluk je sirotek. Připadalo mu to trochu divné. Jasně, vždycky to 

věděl… ale teď to i pochopil. Tu myšlenku doprovázel velmi nepříjemný pocit. 

Kolikrát využil příležitosti, aby chlapci vmetl do obličeje, jaký byl jeho otec – jeho mrtvý otec 

– arogantní idiot? Och, pro chlapce to musel být hrozný pocit. Musel si to připustit: to on byl 

ten arogantní idiot, ne James Potter. Takže teď musel s Potterem něco udělat. Ale co by mu 

měl říci? A jak? (‚A proč?‘ zeptal se tichý hlásek v jeho mysli, ale on se ho rozhodl 

ignorovat.) Po čtyřech letech psychického týrání, kletbě Tormenta, kostidrtícím lektvaru a 

řezací kletbě, to chlapci dlužil. 

Uvědomil si, že všechny tyto myšlenky byly na něj neobvyklé. Nikdy se nestaral o lidi kolem, 

mimo Quietuse, ale to bylo něco jiného. Byl vážně bastard. Možná byly tyto myšlenky 

součástí jeho očisty… musí se zneuctít, cítil povinnost to udělat. Kvůli přísaze Brumbálovi, 

kde přísahal na Quietusovo jméno, a přísaze složené Lily, na to samé jméno. Každý ho 

přinutil přísahat na toto jméno… 

Věděli. 

XXX 

Harry jenom ležel na podlaze a přemýšlel. Proč, proboha, s ním chtěl ten umaštěnec mluvit? I 

když, on sám s ním musel promluvit. Omluvit se. Bylo jednodušší mluvit s ním, když to 

profesor sám chtěl. Odkašlal si. 

„Umm… profesore?“ začal opatrně. 

„Ano?“ ozval se ten bastard překvapivě hlasem, ve kterém chyběl jeho obvyklý znuděný a 

jízlivý tón. Co to s ním je…? 

„Já… já… chtěl bych…“ nemohl pokračovat. Zdálo se lehké říct těch pár slov v duchu, ale 

nahlas to bylo… těžké.  

„Pokračujte, Pottere,“ řekl Snape stejným tónem. Nebyl ledový. Nebyl neutrální. Byl tak 

trochu… teplý? Neuvěřitelné. 

Harry si povzdechl a posbíral všechnu svou vůli. 

„Chtěl bych se omluvit,“ řekl náhle. Mohl vidět profesorovo překvapení. Snape k němu otočil 

hlavu a zamračil se. 

XXX 

„Cože!“ Snape nemohl uvěřit, že to správně pochopil. Co se to děje? On se mu chtěl 

omlouvat! 

„Chtěl bych se omluvit, pane,“ zopakoval Potter dost pomalu na to, aby Severuse opustily 

pochyby. 

„Proč?“ vykřikl Snape. Potter zápasil se slovy. 
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„Je to moje vina, že… že jste se dostal do této situace.“ 

Dlouhé ticho padlo mezi stíny. 

Chlapec zněl spíš kajícně než zničeně a zíral na své ruce. Co říct, ptal se sám sebe Snape. 

Potter se nemýlil, samozřejmě, ale jak mu měl vysvětlit, že mu to nezazlívá? „Nemyslím, že 

by to bylo důležité, Pottere,“ šeptl po chvíli. 

Harrymu poklesla čelist. Severus se podíval na zírajícího mladíka. Dva zmatení muži se 

v chladné a chmurné cele upřeně pozorovali. 

„Ale, pane, vy tu umřete. Kvůli mně,“ vysvětlil Harry potichu a klidně, jako by mluvil 

k dítěti. „Musíte být naštvaný…“ 

„Bylo to také mé rozhodnutí, pokud se nepletu.“ 

A potom jen dlouhé ticho. Nebylo to nepříjemné ticho. Bylo jiné, málo známé, ale ne úplné 

nepříjemné. 

Nakonec si Snape povzdechl a promluvil. 

„Chtěl bych se vám také omluvit.“ 

Teď zas nevěděl co říct Harry. 

„Cože?“ 

„Za kouzla, která jsem včera použil…“ Snape viděl, jak sebou chlapec bolestivě trhnul. „Já… 

já… neměl jsem v úmyslu takto vás poranit. Já… byl jsem jenom… snažil jsem se získat více 

času,“ dodal chabě, ale Harry ho přerušil. 

„To je v pořádku, profesore,“ odmítavě mávl rukou. „Nechci o tom mluvit,“ dodal. „Stačilo 

mi to včera prožít. A možná, že toho bude dost i zítra.“ 

Snape zvedl jedno obočí. Jak to ten zatracený kluk mohl vědět? A… jak mohl být také tak… 

tak… chytrý? 

Stop! Ještě včera toho kluka nenáviděl. Přestal ho nenávidět včera večer. Ale dnes určitě 

nevstoupí do jeho fan klubu. Určitě ne! 

A také… nemohl zpochybnit, jak zcela chlapci neporozuměl. Nikdy se nesnažil ho chápat. 

Nebo přesněji, nikdy se ho nesnažil pochopit, překonat nenávist k Jamesi Potterovi. Navzdory 

přísaze, kterou dal Lily Evansové. Sledoval chlapce, ale nikdy se nepokusil poznat člověka, 

kterého slíbil ochraňovat. Skvělá práce. Kolikrát ho Albus upozornil, že chlapec není jeho 

otec? 

Po několika minutách se Harry ozval znovu. 

„Pane, proč jste ke mně najednou tak… milý?“ 
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Severus pokrčil rameny. 

„Pottere, zaprvé, já nejsem milý. Nikdy. Nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu. Pochopil jste to?“ 

zeptal se zvláštním hlasem. Harry udiveně přikývl, nevěda, jestli se smát, nebo ne. „Zadruhé. 

Umřeme tu spolu. Chci umřít v klidu. V míru se sebou i s vámi, pokud je to možné. Pochopil 

jste to?“ 

„Zcela, pane,“ přinutil se malému úsměvu. 

To bude ještě zajímavé. 

Kdesi se otevřely dveře. A pochodeň osvětlila slabou omluvu. 

XXX 

Albus seděl ve své pracovně, zkoušeje odpovědět na dopisy, které mu včera přišly. Některé 

z nich se týkaly dalšího školního roku: studijní otázky, požadavky rodičů, různé otázky 

(zejména otázka identity dalšího učitele obrany). Jiné dopisy se netýkaly studia: protesty proti 

jeho řeči pronesené na hostině na konci školního roku ohledně Voldemortova návratu. Otázky 

z další oblasti, jak udržet rodiny v bezpečí. Otázky absolventů Bradavic: Začala další válka? 

Co by měli říct dětem? Jak je můžou v těchto časech ochránit? 

A hodně, hodně podobných otázek. 

Pak tu byl také dopis od ministra Popletala, který Brumbál přečetl jako poslední. Měl 

podezření, že to bude něco týkající se Harryho a Voldemorta – nebo možná Severuse, nějaké 

hlasy, aby vyhodil Mistra lektvarů kvůli jeho minulosti, nebo něco takového. Popletal byl 

nenapravitelný kretén. 

S úsměvem rozložil pergamen. 

První, co pocítil, byla úleva. Ministr nechtěl Mistrovi lektvarů nic udělat. Na druhou stranu, 

jeho zprávy byly znepokojující. Popletal chtěl Harryho na ‚vyšetření‘ ministerstvem ohledně 

smrti Cedrika Diggoryho. Brumbálovi se ten nápad nelíbil. Pamatoval si na případ, kdy 

ministerstvo tímto způsobem vyslýchalo Severuse. Pamatoval si na stopy poranění a mohutné 

modřiny na zádech Mistra lektvarů. Rány a modřiny od ministerských bystrozorů. 

Mercury nikdy neměl svědomí, pokud šlo o Voldemorta a jeho přívržence. Nebylo to 

překvapení, když Minerva… ale pak se zastavil. Teď se musel soustředit na důležitější věci. 

Náhle pocítil vinu za to, že loni požádal Alastora o učení obrany. Severuse to opravdu ranilo. 

Jeho kolega si jistě připadal zrazený. Byla to jeho chyba. Kdyby minulý rok nejmenoval 

bystrozora učitelem obrany proti temné magii, Voldemort by nebyl tak silný, jako je teď. 

Ano, byl si jistý, že Voldemort by se stejně vrátil, i bez Harryho krve, ale ochrana zajištěná 

chlapcovou krví ho činila silnějším, než kdy předtím. 

Severus potvrdil nešťastné zprávy, když se vrátil z první schůze Smrtijedů. 
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A teď chtěl ministr ‚vyslechnout‘ Harryho. Co by chtěli chlapci doopravdy udělat? Prohlásit 

ho za blázna? Zavřít jej do Azkabanu? Nebo… ale proč? 

Byl tak hluboko ponořený v myšlenkách, že málem vyskočil, když mu velká hnědá sova na 

stůl položila pergamen. Byl to jediný pergamen s červenou pečetí. Naléhavý. 

Rychle dopis rozložil. 

Byl od Artura Weasleyho, okamžitě rozpoznal jeho rukopis. Možná, že nahlédl do 

Popletalových plánů ohledně Harryho. 

Dopis se netýkal Popletalových plánů. Ale i přesto byl o Harrym. 

  

Albusi, 

Harryho rodina včera večer informovala mudlovskou policii, že Harry beze stopy zmizel. Že 

prý po jedné rodinné hádce vyběhl z domu a od té doby už ho neviděli. Bylo to přibližně 

v 16:30. 

Nevíš, kde by teď mohl být? Opravdu doufám, že jsi ho odvedl ty. Jestli jsi to nebyl ty, jsem si 

jistý, že víš, kdo ho unesl. Chlapec je dost chytrý, aby nám řekl, kde je, pokud by byl volný. 

Albusi, mám strach, že ho má Ty-víš-kdo. 

Co myslíš, že bychom měli udělat? 

Upřímně tvůj, 

Artur. 

  

Brumbál se podíval na hodinky. Bylo 14:46. Jeho tělem proběhla vlna paniky. 

Byl jen jeden způsob, jak se zjistit, jestli to byl Voldemort, kdo kluka unesl. 

Severus. 

Ztracen v myšlenkách pospíchal směrem ke sklepení. Už když se zastavil před dveřmi Mistra 

lektvarů, cítil, že tam jeho kolega není. 

Snape nebyl ani ve zbytku hradu. 

Brumbál cítil, jak se mu stáhlo hrdlo. Harry Potter byl pohřešovaný. Severus Snape byl 

pohřešovaný. To mohlo znamenat jen jedinou věc, věc, které se Artur bál nejvíc: Voldemort 

zajal Harryho. 
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Kapitola třetí: Smysl života 
 

Po prvním nudném a téměř klidném dni měl velmi dlouhou a rušnou noc. 

Severus Snape ležel na podlaze cely a přemýšlel o mučení z předešlé noci. Měl pravdu, když 

přemýšlel o bolesti jako o prostředku k očištění a, Merlin ví, měl toho hodně k odpykání. 

Zatraceně! Opravdu se dopustil obrovských a neodpustitelných zločinů. A ne všech jako špion 

Řádu. Všechno, čeho se mu dostalo, si zasloužil – každý úder a kop a kletbu. Všechno od 

první do poslední chvíle. 

Ale Potter… 

Potterův případ byl něco jiného. Jeho ‚hříchy‘ – hříchy? Směšné! – nebyly víc než malé 

urážky a lotroviny a porušení pár školních pravidel. Nicméně byl mučený s mnohem větší 

krutostí než Snape-zrádce. 

Během celého mučení, když poslouchal zdí ztlumený Potterův křik vycházející z přilehlé 

mučírny, cítil, jak v něm zloba narůstá víc a víc. Chlapcův křik všechno zhoršoval a Severus 

tiše trpěl. V životě neslyšel někoho křičet tak nahlas. Byla to opravdu velká chyba. Když jste 

ukázali, jak trpíte, vedlo to trýznitele k tomu, aby ještě přitvrdili. Pitomý kluk…! Proč na sebe 

poutal tolik pozornosti? 

Dokud… Když mu přikázali, aby odnesl chlapce zpět do jejich cely, pojal podezření, že něco 

je opravdu špatně. V okamžiku, kdy vstoupil do druhé komnaty, Harryho komnaty, pochopil. 

Ve srovnání s chlapcem bylo jeho mučení jako příjemná zábava. 

Pokusil se držet Pottera co nejjemněji bez toho, aby mu způsobil další bolest. To však bylo 

nemožné. Na chlapcově těle nebyl jediný nezraněný kousek kůže. Když Pottera zdvihl, jeho 

zelené oči se na vteřinu otevřely, zakalené bolestí a zmatkem. Ale to bylo okamžitě zastřeno 

úlevou, když mu pohled padl na Severuse. 

A pak tělo v jeho náručí úplně ochablo. 

Severus byl chlapcovou zjevnou úlevou překvapený. Potterovi se ulevilo, když ho uviděl? 

Zajímavé. 

Po velmi dlouhé, potácivé cestě zpět do sklepení chtěl Pottera položit na podlahu, ale chlapec 

sevřel jeho oblečení (dobře, to co zbylo z jeho oblečení) a držel se ho, jakoby měl být 

odvlečen zpět do mučírny v okamžiku, kdy se pustí. 

„Prosím, ne,“ zasténal tiše. Ohromený muž nevěděl, co dělat s dítětem v náručí. 

Naštěstí pro Severuse Harry rychle ztratil vědomí a on mohl Pottera položit na zem a sednout 

si vedle něj. Stejně by té noci nemohl spát. Nebylo to kvůli bolesti. Ne, bylo to Potterovo 

chování… nebo jeho vlastní reakce. 
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Nemusel být expert v psychologii, aby mu bylo jasné, že jejich společný osud může mít za 

následek city jako lásku, náklonnost, péči nebo pouto… Utrpení bude mít dopad i na něj, 

navzdory jeho vrozené chladnosti. Skutečně byl bezcitný bastard, nebylo to jenom divadélko, 

které hrál na své studenty a kolegy. Jeho rozhodnutí opustit Pána zla nebylo následkem změny 

jeho srdce na dobré… to vůbec ne! Měl jiný důvod, mnohem silnější, než změnu srdce. 

Albus to věděl a kvůli tomu mu důvěřoval víc, než kdokoliv jiný. Kdyby prostě jen zběhnul, 

ředitel by nikdy nepřijal nabídku, že se pro něj stane špionem u Voldemorta. Ne. Nebyla to 

změna názorů. Bylo to rozhodnutí. Záměrná změna stran. 

Bezcitným? 

Najednou musel přestat. Tohle byla nebezpečná myšlenka. 

Nicméně, bylo to čiré štěstí, že nebude muset snášet následky své nepředvídané změny 

chování k Potterovi před celou školou. Byl by to zajímavý pohled: on a Potter ruku v ruce… 

Naštěstí tady spolu se svými změněnými city umřou před kýmkoliv skrytí. 

Změněné city, otřásl se nečekaně. Změnily se jeho city k tomu malému spratkovi? 

‚Zmlkni, Seve,‘ ozval se v jeho hlavě hlas, který mu připomínal Quietuse… Tohle už jsi 

překonal, vzpomínáš? První večer, chlapcovo nevysvětlitelné chování a pak probuzení. Ano. 

Tvé city k němu se změnily. A pamatuj, co jsi mu řekl.‘ Jistě, nebyl to Quietusův hlas, byly to 

jen zbytky jeho svědomí. 

Snape si povzdechl. Bude si muset zvyknout na změnu rolí. Z mučitele se stal mučeným a 

nenáviděný syn jeho zapřisáhlého nepřítele se stal někým… cenným? Směšné… ale nemohl 

popřít, že se chlapec pro něj stal důležitým. Bylo zbytečné přemýšlet o těchto záležitostech. 

Všechny tyto myšlenky byly přeplněny hloupými emocemi, které byly ovlivněny utrpením 

posledních dvou dnů. 

Místo toho otočil hlavu k chlapci. 

Potter už byl vzhůru, ležel na kamenné podlaze tam, kam jej Severus položil. Oči upíral na 

tmavý strop. 

„Bojím se, že to nezvládnu,“ pronesl klidně, když ucítil profesorův pohyb po svém boku. 

„Co, Pottere?“ zeptal se Snape slabě. 

„Celou tuhle situaci. Mučení. Zlomím se. Budu Voldemorta prosit, aby mě zabil. Měl 

pravdu.“ Jeho tón zůstal neutrální a bez emocí. 

Severusovi se v žaludku usadil velmi nepříjemný pocit. Ne. Chlapec to nemohl vzdát. Už se 

nadechoval k tomu, že chlapci vynadá, ale pak si to rozmyslel. 

„Nemáte žízeň?“ 



32 
 

Chlapec na něj zvědavě pohlédnul. Snapeovi se ulevilo, že vůbec ještě cítil zvědavost. Ale po 

krátkém pohledu upřel Potter pohled zpět na strop. 

„Ne.“ 

„Musíte pít,” řekl Snape tak laskavě, jak jen mu jeho podrážděné rozpoložení dovolovalo. 

Nebylo to jednoduché, chlapcovo nezaujaté chování ho znepokojilo a rozhněvalo. 

„Proč?” Nebyla to opravdová otázka. Bylo to jenom… slovo, prázdné slovo. Snape mu ale 

stejně odpověděl. 

„Ztratil jste hodně krve.“ 

„Všimnul jsem si.“ 

„Léčivá kouzla, která na vás seslali, nemohou fungovat bez tekutiny ve vašem organismu.“ 

„Těmi kouzly chtějí jen prodloužit moji bolest.“ 

„Nicméně pár doušků byste měl vypít.“ 

„Ne.“ 

To Mistra lektvarů rozzlobilo. Kdyby byl schopen, mašíroval by celou tam a zpět, aby ze sebe 

dostal svou frustraci. Takhle mohl na chlapce jen zírat. 

„Pottere!“ zavrčel. 

„Ano.“ Monotónní zvuk, prakticky bez života. Severus zalapal po dechu, jeho hněv se 

rozplynul v rostoucí nejistotě. Potterova duševní kondice byla špatná… velmi špatná. 

Vstal a na třesoucích se nohách přešel ke dveřím. Přinesl džbán a poklekl k chlapci. 

„Měl byste pít,“ pronesl jemně, zatímco opatrně vsunul paži pod chlapcova ramena. Pomohl 

Potterovi do sedu a vmanévroval nádobu k jeho ústům. Zatracený džbán byl příliš těžký a 

třásl se mu v rukou. Chlapec k němu zase stočil otupený pohled. 

„Promiňte, pane. Nechci pít, nemám žízeň.“ 

„Musíte,“ kategoricky pronesl Severus, „a budete.“ 

Džbán se zase v jeho ruce třásl. Mučení se podepsalo i na něm, všiml si podruhé toho dne. 

„Ne.“ 

„Ano.“ 

Jako ve školce, pomyslel si Severus. 

Konečně ten pitomý Potter otevřel svá ústa a párkrát si loknul. Severus si povzdechl. Jenom 

udržet chlapce naživu – pro tuto chvíli – nebyl lehký úkol. Komplikovanější než celý 

zatracený zkurvený Turnaj tří kouzelníků. Komplikovanější než uvaření Mnoholičného 
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lektvaru. Dal nádobu na zem a pomalu položil dítě na záda. Popadl džbán a malinko usrknul. 

V myšlenkách se vrátil k chlapci. 

„Co vám udělali?“ nakonec se zeptal co nejvíc neutrálním hlasem. 

„Na tom nezáleží,“ ozvalo  se zase zatraceně vyhýbavě a monotónně celou. 

„Pottere. Na tom ZÁLEŽÍ.“ 

„Ne… Voldemort měl pravdu. Jsem slabý.“ 

„Ne, Pottere, zcela jistě nejste. Nežvaňte mi tu.“ 

„Já nežvaním. Dlouho tady nepřežiju.” 

„Včerejší noc byla jen druhé kolo. Nesmíte to vzdát tak brzo!“ 

„Proč ne?“ chlapec se otřásl. „Nemyslím, že by tu proti tomu bylo nějaké pravidlo.“ 

Severus zkusil jinou taktiku. „Chcete potěšit Pána zla?“ 

„Je mi to už jedno.“ 

Ta slova ho tvrdě zasáhla a Severus sebou škubl. To nemohla být pravda, ale na druhou 

stranu… chlapcova beznadějná kapitulace nebyla neočekávaná – jen zklamala. Potter byl jen 

patnáctiletý kluk, i po tom všem, co už v minulosti přežil. 

„Proč myslíte, že na tom nezáleží?” zeptal se unaveně. Cítil se staře a vyčerpaně. Proč byl 

nucený konejšit chlapce? A byl toho vůbec schopný? 

„Umřu.“ 

„Nemyslete si, že když to vzdáte, tak neumřete.“ 

„Já vím. Ale nebudu muset trpět celé týdny. Bude to krátké. Zelené světlo a konec.” 

„Pottere…” 

„Zelené světlo,” pokračoval chlapec dutě a ani si nevšiml Snapeova pokusu promluvit, „jako 

to, co zabilo moji matku a otce, co zabilo Cedrika. Umřu, jako umřel pavouk Bartyho 

Skrka…” Jeho tón nebyl sarkastický. Nebyl zahořklý. Byl prázdný jako hluboká tmavá díra. 

Dělo se něco velmi zlého. Snapeovy obavy přerostly do skutečného strachu. 

„Pottere, takhle nemluvte.“ 

„Proč ne? Nechci už víc žít.“ 

„Kvůli mučení?“ zeptal se opatrně. 

Chlapcův výraz se lehce změnil. 
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„Ne,“ řekl po několika vteřinách, „ne kvůli mučení. Ne jenom kvůli mučení.“ 

„Nevadilo by vám říct mi…“ 

„Proč ne?“ odpověděl Potter okamžitě. „Myslím, že máte právo to vědět, nebo ne?“ 

„Pottere, já nejsem vaše oběť! To, že jsem zde, bylo mé rozhodnutí. Nemáte vůči mně žádné 

závazky. Rozumíte?“ zeptal se rozhněvaně. Tenhle Potterovic spratek se mu začal dostávat 

pod kůži. 

„Jistě…“ pokrčil rameny Potter. 

Známý pocit hluboké díry smazal jeho hněv. Místo toho se vynořily divné, zmatené emoce: 

náznak obav se míchal s vírem dalších myšlenek a emocí, které neuměl identifikovat. 

Ale jeho úzkost narůstala víc a víc. 

Rychle se otočil tváří k chlapci, ačkoliv tento nový pohyb doprovázela závrať a nevolnost. 

Chtěl chlapci vidět do očí za každou cenu. 

„Pottere, v čem je problém?“ zeptal se vážně. 

„Všechno je bezvýznamné,“ pronesl chlapec tak tiše, že ho bylo stěží slyšet. 

„Všechno? Co myslíte tím, všechno?“ 

„Život. Můj život…“ 

„Víte, že to není pravda.“ 

„Vím?“ hořce se zasmál chlapec. „Ne, profesore. Vím, že mám pravdu.“ 

Severus na to nic neřekl a s hlubokým zájmem sledoval chlapce stěží viditelného v místě 

neosvětleném pochodní. 

Potter si povzdechl. 

„Nevím, jestli budu umět vysvětlit, co cítím, ale můžu se pokusit.“ Když Severus přikývnul, 

začal. „Myslím, že život má smysl, když máte místo, stabilní místo, kam se vždy můžete 

vrátit.“ 

„Místo?“ nedůvěřivě se zeptal Mistr lektvarů. 

„Ne fyzické místo,“ povzdechl si Potter. „Je to něco jako… rodina. Domov.“ 

Severus zvedl obočí. 

„A vy jedno máte.“ 

Poprvé za ten den se na chlapcově tváři objevila silná emoce. 
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„Och, vskutku,“ řekl kysele. „Jestli nazýváte místo, kde žijete, domovem. V tomto smyslu 

mám domov.“ 

„Och…“ profesor byl omráčen. Jak mohl reagovat? Nevěděl nic o Potterově životě doma a 

byl si jistý, že není nejlepší chvíle se na to ptát. 

„Nemám místo, kam bych se vracel. Nikdy jsem neměl,“ Potterova slova potvrdila 

Severusovo podezření. 

„A vaši přátelé?“ zkoušel Severus. 

Potter si povzdechl a najednou vypadal znepokojený. Úleva zaplavila Severusovo tělo. 

Chlapec ještě byl emocionálně angažovaný. Nebyl až tak mimo. 

„No… vždy tu pro mě byli – nebo se snažili – ale…“ nemohl pokračovat, ale ustaraný výraz 

se mu z tváře neztratil. 

„Ale?“ Severus ho po chvíli vyzval. 

„Jsou to jenom děti, profesore,“ klidně pohlédl Harry na ztuhlého Severuse. 

Důsledky jednoduchého chlapcova prohlášení profesora tvrdě zasáhly. Najednou pocítil, že 

v konverzaci nemůže pokračovat. Už neměl argumenty. Patnáctiletý chlapec… ho porazil. 

Porazil ho snadno, elegantně, bez námahy. Na to nebyl zvyklý. 

Harry vybuchl smíchem, čímž vytrhl Snapea ze strnulosti. 

„Co se děje, Pottere?“ zeptal se, zmatený rychlou změnou chlapcovy nálady. 

„Já… já jen… viděl ten výraz ve vaší tváři, pane…“ chlapec se nemohl přestat křenit. 

Severus se lehce usmál. Ten výraz si dovedl představit. 

„Pottere, v životě existují další věci, pro které stojí za to žít. Ne jenom domov a rodina,“ náhle 

se muž vrátil k přerušenému rozhovoru. 

„Skutečně, pane?“ K Severusově velké úlevě se zdálo, že je chlapci lépe. I když bylo ještě 

slyšet stopy nedůvěry a prázdnoty v jeho hlase. 

„Ano, Pottere. Věřte mi. Existují,“ Severus se zastavil. Nerozuměl sám sobě. Proč míchal do 

téhle zatracené debaty své osobní názory? 

„A co jsou ty ‚další věci‘?“ slyšel Harryho zvědavý hlas. Zvědavý? Další dobré znamení. 

Rychle ukončil sebe peskování a pohlédl na ležícího chlapce vedle sebe. 

„Vnitřní záležitosti. Skutečné hodnoty. Ty, které vás dělají člověkem, jakým jste. Kvůli 

kterým jste odmítl handlovat s Voldemortem o svůj život…“ 

„Myslíte moji duši, pane?“ 

Severus přikývl. 
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„Ano. Mám na mysli vše uvnitř vás: vaše pocity, vědomosti, rozum, rozhodnutí, věci, kterými 

jste. Ty jsou důležitější než vnější záležitosti jako domov nebo ostatní lidé.“ 

Rozhostilo se dlouhé ticho. Severus viděl chlapcovu nejistotu a začal pochybovat o 

pravdivosti svého předchozího prohlášení. Byla pravda, že vnitřní hodnoty mohly dát životu 

smysl? Přemýšlel o svém vlastním životě, životě bez domova a milujících lidí… 

Domov a rodina byly důležité, ale co Quietus zemřel… všechno ztratilo barvu. A abstraktní 

významy a cíle výrazně pobledly. 

„No…“ začal Harry a zněl stejně nejistě, jako Severus hluboko ve svém nitru. „Na jednu 

stranu rozumím tomu, co říkáte. Na tu druhou s vámi nesouhlasím.“ 

„Ano?“ 

Než Potter odpověděl, zhluboka si povzdechl. 

„Zní to rozumně, žít pro vnitřní hodnoty, ale…“ poškrábal se na krku v zamyšlení, „někdy 

taky potřebujete vnější pomoc. Něco spolehlivého mimo vás, co vám dá sílu jít dál.“ 

To byla pravda. Snape si nemohl pomoci, aby nepřemýšlel o svých vlastních rozhovorech s 

Albusem a Minervou. 

„Myslím, že tu vnější pomoc máte,“ odpověděl Severus potichu. 

„Och, mám?“ nádech sarkasmu zabarvil chlapcův hlas. 

„Jistě. Máte lidi, kteří vás milují. Teď tady nejsou, ale i tak vás milují. A…“ Jak chlapci mohl 

tohle vysvětlit? 

„A?“ 

„Taky bolest dává životu smysl.“ 

Ačkoliv to velká část Severuse očekávala, chlapec se nezasmál. Naopak. Vypadal zadumaně. 

Mohl teenager rozumět tak těžkému výroku? Když ho vyslovil, byl si jistý, že tomu Potter 

neporozumí. Zamyšlený chlapec ale vypadal, že si to dá dohromady nějakým smysluplným 

způsobem. 

„Ehm… profesore,“ pronesl nakonec Potter, „nejsem si jistý, jestli jsem to pochopil. Můžu 

zkusit vysvětlit, jak jsem tomu rozuměl?“ 

„Dobře,“ řekl. Chlapec byl chytřejší, než by kdy předpokládal… jistě, v podstatě nikdy 

nepředpokládal, že by vůbec Potter byl inteligentní. „Takže?“ 

„Bolest je symbol mé… důležitosti.“ Harry očividně bojoval s tím, jak se vyjádřit, slova 

nepřicházela lehce. Svraštil čelo a pokračoval. „Bolest je znamení nenávisti. Být nenáviděn je 

lepší, než být ignorován.“ 

„Skvělé, Pottere. Padesát bodů pro Nebelvír.“ 
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Harry se zlehka usmál, ale zavrtěl hlavou. 

„Pane, nemyslíte, že je padesát bodů příliš za takovou nedostatečnou odpověď?“ 

„Nuže… nebyla to kompletní odpověď, máte pravdu,“ usmál se Severus zpět. 

„Nemyslím, že byla,“ Harry vážně přikývl. „Prosím, řekněte mi tu chybějící část, pane.“ 

„Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, jaké se kdy naučíte, Pottere. Tak dávejte dobrý pozor.“ 

„Dám, pane.“ 

Severus se opřel zády o hrubou zeď a začal vysvětlovat. „Směr bolesti ukazuje, kým jste. 

Jestli působíte bolest jiným, jste slabý. Jestli musíte bolest snášet, jste silný. Možná by bylo 

lepší říct slabší a silnější, protože to všechno závisí na vztazích dvou, nebo více lidí.“ 

„Bolest ukazuje, že jsem silnější než Voldemort i když okolnosti ukazují pravý opak?“ zeptal 

se Harry, světlo pochodně vesele zajiskřilo v jeho očích. 

„Přesně, Pottere. Ale…“ něco chtěl dodat, ale chlapec ho přerušil. 

„Pak jsem tedy taky silnější než vy,“ zeširoka se usmál Potter. 

„Co… Pottere-“ začal výhružně, ale byl znova přerušen. 

„Čtyři roky jste mě trápil. Já vám nikdy neublížil. Působil jste mi bolest a já ji snášel. Pak 

jsem v našem vztahu ten silnější já.“ 

To nemohla být pravda. Už podruhé ho v ten den chlapec omráčil bez hůlky. Jeho argumenty 

byly tak dokonalé a nádherně zkonstruované, že si nemohl pomoct a začal se smát. 

Bylo to tak zvláštní. Po celonočním mučení seděli v Pekle, Harry Potter a Severus Snape, 

zlatý Chlapec-který-zůstal-na-živu a umaštěný parchant Smrtijed-který-se-stal-špionem, a 

smáli se chlapcovu lehce drzému, nicméně pravdivému, pochopení bolesti a smyslu a života. 

Bylo do divné, ale bylo to dobré. 

Bylo to něco jako štěstí. 

„Profesore, mohu vám položit poněkud… osobní otázku?“ zeptal se po chvíli Harry. 

„Uvidíme. Položte svoji otázku a já rozhodnu, jestli chci na ni odpovědět, či ne.“ 

Harry se zjevně cítil nesvůj. Neklidně se zavrtěl, ale pohlédl do profesorových očí. 

„Když jste znal tuhle… pravdu o významu bolesti, proč jste se stal Smrtijedem?“ 

Severusova nálada potemněla, ale snažil se, aby sarkasticky neodseknul. Jeho bouřlivý hněv 

musel být ve tváři viditelný, protože chlapec s chápavým výrazem ustoupil. Severus se přiměl 

zhluboka a klidně dýchat. Povzdechl si. 
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„Když jsem byl mladý, hledal jsem moc. Myslel jsem, jako mnoho dalších, že moc znamená 

úplnou kontrolu nad lidmi kolem sebe. Vyrostl jsem v rodině, kde se šlo po cestě temné 

magie. A je jednodušší následovat vyšlapané cesty, než si hledat vlastní. Jistě, nikdy jsem 

nepřemýšlel o temné magii jako o snadné cestě, avšak…“ Severusův hlas se vytratil do 

temných stínů cely. 

„Kdybyste o tom přemýšlel, pak byste si pravděpodobně vybral druhou stranu,“ dokončil větu 

Potter a Severus byl za to vděčný. V skutečnosti totiž přemýšlel o jiných věcech, o kterých si 

nebyl jist, jestli je chce Potterovi svěřit. 

„Ano,“ souhlasil. „Obecně platí, že zdání klame. Trvá to nějaký čas, než pochopíte, že ne vše 

je takové, jak se zdá. Naopak případy, kdy něco je přesně takové, jak se zdá, jsou 

vzácné výjimky z pravidla.“ 

„Voldemort je výjimka, že?“ zeptal se Potter, čímž opět Severuse přerušil. „Je takový, jak 

vypadá.“ 

„Ehm… ano. Ano, teď vypadá jako monstrum, kterým je. Ale na začátku to tak nebylo. Byl 

pohledný muž. Vypadal jako idealista, který chtěl utvářet další stranu magie – nebo umění, 

jak tomu říkal – a umožnit její rozvoj. Měl mnoho následovníků, nejen ze Zmijozelu, ale ze 

všech kolejí…“ 

„Ze všech kolejí? Taky z Nebelvíru?“ chlapec na něj hleděl s absolutní nevírou. 

„Ano, taky z Nebelvíru,“ trochu chladně odpověděl. „Jestli si dobře pamatuji, jednoho 

takového znáte.“ 

Harry lehce zbledl. 

„Ano,“ potichu zamumlal. „Peter Pettigrew.“ 

„A není jediný.“ 

Potter seděl beze slov po dlouhé minuty. Pak si povzdechl. 

„Možná jste mi to neměl vysvětlovat, alespoň teď ne,“ zašeptal. 

„Proč?“ zeptal se upřímně Severus. Nevěděl, kam tím chlapec míří. 

„Zase smysl života,“ vysvětlil Potter. „Život je matoucí. Je příliš těžké žít bez ideálů, ke 

kterým bych vzhlížel. Jako například, že Nebelvíři jsou dokonalé bytosti.“ 

„Pottere,“ ozval se jemně Severus. Harry překvapeně zvedl hlavu. Zdálo se, že čekal 

pokárání, ne pochopení. „Jestliže se musíte postavit pravdě, musíte se postavit celé pravdě, 

takové, jaká je.“ Položil ruku na chlapcova ramena a pohlédl mu do očí. „Svět není černý a 

bílý. Je převážně smíšený a šedý jako lidé, kteří v něm žijí. Nejdůležitější věc, na kterou se 

musíte zaměřit, jste vy. Ne vaše zájmy, ale vaše osobnost a svědomí. Musíte žít život tak, 

abyste byl v míru sám se sebou. Je to jasné?“ 



39 
 

Harry přikývnul. Severus sundal ruku z chlapcových ramen. 

„Nuže. Jak vám je?“ 

Potterovy oči, do teď upřené na strop, se otočily k Severusovi. 

„Ehm… Jak to myslíte, pane?“ zmateně se zeptal. „Myslíte fyzicky nebo psychicky?“ 

„Obojí.“ 

„Psychicky se cítím perfektně,“ usmál se na Snapea, „díky vám. Co se týká mé fyzické 

kondice… myslím, že je mi taky líp.“ 

Severuse překvapila Harryho vděčnost. Nebyl na to zvyklý. 

„Ačkoliv myšlenka na to, že si pro nás brzy přijdou, moji bolest neulehčuje.“ 

Severus se s odporem ušklíbl. „Nemyslím, že si s tím musíte dělat hlavu. Až přijdou, postavíte 

se jim čelem. A do té doby se tím netrapte.“ 

„Slibuji, že se pokusím, pane.“ 

„Dobře.“ 

Pár chvil seděli v družném mlčení. Severus chlapce tajně studoval. Tmavé šmouhy 

vystupovaly na jeho bledé tváři a žádný kousek nebyl nepoznamenaný. Nezáleželo na tom, 

jak často viděl oběti Pána zla, žaludek se mu sevřel. Nepředpokládal, že by vypadal 

líp. Alespoň tlumené světlo pochodně maskovalo jejich nejhorší zranění. Jeho žaludek 

zakručel. 

„Ehm… Profesore?“ otevřel Harry opatrně ústa. 

„Ano, Pottere?“ Co ten Potter chtěl pro tentokrát? Pomyslel si Snape podrážděně. Nikdy 

nebyl hovorný a konverzace s chlapcem ho vyčerpala. 

„Je moc těžké nepřemýšlet… o budoucnosti, když tu jen tak v tichu sedíme. Nemohli bychom 

pokračovat v rozhovoru?“ 

„O čem byste chtěl mluvit, Pottere?“ zeptal se Severus napůl se zájmem a napůl podrážděně. 

„Jestli nechcete pokračovat s osobními nebo filozofickými záležitostmi, pořád mě můžete 

doučovat v lektvarech.“ 

„C-co, Pottere?“ Severus na něj šokovaně pohlédl. 

„L-e-k-t-v-a-r-y, pane,“ usmál se široce. 

Po chvíli se Severusovi podařilo nabýt klidu (nebyl docela dobrým špehem pro nic za nic!), 

ale stále se mu nedostávalo slov. 

„Podívejte, Pottere. Proč tu chcete studovat lektvary? To je trochu… nesmyslné, nemyslíte?“ 
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„Nesmyslné?“ zeptal se Harry s pobaveným úsměvem. „Jestli si dobře vzpomínám, měli jsme 

na toto téma v poslední době krásnou výměnu názorů, že?“ 

Severus si nemohl pomoct a usmál se. Tenhle kluk…! 

„Pottere, prosím. Nepoužívejte má vlastní slova proti mně. Toto je potřetí…“ 

„Vidíte, profesore. Vy také musíte čelit celé pravdě, i když byla řečená vámi!“ 

„Pottere! Počtvrté…!“ zvedl Severus pobaveně hlas. 

„Nikdy jsem vás nežádal o doučování z matematiky, pane,“ řekl chlapec s předstíranou 

vážností. 

Zase vybuchli smíchem. Několik dlouhých minut trvalo, než se uklidnili. 

„Nikdy před tím bych tomu neuvěřil,“ po pár hlubokých nadechnutích pronesl Potter. „My, 

spolu se smějící, chovající se zdvořile…“ 

„Je to jednoduchý výsledek psychologické reality, nic víc,“ suše odvětil Severus. 

„Co? Smích nebo zdvořilost?“ 

„Oboje.“ 

„Och,“ bylo to zklamání v Potterově hlase? „A já myslel, že to bylo vaše rozhodnutí.“ 

„Co?“ Snape svraštil obočí, jak se snažil následovat chlapcovy myšlenkové pochody. Napadlo 

ho, zda obvykle dávají Nebelvíři větší smysl. 

„Včera jste mi řekl, že chcete zemřít v pokoji. Myslel jsem, že jste se pokoušel projevit snahu, 

ale teď říkáte, že je to důsledek jakýchsi psychologických skutečností.“ 

„To je po páté, co jste obrátil má slova proti mně.“ Odmlčel se a obrátil oči ke stropu, 

podvědomě tak napodobuje chlapcovu dřívější pózu. „Nevidíte to? Přání zemřít v pokoji je 

psychologický fakt, který také sdílí hodně lidí.“ 

„A kde jste vy, za těmi psychologickými skutečnostmi?“ opět se zeptal chlapec s uličnickým 

zábleskem v očích. 

„Zabiju vás, Pottere. Nenechám to na Největším Bastardovi. Chci to udělat já. Teď!“ 

Pobaveně na sebe hleděli. Snape s falešným hněvem a Harry usmívající se pod vousy. Po 

chvíli se chlapec zase zeptal. 

„Je Voldemort Největší Bastard?“ se zájmem se díval na profesora. 

„Kdo jiný?“ odpověděl otázkou Severus. 

„Proč mu říkáte ‚Největší Bastard‘? Proč ne Bastard Největší?“ 
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„Prosté. Ve skutečnosti není největší kouzelník. Je největší pouze jako bastard,“ vysvětlil 

odborně. 

„Skutečně, můj drahý profesore?“ zasyčel náhle hlas ode dveří. Mráz přeběhl Severusovi po 

zádech. 

Voldemort stál ve dveřích; jeho rozzuřené rudé oči hořely ve světle pochodně. 

„Myslím, že vaše volno skončilo. Nastal čas pro naši zábavu!“ řekl výhružně. „Bude to velmi 

zábavné… pro nás.“ 

Snape se otočil k Harrymu. 

„Nezapomeňte, co jsem řekl o smyslu,“ tiše zašeptal. 

Harry přikývl, oči plné obav. 

„Ani vy!“ 

XXX 

„Naposledy: já nevím, kde je Harry Potter!“ Brumbál zuřil, když se podíval na ministra 

usazeného před ním. 

„Ukryl jste ho, že? Já jen nechápu proč. Musíme důkladně prozkoumat okolnosti úmrtí 

Cedrika Diggoryho a máme jen mladého Harryho Pottera, který může vypovídat o událostech 

toho nešťastného večera. Nemůžeme akceptovat vaši směšnou historku o Voldemortově 

návratu, dokud nám nepřinesete důkazy. A k chování profesora Snapea… Jak jsem mohl 

poznat po útěku Blacka, byl nepříčetný… Myslím, že Správní rada bude muset blíže 

prozkoumat jeho případ. Když nechcete pomoci ministerstvu, řediteli Brumbále, budeme 

muset Harryho nalézt sami.“ 

„A co s ním zamýšlíte udělat?“ přísně se zeptal Brumbál. „Vyslýchat ho? Nebo ho obviníte ze 

smrti Cedrika Diggoryho? Možná, že váš plán je něco víc zlověstného… Co uděláte, když se 

nakonec rozhodnete, že Harry Potter, patnáctiletý chlapec, je nový Pán zla?“ 

„Řediteli…“ zbledl Popletal a pokoušel se odpovědět, ale Brumbál ho pohledem zastavil. 

„Ministře. Pokud se chystáte vyslovit slepé obvinění, nezapomeňte, že obviníte i mne! A 

kdybych byl vámi, nepostavil bych se dalšímu, kdo podporuje světlou stranu, když Voldemort 

–“ jeho pohled potemněl, jak sebou ministr trhl, „ano, Voldemort – žádné Vy-víte-kdo 

nesmysly – povstává a opět získává sílu! Vrátil se, připravuje se proti nám. A pokud nejsme 

připraveni se mu postavit, budou naše ztráty mnohem větší než posledně! Rozumíte mi, 

ministře?“ 

„A… Ano, pane…“ ministrův hlas byl slabý a bezmocný. 

Brumbál přikývnul. 
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„Dobře, ministře. Teď musím jít. Nezapomeňte přemýšlet o věcech, které jsme diskutovali. 

Na shledanou,“ pronesl a opustil místnost. 

Během své cesty zpět do Bradavic uvažoval o ministrově podivném chování. Ministerstvo 

opět chtělo řešit problémy co nejjednodušeji. Kdyby prohlásili Harry za dalšího Pána zla, 

získali by odpovědi na Blackův záhadný útěk a smrt Cedrika Diggoryho… a částečně by měli 

pravdu. Byla to nejistá situace. Polopravdy byly krutější zbraní proti pravdě než lži. 

Bylo tak lehké svést lidi na scestí za použití polopravd. Albus se v myšlenkách vrátil 

k Harryho druhému ročníku: hadí jazyk a síla – všichni uvěřili, že ten chudák kluk je 

potomkem Salazara Zmijozela. A byly tu další podobné skutečnosti, se kterými by mohli 

manipulovat kouzelnickou společností: Harryho schopnost mluvit s hady; tajemná síla, díky 

níž jako roční dítě dokázal porazit Pána zla; jeho hůlka, dvojče té Voldemortovy; Blackův 

vztah k Harrymu a jeho záhadný útěk v loňském roce; Cedrikova smrt. 

Poprvé si Brumbál vzpomněl na Mercuryho období na postu ministra kouzel s nostalgií. Muž 

byl úzkoprsý a někdy také krutý. Alespoň ale nebyl manipulativní byrokrat, jako byl Popletal. 

Nejdůležitější, Mercury nikdy proti němu nebojoval. Nebyli přátelé – Merlin chraň! – ale 

když vypukla válka, byli spojenci a ne soupeři. 

Cokoliv měl Popletal v plánu, Harryho minulost byla až příliš reálná hrozba. Předvídatelné 

reakce ostatních studentů, až nový školní rok začne, by byly pro Harryho dost těžké. A on 

Naštěstí měl nápad, jak tento problém alespoň dočasně vyřešit. 

Lilyino tajemství. 

Ale nejprve musel chlapce najít, doufejme se Severusem. 

Kapitola čtvrtá: Kajícník 
 

V mučírně stáli čelem ke zdi 22 hodin. Harry byl neuvěřitelně unavený a z potřeby jít na 

záchod se mu dělalo extrémně zle. Občas pohlédl na vedle stojícího Mistra lektvarů, jen 

aby… ho zkontroloval? Ano, částečně, a aby studoval mužovo chování. Stalo se to jeho 

zábavou od úplného počátku mučení, protože tentokrát je týrali oba dohromady. Voldemort tu 

byl jen na ‚zajímavé‘ části a vždy dával pozor, aby mučení vedl svými dobrými radami. Mezi 

těmi hodinami bolesti byli nuceni stát tiše čelem ke zdi. 

Harry občas zachytil profesorův kontrolující pohled a jednou, když zůstali na pár minut sami, 

se ho Snape zeptal s obavami zračícími se ve stále bledší tváři: „Pottere, jste v pořádku?“ 

„Ehm… skoro, pane, ale musím na záchod.“ Snape přikývnul. 

„To si umím představit. Ale vůbec na to nesmíte myslet. Chtějí vás co nejvíc pokořit. 

Nedovolí vám tam jít.“ 

Harry si povzdechl. Jeho podezření se potvrdilo. 



43 
 

„Co mám tedy dělat, pane?“ 

„Dopřáváte si snění, Pottere?“ neobratně se zeptal. „Jestli ne, je nejlepší čas začít. Myslete na 

něco veselého a přinuťte se ignorovat potřeby. Rozumíte? Musíte si udržet důstojnost, pokud 

chcete přežít.“ 

Přežít… jako by to bylo možné… 

Nejdříve Harry nevěděl, jaké sny by mohly být silnější, než jeho potřeby a bolesti. Nejdřív 

sledoval Snapea a zkoušel ho napodobit. Zdál se tak pevný a neochvějný, že mu Harry tajně 

záviděl. Bude někdy tak silný jako on? Těsněji k sobě přitisknul stehna a cítil, jak se vlivem 

tohoto pasivního mučení začíná potit. Nikdo jim neubližoval, ale na druhou stranu… tohle 

bylo mnohem horší než bití a kletby. Zoufale potřeboval něco, na co by se mohl soustředit 

dříve, než… dříve, než se něco stane. 

Povzdechl si a pozorněji se zadíval na Snapea. Pokusil se přijít na to, o čem muž sní. 

S největší pravděpodobností mužova fantazie obsahuje nějaký obzvlášť ohavný lektvar nebo 

srážení bodů Nebelvíru za domnělé přestupky… Byla to docela zajímavá hra, zajímavější než 

samo snění. Moc toho o profesorovi nevěděl, tak doplnil mezery ve znalostech smyšlenými 

obrázky o Snapeově imaginárním životě a minulosti. 

Byla to opravdu zábava. Oblíbenou představou se po chvíli stala ta, kdy se Snape proháněl na 

koštěti jako odrážeč (například), profesorovy dlouhé, mastné vlasy vlající ve větru, 

s odrážečkou výhružně sevřenou v ruce… Nebo další oblíbená: Snape trhající květiny. Do 

lektvarů, samozřejmě, ale jen ta pouhá představa Snapea na rozlehlé louce, trhajícího 

rozmanité barevné kytky, byla k nezaplacení. V jednu chvíli se málem rozchechtal a stěží 

udržel klid. Snape trhající květiny byl skoro tak povedený jako Snape a mytí vlasů… Harry se 

rozhodl, že jestli se mu podaří nějak dostat z tohoto pekla, musí se o to podělit s Ronem. 

A pak, když se tamti vrátili a profesorovo mučení pokračovalo, se za ty myšlenky styděl a 

litoval toho. Poprvé, když viděl Snapea ve zjevném utrpení, zjistil, že se jeho pocity vůči 

tomu muži, postaršímu profesorskému mizerovi, úplně změnily. Obavy a bolest ze ztráty toho 

muže byly horší než deset Cruciatů. Harry nechtěl, aby zemřel, ne, nikdy! I když se snažil tyto 

pocity zakrýt. Nechtěl, aby jejich trýznitelé zvětšili profesorovu bolest jen proto, že to 

zraňovalo jeho, Harryho. Věděl dobře, že Voldemortovým cílem nebylo potrestání Snapea, 

ale hlavně jeho, Harryho zlomení. A že Největší Bastard plánuje využít jejich stále křehkého 

pouta ke způsobení ještě většího utrpení. 

Vydírání, ano, byl si jistý, že to byl Voldemortův záměr, když je dal dohromady. Jestliže 

Snape věděl o psychologických teoriích o bolesti a poutech, mohl je znát i Voldemort. A 

jestliže to znal, jistě si myslel, že bude jednodušší je zlomit. Byl to krutě naplánovaný, běžný 

způsob, jak lidi mučit, a oni určitě nebyli první oběti. 

Sledovat Snapea v bolestech mu tak rvalo srdce, že skoro přivítal, když přišla řada na něj. 

Nikdy víc už nechtěl vidět Snapea trpícího a tiše se svíjejícího. Bylo to horší než jeho hlasitá 

muka; ta tichá bolest… Snape byl skutečně velmi silný a i Harry takovou sílu chtěl mít. Tak 

se i on snažil zadržet výkřiky, jak jen to šlo. Někde uvnitř věděl, že také chce ulehčit 
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Snapeovi. Pokud by se mu podařilo bolestí nekřičet, možná by si Snape nemyslel, že zažívá 

tak velkou bolest. 

Bylo to páté nebo šesté kolo, kdy se mu konečně podařilo trpět v tichosti. Byly to uspokojivé 

pocity a najednou pochopil Snapeova slova o důstojnosti. Smysl dlouhého rozhovoru o 

využití bolesti se stával jasnější a jasnější. Jeho život již nebyl bezvýznamný. Ve chvílích 

bezhlesné bolesti cítil, že díky tomuto vědomí jeho síla roste. 

Když poslední kletba odezněla a on ležel na podlaze a pokoušel se ztěžka dýchat, slyšel 

nenáviděný hlas namířený k profesorovi. 

„Vidím, Snape, že jsi neztrácel čas a vysvětlil jsi panu Potterovi nějaké důležité věci o 

vítězství nad bolestí, že? Nebo tě jen napodobuje? Jste tak dobří přátelé? A tady si nemohu 

pomoci a zajímá mě, zdalipak jsi mu řekl, kdo byl tvůj ‚učitel‘? A o tvých zkušenostech 

s druhou stranou hůlky? Tvých profesionálních dovednostech v mučení? Kletbách? Zabíjení? 

Už ses chlapci představil, nebo před ním jen hraješ roli toho dobrého chlapa?“ 

Harrymu se na chvíli zastavilo srdce. O čem to mluví? 

Voldemort se zastavil u Harryho a nohou chlapce otočil na záda. 

„Možná byste mohl vyzkoušet, pane Pottere, nějaký skutečně báječný lektvar vyvinutý tady 

profesorem, a tak bychom mohli učinit toto naše malé sezení zajímavějším. Souhlasíte, pane 

Snape?“ otočil se náhle k Mistru lektvarů. 

Harry viděl, jak Snape hrůzou vytřeštil oči. 

„Nech toho chlapce být,“ řekl chraplavým hlasem, ale Voldemort jen pokrčil rameny. 

„Proč bych měl?“ zvědavě se zeptal. 

Snape zasténal. Nemohl říct nic, co by přesvědčilo Pána zla, aby svoji oběť nechal na pokoji. 

Uvědomil si, že Voldemortovým hlavním cílem bylo zneužít křehké důvěry mezi nimi a 

oslabit jejich odpor zasetím semínka vzájemné nedůvěry. Byl si jistý, že kdyby se Voldemort 

rozvykládal o jeho minulosti, chlapec už mu nikdy znovu neuvěří. A kdyby mu Voldemort dal 

ty lektvary… 

Po nekonečně dlouhou chvíli cítil, jak se ho zmocňuje panika. Nechtěl ztratit chlapcovu 

důvěru, ačkoliv nevěděl proč. Byl si jistý, že pokud by o ni přišel, jeho šťastné dny v pekle by 

skončily. 

Harry zaznamenal změnu ve Snapeově tváři a najednou promluvil. 

„Jsem připravený čelit celé pravdě.“ Jen doufal, že Snape pochopí, co tím chtěl říct. 

„Uvidíme,“ otočil se k němu Pán zla s úsměvem ve tváři. 

Čas se stal nekonečnou řadou různých bolestí a po chvíli Harry necítil kolem sebe nic. Svět, 

s jeho pohybujícími se postavami, se rozostřil, ale on jen ležel na podlaze a bojoval s různými 
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druhy bolesti, občas neschopný zadržet sten nebo výkřik. Cítil se smrtelně vyčerpaný, přál si 

zemřít, nebo usnout, nebo ztratit vědomí, ale Voldemort si dával pozor, aby na něj seslal 

Ennervate pokaždé, když omdléval. 

Snape byl nucený celou akci sledovat a během velmi krátkých okamžiků mezi dvěma lektvary 

Harry viděl jeho hluboké utrpení. Navzdory skutečnosti, že byl profesor zodpovědný za 

všechnu tu bolest, nemohl se na něj zlobit. Ani nevěděl proč. 

Po dalších dvou hodinách Voldemort už nebyl schopný jej znovu pomocí Ennervate probrat. 

Byl při vědomí, ale jen tak tak. Cítil něčí ruku, jak jej opatrně objímá, pak byl chovaný v 

náručí jako malé dítě. Cítil vratké kroky toho, kdo jej nesl. Muži se podařilo dopravit jej až 

téměř do spodní části schodiště, než ho upustil, a on se skutálel do dveří cely. 

K jeho překvapení mu to neublížilo. Prostě to nebylo důležité. V té chvíli konečně ztratil 

vědomí. 

XXX 

Když se vzbudil, ležel blízko dveří na podlaze známé cely. Snape byl stále v bezvědomí a 

Harry se rozhodl provést ‚ranní rutinu‘ vzhledem k tomu, že tady mohl. Ve džbánu 

překvapivě našel čerstvou a studenou vodu. Otřel si tvář kouskem vlhkého oblečení, očistil 

zbytky různých lektvarů ze rtů a tváří. Omluvil se sám před sebou, že plýtvá vodou, ale 

vypláchl i ústa. Nechtěl polknout hořké sliny ještě smíchané se zbytky tekutin, které byl 

přinucen spolykat. Nakonec se napil. Bylo to lepší, než cokoliv, co kdy cítil ve svém životě. 

Potom se vrátil do svého rohu, sedl si, opřel se o zeď a zavřel oči. 

Cítil, jak se mu točí hlava a má závrať, bylo mu špatně od žaludku. Svaly ho bolely a několik 

částí jeho těla ještě pulzovalo bolestí. Každý nádech byl utrpením, protože při zvedání a 

klesání žeber naprasklé kosti téměř explodovaly bolestí. Kašel, který ho čas od času přepadl, 

tuto bolest jen zdůraznil a činil ji neodvratnou. Slzy mu stékaly po tvářích v tiché agónii. 

A toto byl opravdu teprve začátek. Co by měl dělat s tou neustálou bolestí během 

následujících dní? Mohl by ji nějak zmenšit, nebo ji měl přijmout a naučit se s ní žít, dokud se 

Voldemort konečně nerozhodne to s nimi skoncovat? Nevěděl, ale budoucí vyhlídky 

nevypadaly nadějně. 

A navrch k tomu všemu měl hlad a byla mu zima. Po všech těch lektvarech podobných 

kyselinám jeho žaludek volal po skutečném jídlu, stahoval se bolestí a hladem. Nemohl si 

pomoci a přemítal o svých oblíbených pokrmech, což jen zvyšovalo pocit prázdnoty v břiše. 

Pokusil se najít jiné téma, o kterém by přemýšlel. Teplé oblečení. To byl další dobrý námět, 

ale stejně beznadějný, jako jídlo. Zoufale si povzdechl, když uslyšel zvuk přicházející od 

Snapea. Harry otevřel oči a zaměřil svůj špatný zrak na scénu jen několik stop od něj. 

Profesor sebou házel na podlaze pravděpodobně v noční můře a něco si divoce mumlal pod 

vousy. 

„Quietusi, musíš… Ne… Nedělejte… Proč to nemůžete pochopit? Počkejte… Nemůžu to 

udělat! Ne. Otče, otče, zabij mě! Zabij mě, zabij mě… Ne, ne jeho, ne Quietuse, prosím, ne 

jeho, Quietusi, ne! NEEEEE!“ Poslední slovo bylo hlasité a plné zoufalství. Harry se otřásl a 
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připlížil se blíž k Snapeovi. V šoku zíral na to, co viděl. Slzy tekly muži po tváři a tiché 

vzlyky otřásaly jeho tělem. Harry cítil silnou potřebu něco udělat, nějak ho utěšit, ale nebyl si 

jistý… Opatrně se dotkl mužovy tváře a otřel slzy jemnými pohyby, hladil jeho líce a mumlal 

potichu pár laskavých slov. 

Muži se pomalu ulevilo. Harry uviděl slabý úsměv, který se mu objevil na tváři. 

„Quietusi?“ vřele se zeptal s očima stále zavřenýma. Jak neobvyklý tón od toho zmetka bez 

srdce, pomyslel si Harry. 

„Ne, profesore,“ odpověděl klidně a pomalu a odtáhl ruku. „Jen já, Harry. Harry Potter.“ 

Snape dlouze vydechl a jeho úsměv zmizel. Harry viděl, jak zatnul čelist. Po chvíli otevřel 

oči. 

„Dobré ráno, pane Pottere,“ pronesl svým obvyklým studeným hlasem. Ve skutečnosti byl 

pouze v rozpacích, když ucítil stopy slz v očích a na tvářích. Brečel před Potterem. Situace 

byla víc než trapná. 

„Dobré ráno, pane,“ pozdravil zdvořile chlapec, ale v jeho odpovědi zaznělo něco jako 

zklamání. 

Po krátkou chvíli Snape cítil, jak v něm narůstá vztek. Ale vzpomínka na laskavou péči do něj 

narazila a odehnala hněv pryč. Skutečně se ho chlapec dotýkal? Jeho, špinavého, umaštěného, 

hnusného zmetka? To bylo opravdu nepředstavitelné. Bylo jen málo lidí, kteří k němu byli 

milí a dobrovolně se ho dotkli. A teď ten chlapec… Proč? 

Pokusil se posadit, ale když se mu to nepodařilo, opřel se o lokty. 

„Proč, mohu-li se zeptat, jste se mě, Pottere, dotýkal?“ vyštěkl nervózně. 

„Měl jste noční můru a plakal jste,“ odpověděl chlapec věcně. „A… chtěl jsem nějak… 

nějak…“ 

„Co?“ jeho hlas byl tvrdý a agresivní. Jak se mohl tenhle drzý spratek opovážit…? 

Harry sebou cuknul, když uslyšel ten výhružný tón. 

„Utěšit vás,“ zašeptal. „Jen utěšit, nic víc. Promiňte, pane,“ zašeptal poslední slova, ale 

hluboký smutek byl pro Snapea dobře slyšitelný. Když se chlapec obrátil k návratu do svého 

rohu, zastavil ho Snapeův hlas. 

„Počkejte, Pottere.“ 

Harry se znovu otočil a zvedl pohled k profesorovu. Na dlouhou chvíli zavládlo úplné ticho. 

„Děkuji,“ nakonec zamumlal Snape a teď to byl on, kdo se odvrátil od ztuhlého Harryho. 

Znovu mezi nimi zavládlo nepříjemné ticho. Ani jeden nevěděl, jak začít rozhovor, nebo co 

by měli dělat, říkat. Harry se se zjevným úsilím plížil zpět do svého rohu a posadil se s koleny 
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u hrudi. Tento pohyb ho ničil, ale byl příliš promrzlý, aby se staral. Silně si objal nohy a 

zavřel oči. Tato pozice byla nejvíce uspokojující v chladu, který mu kůží pronikal až do 

morku kostí. 

Ve sklepení bylo vždy chladno, tohle nebylo výjimkou, a zbytky oblečení nemohly zahřát 

jeho zmrzlé tělo. Po chvíli se začal třást. 

Nevšiml si, že ho Mistr lektvarů pozoruje, dokud muž nakonec nevzdychl a nezakašlal, aby 

upoutal Harryho pozornost. 

„Pottere, nevadilo by, kdybych si sedl vedle vás?“ tiše se zeptal. 

Harry jen přikývnul. Bylo mu to jedno. Snape beze spěchu vstal a občas syknul stejnou bolestí 

jako Harry, opatrně se sklonil a zvedl roztrhaný hábit, který tu zanechal před dvěma dny. 

Roucho bylo ztuhlé hustou krví a velmi špinavé, ale byla to jediná věc, kterou mohli použít 

jako pokrývku. Posadil se vedle třesoucího se chlapce a rozprostřel hábit těsně kolem nich. 

Snažil se nedotýkat Harryho, ale hábit nebyl tak velký, aby se mohl odsunout. A chlapec 

nakonec potřeboval něco teplejšího, než byl hábit, tak nechal doteky stranou a zůstali 

v kokonu, který vytvořil. 

„Pottere, myslím, že musíme hovořit,“ řekl jemně poté, co dokončil úpravu roucha. 

Harry znovu přikývnul a zoufale se snažil nepřemýšlet o trapnosti této situace. 

„O čem chcete mluvit, pane?“ zeptal se s pohledem upřeným na svá kolena. 

„Pamatujete si na otázku, kterou jste mi včera položil?“ 

„To bylo včera, co jsme mluvili?“ zeptal se Harry s předstíranou nedůvěrou. „Zdá se mi, jako 

by to bylo před dvěma či více dny. Nebo lety…“ 

„Čas nás mate, Pottere,“ slabě se usmál Snape. „Ale k mé otázce. Pamatujete…“ 

„Které otázce, pane?“ přerušil ho Harry a zívnul. „Vedli jsme dlouhý rozhovor se spoustou 

otázek.“ 

„Vaše otázka, kterou chci nyní zodpovědět, se týkala mých aktivit jako Smrtijeda,“ 

vysvětloval Snape unaveně. 

„Och,“ Harry se zatřásl. „A… pane… proč o tom chcete mluvit?“ 

Snape si projel rukou vlasy. Skutečně, proč? Ale tuto myšlenku zapudil. 

„Myslím, že bude lepší pro nás oba, když vás o tom informuji já místo Voldemorta. 

Nemyslíte?“ 

„Jistě, pane. Ale nemusíte o tom mluvit, jestli nechcete. Vím, čeho tím Voldemort chce 

docílit… A nevyčítal bych vám nic, cokoliv by mi o vás řekl a cokoliv by mi udělal. Je mi to 

jedno. Vůbec mu nevěřím.“ 
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Snape sklonil hlavu neschopný promluvit. Potter se podobal Quietusovi v tolika směrech a to 

ho mučilo. Obětavost, vřelé srdce, přemýšlivost, starostlivost… A on nesnášel toho kluka po 

dlouhé čtyři roky… a zcela jistě by ho nesnášel do posledního ročníku, nebýt této ‚nehody‘. 

Nejistý pocit mu rostl v hrudi a než zeslábnul, cítil, jak mu svírá srdce. 

Všechno bylo tak divné… On BYL hnusný hajzl a neměl se takto chovat! Neměl mít srdce! A 

už vůbec ne bolavé srdce! Ale své pocity nemohl změnit. Ani je už nechtěl měnit, uvědomil 

si. 

„Podívejte,“ začal pomalu, ani přesně nevěděl, jak pokračovat. „Vážím si vaši důvěry, ale… 

skutečně si ji nezasloužím. A Voldemort to ví.“ 

„Profesore,“ Harry ho opět přísně přerušil. „Nemyslím si, že toto je správné místo, kde 

bychom měli mluvit o tom, kdo si co zaslouží. To je bezvýznamné. Zcela jistě se nebudu 

starat o to, co mi Voldemort řekne a věřím vám, protože… protože jste se mnou v této situaci 

a vybral jste si to jen kvůli mně. Nemám důvod vám nevěřit,“ nejistě zamumlal poslední 

slova. Doteď skutečně nevěděl, proč Snapeovi věřil. Ale tato slova dávala smysl. 

Snape se zájmem hleděl na chlapce. Kolik mu bylo? Třicet? Čtyřicet? Bylo neuvěřitelné, že 

mu bylo teprve patnáct. Zavrtěl hlavou. 

„Přestaňte, Pottere, prosím,“ nakonec se mu podařilo promluvit. „Rozhodl jsem se vám to říct 

a chci vám to říct. Na druhou stranu, všechno vám to chci sdělit, protože vám taky věřím. 

Rozumíte?“ 

Harry zvedl oči ke Snapeovým. 

„Děkuji, pane,“ lehce zčervenalý poděkoval. 

Jejich vzájemné zpovědi je zklidnily a Harry se spontánně přiblížil k teplému Snapeovu tělu. 

Cítil, jak chvění mizí a jeho svaly to přijaly s velkou úlevou. 

Aniž by se odtáhl, Snape se opřel o zeď a oči upřel do prázdna. 

„Bylo mi osmnáct, když jsem se připojil k Voldemortovi, hned poté, co jsem dostudoval 

Bradavice. Udělal jsem to svobodně a dobrovolně, nikdo mě k tomu nepřemlouval. Ani 

rodiče, ačkoliv byli stoupenci Voldemorta od samého počátku a byli mou myšlenkou 

potěšeni. Takže nemám žádné omluvy. Jsem zcela zodpovědný za své rozhodnutí.“ Snape se 

na chvíli odmlčel, pak se zhluboka nadechl a pokračoval. „První krok po této cestě jsem 

udělal, když mi bylo jedenáct a byl jsem zařazován. Moudrý klobouk se mě zeptal, jestli chci 

být v Havraspáru, stejně jako hodně členů mé rodiny, ale já trval na Zmijozelu, tak mě zařadil 

tam. Moji rodiče byli šťastní, když jsem jim o tom rozhovoru s kloboukem řekl, a já byl tak 

pyšný. To byla první prohraná bitva.“ 

„Pane, je skutečně tak důležité, do které koleje patříte?“ zeptal se Harry během krátké 

odmlky. 

Snape na něj vrhl překvapený pohled. 
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„Dobrá otázka. O tom jsme skutečně hodně debatovali s Alb… ehm… ředitelem Brumbálem 

a on vždy trval na tom, že to není tak důležité, jak si představuji.“ 

„Naše současná situace je důkaz jeho tvrzení, ne?“ usmál se Harry. 

„Proč?“ Snape byl zmatený. 

„Jsem Nebelvír, vy Zmijozel, a přesto sdílíme stejný osud, ne?“ 

„Pottere, důvody, které nás sem dovedly, jsou zcela odlišné!“ Snape odpověděl podrážděně. 

Harry se ušklíbl. 

„No… já nemám ŽÁDNÝ důvod tady být, byla to jen pouhá náhoda, že mě chytili. Nikdy 

jsem neprojevil touhu tady být. Ale vy, profesore, vy jste se rozhodl sdílet můj osud. To je 

velmi nebelvírské, že ano?“ 

„Pottere,“ Snapeův tón byl pobavený a trochu smutný. „Nejsem Nebelvír. Jsem Zmijozel. 

Jsem tu spíše kvůli přísaze, než statečnému srdci. Přestaňte si myslet, že jsem lepší, než 

jsem.“ 

„Nemyslím, že ten incident s vlkodlakem a pomoc mého otce jsou pro vás dostatečné důvody, 

abyste mě ochraňoval. Můj otec se pokoušel zachránit Siriuse a profesora Lupina víc než vás. 

Takže podle mého názoru ke mně nemáte žádné životní závazky. A přesto jste mi život 

zachránil a jste tu teď se mnou.“ 

Snape zavrtěl hlavou. 

„Zastavte. Děláte unáhlené závěry. Zaprvé: váš otec mi život zachránil a myšlenka, že spíš 

zachraňoval přátele, není důležitá. Dluh za život, je dluh za život, ať má váš zachránce 

jakékoliv důvody. Zadruhé, musíte vědět, že jsem se nesnažil zachránit vám život kvůli 

vašemu otci. Svůj dluh jsem splatil dlouho předtím. Měl jsem jiný důvod. Jak už jsem řekl, 

přísahal jsem.“ 

„Komu?“ 

„Vaší matce.“ 

Chlapec zvedl hlavu a podíval se na profesora. Jejich tváře teď byly velice blízko a Harry 

viděl Snapeův výraz dokonale. 

„Vy jste znal moji matku?“ zeptal se nevěřícně. 

„Ani ne. Znal jsem ji ze školy, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Víte, v mých očích byla jen 

šmejdka… přeci jen mudlorozená čarodějka… A já…“ 

„Aha,“ Harry cítil, jak mu obrovské zklamání sevřelo bolavou hruď. Šmejdka! Snape řekl: 

‚šmejdka‘! Zatřepal několikrát hlavou, aby se zbavil těch zraňujících pocitů, ale nepomohlo 

to. Tolik to bolelo. 
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„Pottere,“ Snape se jemně dotkl jeho ruky. „Řekl jsem vám, že nejsem dobrý člověk. Nikdy 

jsem nebyl. Ale když jsem teď řekl ‚šmejdka‘, chtěl jsem jen vyjádřit, jak jsem 

přemýšlel tehdy. Ne teď. Skutečně.“ 

Harry nemohl pronést ani slovo, jen přikývnul. Slzy se mu pokoušely vytrysknout z očí a on 

zatnul zuby, aby s nimi bojoval. 

„Pottere, nemínil jsem vás zranit, omlouvám se,“ slyšel ospravedlňující se Snapeův hlas 

jakoby z dálky. Potřeboval nějaký čas, aby se zase sebral. 

„Prosím, pane. Pokračujte,“ řekl, když zase mohl myslet. 

Snape přikývnul, oči plné obav upřené na Harryho. 

„Tak mě vaše matka přiměla přísahat.“ 

„Kdy?“ 

„Když jsem k nim domů přišel, abych je informoval, co s nimi Voldemort plánuje. V srpnu, 

pokud si dobře pamatuji. Poté se rozhodli použít Fideliovo zaklínadlo.“ 

„Ale jak vás mohla donutit? Tomu je těžké uvěřit. Jste mnohem silnější a jako… Smrtijed 

musíte být dobrý i v soubojích.“ 

„Ehm…“ Snape se napůl usmál. „Máte pravdu. Ale nic jsem netušil. Našel jsem ji samotnou 

doma. Informoval jsem ji, a když jsem se otočil k odchodu, ucítil jsem její hůlku na svém 

krku.“ 

„Ona na vás zaútočila!“ Harry si nemohl pomoci a poslední slova vykřikl. 

„No… ano. Pak mě přinutila vás chránit v případě jejich smrti.“ 

„Ale… proč chtěla vás a ne někoho jiného?“ zajímal se Harry. 

„Nevím. Možná kvůli mé úloze špióna… si myslela, že vás můžu ochránit lépe, než kdokoliv 

jiný. Nemohla vědět, že Voldemort zmizí těsně po její smrti…“ 

Harry uvažoval a přikývnul. 

„Jo… Jistě. Jen mi to přijde tak… divné.“ 

„Mně taky. Dokud jste nepřišel do Bradavic, neměl jsem šanci splnit svoji přísahu. Albus mi 

řekl, že se svými příbuznými jste v bezpečí. Ale potom…“ 

„Je to trvalá přísaha?“ přerušil ho opět Harry. 

„Jak to myslíte, trvalá?“ odpověděl otázkou Snape. 

„Musíte mě chránit, dokud jeden z nás nezemře?“ Snape zdráhavě přikývnul. „Och, to je 

tak… vtipné,“ mumlal Harry. „VY jste byl mým zapřisáhlým ochráncem během všech těch 

let…“ 
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Snape se nepohodlně zavrtěl. 

„Ehm… ano.“ 

Harry vypadal, že nevnímá jeho nepohodlí. 

„To nemohlo být jednoduché,“ přemítal. „Vy… neměl jste mě rád a přesto jste byl nucený mě 

ochraňovat…“ 

„Vskutku to nebylo jednoduché,“ ujistil ho profesor s úšklebkem. 

„To bych nikdy neuhodl,“ řekl Harry, když přemýšlel o hodinách lektvarů. Zcela jistě se 

očekávalo, že ochránce bude přátelštější, nebo tak něco… tím ochranným způsobem… 

„Nikdy jsem vaší matce nerozuměl,“ ozval se Snape. „Znala mě dost na to, aby mi nevěřila 

stejně jako všichni ostatní. Vždy jsem byl arogantní, krutý hajzl z čistokrevné vznešené 

kouzelnické rodiny, Zmijozel, následovník Voldemorta, vrah, který si až do konce svých dní 

zaslouží hnít v Azkabanu, amen. A ona přinutila mě chránit vás, syna mudlorozené a Jamese 

Pottera, Nebelvíra, věrného partnera Albuse Brumbála, bystrozora ve Fénixově řádu, 

zachránce! Nemluvě o tom, že váš otec a já jsme se vždycky nenáviděli od prvního okamžiku, 

co jsme se potkali! Z mé strany to byl nepřetržitý hněv po dobu čtrnácti let.“ 

„Ach,“ Harry pobaveně zvlnil rty. „To byl ten důvod!“ 

Profesor sklonil hlavu. 

„Ano. Ale abych to tak řekl nyní: to byl ten důvod. A Albus mě vždy nabádal k tomu, abych 

vás líp poznal. Abych poznal osobu, kterou po zbytek života musím chránit. Ale to já nechtěl. 

Styděl jsem ze za tento nechtěný úkol, za celou tu nemožnou situaci! A nemohl jsem s tím nic 

dělat! Smrt vaší matky učinila mou přísahu absolutní a neodvolatelnou.“ 

„Nikdo ji nemůže odvolat? Ani já?“ najednou se zeptal Harry. 

„Vy byste...?“ Snape byl ohromen. „Proč…?“ 

„Abyste mohl žít svůj život, pane,“ prostě odpověděl chlapec. 

„Nemůžete ji stáhnout, dokud vám nebude dvacet pět nebo se neoženíte.“ 

„Myslíte tím, že mám spěchat do chomoutu?“ Harryho oči zajiskřily. 

„Ne,“ usmál se profesor. „Neočekávám, že se oženíte. Stejně nevěřím, že byste mohl najít 

nějakou vhodnou osobu tady, na Nightmare Manor.“ Usmáli se jeden na druhého. „A… abych 

pravdu řekl, už netoužím po nikom, obzvláště ne po vás, abyste ze mne tu přísahu sejmul.“ 

„Myslíte tím…?“ zdálo se, že Harry ztuhnul, oči se mu rozšířily překvapením. 

„Myslím tím, že Albus měl pravdu. Měl jsem se pokusit vás poznat. Bylo by to pro nás oba 

lepší. Hlavně pro mne.“ 
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Harry zčervenal. 

„Proč jste to řekl?“ 

„Protože jsi dobrý kluk, Harry a přeji si, abych tě mohl chránit i v této situaci, ale nemohu. 

Promiň.“ 

Seděli zamyšlení a pak se Harry rozhodl zeptat se na rodiče. 

„Pane?“ opatrně se ozval. Nechtěl profesora rušit, ale nezdálo se, že by se tak stalo. 

„Ano?“ 

„Můžete mi vyprávět o… mých rodičích?“ 

„Podívejte, Pottere, neznal jsem je dost dobře. Jak jsem řekl, s vaší matkou jsem nikdy 

nemluvil, mimo tu jednu situaci, pokud se to dá nazvat ‚rozhovorem‘… Byla z Havraspáru, 

mazaná a talentovaná dívka o dva roky mladší než váš otec a já. Nepamatuji si přesně, kdy 

spolu začali chodit, možná v posledním ročníku vašeho otce.“ Po chvíli dodal. „Jsem si jistý, 

že do našeho pátého ročníku spolu nechodili.“ 

„Proč, pane?“ 

Snape se ušklíbnul. 

„Byl to ten rok, co se přihodil ten slavný vlkodlačí incident, Pottere. Před tím jsme si vždycky 

šli po krku. Zaznamenal bych, kdyby s někým chodili, ale tak to nebylo. Nikdo z nich. Pak už 

jsem je nesledoval.“ 

„Bál jste se?“ nevěřícně se zeptal Harry. „Nikdy bych si nepomyslel…“ 

„Ne, nebál jsem se jich. Měl jsem jiné důvody.“ 

„Můžu se zeptat…?“ 

„Proč ne? V tu dobu jsem chodil s Anne-Marií Blackovou. Ve skutečnosti to byl hlavní důvod 

‚vtípku‘ Siriuse Blacka. Chtěl zachránit svoji milovanou sestru před slizkým Zmijozelem. 

Nejdřív se snažil přesvědčit Anne, že jsem temný čaroděj, služebník Voldemorta a tak 

podobně.“ Snape se otočil k Harrymu. „V té době jsem nebyl, ještě ne. A po tom vlkodlačím 

incidentu se Anne v nebelvírské věži se svým bratrem hrozně pohádala. A my zůstali spolu.“ 

„Vy jste chodil s Nebelvírkou?“ Snape viděl v Harryho očích překvapení. 

„Anne byla Havraspárka jako vaše matka. V mé rodině bylo hodně Havraspárů. Byl to vztah 

akceptovaný mými i Anninými rodiči.“ 

„Souhlasili? Jak?“ 

Snape se uchechtnul. 

„Tradice, Pottere.“ 
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„Nerozumím,“ řekl Harry trošku naštvaně. 

„Nuže, pokusím se vám to vysvětlit. V kouzelnickém světě je hodně rodin, jak už jistě víte. 

Většina je ‚smíšených‘, což znamená, že jeden z páru je mudlorozený. Pak jsou ty, kde oba z 

páru jsou z mudlovských rodin. A pak tu jsou ty čistokrevné.“ 

„O tom vím. Ron mi o tom vyprávěl.“ 

„Řekl vám váš přítel i o klasifikaci čistokrevných rodin?“ 

„Klasifikaci? Jak to myslíte?“ 

„Jsou dvě třídy čistokrevných: vznešené a obyčejné rodiny.“ 

Harry přikývnul. 

„Chápu. Vaše rodina byla vznešená a Annini rodiče, jako členové obyčejné rodiny, měli 

radost nad dceřiným štěstím, že?“ 

„Téměř máte pravdu, Pottere. Annini rodiče byli šťastní, ale měli jiný důvod ke štěstí. 

Blackova rodina, stejně jako Snapeové, je jedna z nejstarších kouzelnických vznešených rodin 

v Anglii. A i když teď již je přijatelné, že si potomek vznešených vezme člena obyčejné 

rodiny, možná ne mudlorozeného, velká část vyšší třídy kouzelnické společnosti podporuje 

sňatky pouze mezi vznešenými rodinami.“ 

„I mudlové mají podobné tradice,“ zmateně zamumlal Harry. „Nikdy jsem si nemyslel…“ po 

krátké pauze se zeptal. „Má matka byla mudlorozená, to vím. A co rodina mého otce? Byla to 

obyčejná rodina, že?“ 

Snape cítil nádech hořkosti v chlapcově hlase. 

„Ano, ale co to znamená? Nic, Harry. Věř mi,“ povzdechl si a pokračoval. „Bez ohledu na to, 

jak moc jsem nenáviděl tvého otce, musím říct, že byl chytrý a odvážný, stejně jako tvoje 

matka. Byli silní a věrní, oba dva. Jako ty.“ 

„Proč jsem nikdy neslyšel o Siriusově sestře?“ Harry pokračoval rychle, neměl v úmyslu se 

znovu červenat. 

Snapeova tvář potemněla. 

„Zemřela dřív, než ses narodil.“ 

„Pro… promiňte, pane,“ koktal Harry nervózně. 

„To je v pořádku, Pottere,“ povzdechl si Snape. „Ale pokud se rozhodneme pokračovat 

v tomto rozhovoru o minulosti, potkáme víc smrti, než si dokážete představit. Byly to 

nejtemnější roky tohoto století.“ 

„Proč mám pocit, že ty co přijdou, budou ještě horší?“ otřásl se Harry. 
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„Pokud se toho dožijeme, uvidíme.“ 

„I když neuvidíme, můžou být horší, pane.“ Harry zívnul. „Promiňte, profesore, ale myslím, 

že si před večerním představením trochu schrupnu,“ zamumlal, když se pokoušel ještě víc 

schoulit před ostrým chladem v cele. 

Když usnul, Snape pevněji přerovnal plášť přes roztřeseného chlapce a pokoušel se nemyslet 

na budoucnost. 

XXX 

„Arture!“ skoro zavřískal hlas Molly Weasleyové. „Proč jsi mi o tom neřekl?“ 

„Co… co, zlato?“ zeptal se její muž ospale. Bylo časné ráno a Artur Weasley vstal jen před 

pěti minutami. Pokusil se potlačit zívnutí, když se posadil ke stolu vedle své ženy. „Molly, 

kde je džem?“ zeptal se, když chtěl trochu posnídat. 

„Proč jsi mi to neřekl? JSEM si jistá, že jsi to VĚDĚL!“ křičela paní Weasleyová na manžela, 

který se snažil vyhnout odpovědi. 

„O čem chceš slyšet, zlato?“ zdvořile se zeptal, ale nepřestával hledat džem v binci na stole. 

Toast mu chladnul. 

„Harry se ztratil! A ty jsi mi o tom neřekl.“ 

„Jak to víš?“ okamžitě se probudil pan Weasley, džem zcela zapomenut. 

„Denní věštec,“ ukázala Molly na noviny. Pod hlavními titulky byla velká magická fotka 

s bezmocně se potulujícími lidmi na Zobí ulici 4. Molly na obrázku viděla Harryho strýce a 

tetu, ale nevypadali, že by je pozornost těšila. Harryho strýc byl viditelně podrážděný; jeho 

teta se ustaraně rozhlížela po sousedech. Ale vůbec neviděla Dudleyho. Pravděpodobně byl ve 

svém pokoji a držel si zadek, nebo si dlaní zakrýval ústa. „Tys o tom věděl, Arture?“ 

Její manžel zrudnul. 

„Ehm… Molly… víš…“ 

„Takže jsi o tom VĚDĚL a NEŘEKL mi o tom. Proč, jestli se můžu ptát?“ 

Pan Weasley bezmocně na svoji ženu hleděl. 

„Nechtěl jsem, aby sis dělala starosti. Pevně jsme doufali, že se někde objeví…“ 

„To nemyslíš vážně! V těchto časech!“ najednou velmi zbledla. „Arture…Ty-víš-kdo ho 

unesl, že?“ 

„Nevíme, Molly. O chlapci nemáme žádné informace. Popletal si myslí, že ho Brumbál ukryl, 

ale on trval na tom, že neví, kde chlapec je. A já mu věřím. Ministra se nebojí, tak by řekl, 

kdyby o Harrym něco věděl.“ 
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„Takže to byl ON. Jak?“ 

„U Dursleyů proběhla rodinná hádka, která skončila tím, že Harry vystřelil z domu. Od té 

doby ho nikdo neviděl.“ 

„Jak je to dlouho?“ 

„Tři dny,“ pan Weasley sklonil hlavu pod probodávajícím pohledem své ženy. 

„No. Co povíme dětem?“ nakonec vzdychla rusovlasá žena. 

„Možná bychom to měli zatajit…“ váhavě odpověděl Artur. 

„Arture… Umí ČÍST a mají hodně přátel. MY jim o tom musíme říct, než to zjistí jinak.“ 

„Máš pravdu, Molly, jako vždy,“ přikývnul pan Weasley. 

„Mami, co se děje?“ najednou se ozval ospalý hlas ze schodů. 

Fred stál na vrchu schodiště a protíral si oči. 

Rodiče si vyměnili významné pohledy a pan Weasley to vzdal. 

„Matka vám to řekne u snídaně.“ Ignoroval ošklivý pohled své ženy a políbil ji na čelo. „Teď 

už musím jít. Uvidíme se odpoledne, zlato.“ 

„Myslíš večer,“ nervózně zamumlala paní Weasleyová. „Nebo budeš domů spěchat?“ 

„To není moje chyba, Molly,“ omlouval se pan Weasley. 

Oba si povzdechli. 

„Já vím. Běž už,“ řekla nakonec. 

Když její manžel odešel, paní Weasleyová ucítila ruku na rameni. 

„Něco se stalo, mami?“ zeptal se Fred jemně. 

„Harry se ztratil, Frede, před třemi dny.“ 

Fred ztuhnul. Ruka se mu zatřásla. 

„Ne. To není pravda… Mami, řekni, že to není pravda… Co bude Ron dělat, jestli…?“ 

„Co bych měl dělat?“ zeptal se nový hlas. 

Byl to Ron. 

Paní Weasleyová a Fred jen stáli v naprostém tichu. Neodvažovali se cokoliv říct. 

Ron pojal podezření. 

„Hej, co se děje?“ zpytavě zdvihnul obočí. „Co se stalo? Mami?“ 
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„Drahoušku, pojď sem,“ odvětila paní Weasleyová a silně objala svého rozpačitého syna. 

„Harry se ztratil… před třemi dny,“ zamumlala Ronovi do ucha. Potřebovala veškerou svou 

sílu, aby náhle bezvládné tělo svého syna zadržela před pádem. 

„Posaď se, drahoušku,“ potichu řekla a s Fredovou pomocí posadila Rona na židli. Oba 

chlapci byli nesmírně bledí, ale Ron byl na tom hůř. 

„On… není mrtvý, že?“ zeptal se chvějící se Ron. 

„To nevíme, drahoušku.“ 

„Byl to Ty-víš-kdo.“ To nebyla otázka. 

„To ještě nevíme, Rone. I když já jsem si zcela jistá.“ 

Sevřela svého syna v objetí a začala ho houpat. 

„Nevíme, je mi to líto.“ 

„Mami, nechci, aby zemřel!“ bezmocně vykřiknul. „On neumře, mami, řekni, že neumře?“ 

opakoval a tichý vzlyk otřásl jeho tělem. 

„Nezemře, Rone. Určitě ne,“ paní Weasleyová opatrně pohladila po vlasech svého syna. 

„Vrátí se, uvidíš!“ 

A pak, neschopná zadržet slzy, zabořila tvář do synových vlasů. 

„Vrátí se.“ 

Kapitola pátá: Důstojnost až do konce 
 

Snape měl pocit, že nikdy dřív nebyl tak trýzněný jako teď. Hodiny jen stál vedle Voldemorta 

a sledoval Harryho převážně tiché mučení. Sledovat fyzické týrání bylo obtížnější bez 

možnosti zasáhnout, jak si všiml. I když přesně věděl, že ty kletby byly bolestivější a 

trýznivější. Ale nesnesitelný byl pouhý pohled na někoho, kdo se dotýká Harryho a zraňuje 

ho. Nikdy předtím se tak necítil: jeho srdce tlouklo jako o závod, dlaně se mu potily, 

nevolnost ho dusila a cítil bolest. Bolest. Bylo to zvláštní, nikdo se ho ani nedotkl, a přesto 

cítil, jak ho mučí absolutní fyzické utrpení. 

Přinutili ho sledovat Averyho ‚práci‘ s břitvou, stále se zvětšující kaluž krve pod chlapcovým 

chvějícím se a úplně nahým tělem. Občas Harry otevřel oči a hledal v jeho pohledu pomoc. 

Zřejmě se mu pokaždé ulevilo, když se jejich pohledy setkaly. 

Ale každý řez zraňoval Snapea víc, než kouzla, než bití, než Cruciaty, které obdržel během 

svého vlastního mučení, a měl pocit, že mu pukne srdce. 

„Aaaaaaah!“ zasténal Harry, když Avery opatrně rozevřel prsty další řeznou ránu. Snape se 

skrčil. 
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„Ale, ale, Severusi. Nelíbí se ti moje malé představení! Proč? Pamatuji si dobu, kdy jsi při 

tom nalézal rozkoš! Plánoval jsem to jen pro tvé potěšení.“ 

Snape zoufale hleděl na chlapcovu tvář, nechtěl o tomto hovořit s Voldemortem, nechtěl si 

připomínat své staré hříchy, současná situace byla dostatečně bolestivá. Vůbec nechtěl mluvit 

s Voldemortem nebo s kýmkoliv jiným. 

„Proč mám pocit, že už jsem kdysi viděl velice podobnou scénu? Tebe, zbaběle sledujícího 

chlapce… chlapce odvážnějšího víc, než jsi kdy byl ty… Máš taky tento pocit déjà-vu, 

Severusi?“ 

Voldemortova slova mu pronikla do mysli a posílila jeho vlastní úvahy a váhavé myšlenky. 

Snape jen taktak své zoufalství skryl. Ten zatracený parchant měl pravdu. Byl zbabělec. A 

Harryho chování bylo skutečně podobné tomu Quietusovu. Ale to už si dávno uvědomil, před 

dlouhou dobou, na začátku tohoto všeho… 

Harry během sezení a rozhovorů v cele jednal podobně jako Quietus, jediná osoba, které si 

Snape opravdu cenil a miloval z celého svého srdce. Quietus, malý a mazaný Quietus, vřelý a 

starostlivý Quietus, který stál před Pánem zla, krvácel a vrávoral, ale beze strachu prohlašoval 

‚Nikdy nebudu tvůj‘, a měl pravdu. 

Quietus, který zemřel právě tady, v Hlavní síni v Nightmare Manoru, po šestém kole mučení, 

a on, Severus, mu nedokázal pomoci… 

Toho dne se Severus rozhodl zemřít. 

Toto mělo také za následek jeho nenávist k Moodymu, tomu zatracenému bystrozorovi. 

V osamělé tmě Azkabanu, kde musel zůstat šest měsíců, prožíval ty hrůzostrašné okamžiky 

svého života mnohokrát: Quietusovo umírání, jeho sténání, svíjení a třes z neuvěřitelné 

bolesti, kterou na něj seslali. A nakonec jeho tělo bez života uprostřed haly… Byl to 

nekonečný film v jeho mysli, celou akci sledoval od prvního okamžiku až po pohřeb na 

hřbitově v Prasinkách. Věděl, že to všechno bylo vypáleno do jeho očí, do jeho mysli, obrazy, 

na které nikdy nezapomene, které si nemůže nepřipomínat. 

Voldemort toto představení viděl jen jednou. Ale pro něj to bylo až moc známé. Chlapec 

důstojně stojí uprostřed haly, hlavu vztyčenou, oči zavřené. Černé oči – a zelené oči. 

Quietusovy oči a Harryho oči. 

Snape si nevšiml slz na své tváři, když stál vzpřímený s očima dokořán hrůzou. Cítil se jako 

v transu; Harryho tvář se náhle přeměnila do Quietusovy, a zase zpět. Mohl vidět pohled plný 

bolesti, bolesti, ale také plný života, přijetí, odpuštění. Bolest bez zlomení se, síla bez agrese, 

smrt beze strachu… 

„Jsem opravdu spokojený, můj drahý profesore, že si to konečně vychutnáváš,“ slyšel, jak mu 

Největší Bastard zamumlal do ucha, a pak si svých slz všimnul. Ačkoliv si je neotřel. Bylo 

příliš pozdě. Voldemort jeho slabost zaznamenal i jeho city k chlapci. S největší 

pravděpodobností svým chováním Harryho zradil, ale nemohl si pomoci. Zkusil Harrymu 



58 
 

pohledem nějak dodat sílu, duševně jej podpořit. Zoufale by chtěl být na Harryho místě, 

převzít místo něj tu bolest, dát svůj život za chlapcův… zachránit jej… 

A nemohl. Lilyina slova mu zřetelně zněla v uších: ‚Přísahej! Přísahej na Quietusovo jméno, 

zrůdo!‘ a on přísahal a teď mu prostě nebyl schopen pomoct… ‚Řekni: Budu ho chránit svým 

vlastním životem‘ – a on přísahal na Quietuse, protože Lily Evansová věděla, že toto byla 

jediná přísaha, kterou by nikdy neporušil… 

Tato přísaha se teď zdála tak vzdálená… A už na ní nezáleželo. Už nebyla důležitá. Trpěl 

kvůli Harrymu, jenom Harrymu, nikomu jinému. Nezáleželo na přísaze, na jeho mrtvém 

bratrovi. Jen na tomto mladém, bezbranném klukovi, který stál v kaluži vlastní krve a umíral 

před ním. 

Zoufale chtěl Harryho zachránit kvůli němu, ne kvůli Lily nebo Quietusovi. Oni byli mrtví. 

Chlapec byl naživu. Zatím. 

Když se Harry konečně zhroutil na zem, Snape ihned opustil své místo a klekl si vedle něj, 

dusíc v sobě řev, když se díval na Harryho tělo. Chtěl ho zvednout ze země, ale nemohl najít 

žádné celistvé místo, za které by jej mohl uchopit tak, aniž by mu způsobil ještě víc bolesti… 

Ale Voldemort jim nařídil, aby se vrátili do jejich cely, takže opatrně zvedl Harryho do 

náruče, jeho hlavu si položil na rameno, co nejvíc jej zabalil do vlastního oblečení a odnesl jej 

do cely.  

Sedl si do jejich známého rohu, stále držel chlapce na rukách. Jeho slzy se mísily s 

chlapcovou krví. Oba dva je zabalil do svého pláště a zoufale prosil nějakého Boha o pomoc. 

Roztržitě hladil chlapce po vlasech a už asi po sté monotónně opakoval: 

„Všechno bude dobré, Harry, všechno bude dobré…“ 

Ale sám už svým slovům nevěřil. I kdyby se jim podařilo přežít všechny dny mučení, Harry 

s tím vším bude muset žít, se vzpomínkami, bolestí, protože ta tu bude vždycky: 

Voldemortova ruční práce nebyla úplně vyléčitelná. Nic už nebude stejné. ‚Už víckrát ne. Už 

víckrát ne.‘ Zakrákal mu Poeův havran do ucha. Pokud přežijí, bude muset najít způsob, jak 

Harrymu pomoct se s tímto vším vyrovnat. Bude-li to možné. 

Ne, možné to nebylo. 

Pod vlivem Cruciatu byl jenom několikrát, ale bylo vždy těžší se s tím vyrovnat v nočních 

můrách, než být vzhůru. Těžší – ne, ne fyzicky, ale mentálně a emocionálně, protože ve snech 

byla ta úplná bezbrannost, ponížení a strach mnohem víc vyzdvižená. V těchto nočních 

můrách vždy věděl, co bude následovat, bylo to nevyhnutelné: ve scénách jeho sny těsně 

následovalo shoření… a ani během posledních čtrnácti let se nenaučil, jak jim uniknout, jak se 

vzbudit. Vždy je musel prosnít celé. 

Noční můry… a toto byla živá noční můra, Nightmare Manor – Panství Nočních můr. 

Zatracený Největší Bastard! A nebylo odsud úniku. Žádné probuzení. 
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Po chvíli se cítil klidnější a slzy na jeho tváři uschly. Harryho krvácení se zastavilo, ale třásl 

se ztrátou krve. Snape sklonil hlavu a oba je co nejlépe přikryl, aby uvnitř udržel teplo. 

Byl vyčerpaný a k smrti unavený, ale nemohl spát. Pokaždé, když zavřel oči, viděl Harryho 

tiše trpět, nebo jeho beznadějný pohled, občas se mu to míchalo s výjevy Quietusova 

utrpení… Obtočil těsněji ruce kolem chlapce, jako by jej takto mohl ochránit před možnými 

děsivě podobnými událostmi dalších dnů… 

Noční můry jej přepadaly i teď, přestože nespal. 

Zatraceně! 

Najednou v klíně ucítil slabý pohyb. 

„Harry?“ zašeptal tiše. 

„Bolí to,“ dítě se chvělo. „Všechno mě pálí… celé tělo… kůže…“ 

„Šššš,“ kolébal bezmocného chlapce opatrně. „Zkus si odpočinout.“ 

„Profesore“ začal slabě. „Myslím, že umřu… Je mi to líto…“ 

„Všechno bude v pořádku, Harry. Jenom si trochu odpočiň,“ Snape byl zděšený chlapcovými 

slovy. Zopakoval svoji větu, pokoušel se ujistit Harryho stejně jako sebe sama. „Ne, Harry. 

Ty neumřeš. Všechno bude v pořádku. Věř mi.“ 

„Je mi to líto…“ slyšel slabé zamumlání. „Nechám vás tu samotného a za to se omlouvám…“ 

„Ne, Harry,“ začal, ale nemohl pokračovat. Zalykal se, neměl v plicích vzduch na to, aby řekl 

nějaké další slovo. Znovu jej stiskl v náručí, jako by ho tak mohl fyzicky ochránit proti… Ne. 

Harry nemohl umřít. MUSEL žít, přežít. 

Když chlapcovo tělo v jeho náruči ochablo, byl to pro něj strašlivý šok a dlouhou dobu nebyl 

schopný vůbec myslet. ‚Ne!‘ zvolal neslyšně. 

Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že chlapec jenom ztratil vědomí, že neumřel. Různé pocity 

ho mučily, cítil se nemocný a měl závrať. Ale neodvážil se pohnout, odložit chlapce ze svého 

klína a náručí. Tyto nově nalezené pocity zahřály jeho srdce, silná touha chlapce chránit a 

pečovat o něj byla nepředstavitelně velká. 

Na začátku jejich zajetí si přísahal, že už nikdy toho kluka nezraní. Nyní cítil, že to nestačí. 

Když seděl v rohu s chlapcem v klíně, složil jinou přísahu, tentokrát silnější: bude se o něj 

starat do své nebo Harryho smrti. Bude mu pomáhat všemi možnými způsoby. Pokusí se být 

tam pro něj. Až do konce jejich dnů. Amen. 

Zlý hlas v jeho hlavě se uchechtl. ‚Jsi tak sentimentální, Severusi. Asi stárneš. Nebo myslíš, že 

bude snadné tuto přísahu dodržet? Kluk v několika dalších hodinách umře, není to tak?‘ 

Musel bojovat se svými starými reflexy, které chtěly, aby se vrátil ke svému starému 

sarkastickému a lhostejnému chování. ‚NE!‘ umlčel svoje myšlenky. Jaký smysl by mělo být 
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tváří v tvář smrti lhostejný? Chlapec si zasloužil víc, než jen jeho lhostejnost, krutost, 

sarkasmus a nenávist. Všechno tohle ty poslední roky snášel. TEĎ musel Harrymu nabídnout 

útěchu, péči… lásku? 

Ach, to poslední znělo dokonale směšně. On a láska! Nevěděl, jak někoho milovat. Quietuse 

taky milovat nedokázal. Pokud by to uměl… Možná, že by Quietus ještě žil. 

Pokud by dokázal milovat, nebyl by tady. Nestal by se Smrtijedem… Vybral by si Havraspár, 

jak mu radil klobouk. Pracoval by pro Ministerstvo nebo Albuse už od první chvíle… Možná, 

že by měl taky rodinu… děti…. 

Už jen ta myšlenka ho šokovala. Zmeškal toho tak hodně? Chtěl se skutečně stát tímhle 

současným člověkem? Osamělý, nenávidící a nenáviděný bastard, následovník monstra, 

profesionální trýznitel, vrah nevinných lidí? 

Pravdou bylo, že nikdy nechtěl žít průměrný život, mít typický způsob života, ale… Nebylo to 

trochu přehnané? A přeci doteď vedl život také typický, v perverzním smyslu slova… 

Ne. Už nezíská dostatečný čas k pokání za vše, co spáchal. Ani v tomto pekle. Nikdy mu 

nebude odpuštěno. 

Tyto myšlenky jej trápily. Zamýšlel to Voldemort, když je dal dohromady? Měl podezření, co 

se stane? Že ho zlomí jeho vlastní pocity, jeho odpor k sobě samému, jeho vlastní vina? 

Vztekle zvedl hlavu, když uslyšel zavrzání otevírajících se dveří. Avery vstoupil. 

„Co chceš?“ vyštěkl Snape nenávistně. „Je skoro mrtvý. Pokud máte v úmyslu pokračovat ve 

vašich akcích, musím vás upozornit, že to neucítí.“ 

Avery pokrčil rameny s ďábelským šklebem ve tváři. V takovýchto chvílích měl Snape pocit, 

že ten chlap není normální. Ale kupodivu ho šílenství přepadalo, jen když ho byla potřeba. 

„Jsem tu proto, abych prodloužil jeho utrpení, Severusi,“ ukázal Mistrovi lektvarů dvě 

lahvičky a zamával mu jimi před nosem. „Myslím, že je znáš?“ zeptal se s předstíranou 

zvědavostí. 

Snape je samozřejmě znal. Protikrvácivý a posilovací roztok. Uvařil je on, stejně jako 

všechny ostatní, co použili ve Voldemortových službách. Ale nevěděl, co by pro Harryho 

bylo lepší: dostat léčivé lektvary nebo zemřít? 

Ale zoufale si přál, aby Harry žil. Chtěl se o něj starat, utěšovat ho, jednoduše být. Taky chtěl, 

aby mu chlapec odpustil, alespoň Harry; ten byl stále naživu, na rozdíl od mnoha jiných, 

kterým dluží víc než jenom omluvu… 

„Dej mi je,“ řekl nakonec čekajícímu Smrtijedovi. 

„Ne. Dám mu je sám. Nevěřím ti, Severusi.“ 

Další dva Smrtijedi vstoupili. 
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„Polož chlapce na zem.“ 

Nechtěl poslechnout, ale jakmile se nadechl k protestu, Avery otráveně odsekl. 

„Pokud neposlechneš, sešlu na vás oba Cruciatus.“ 

Snape se nad touto myšlenkou otřásl a opatrně chlapce položil na zem. 

„Uhni!“ 

Když už nakročil, uslyšel najednou zašeptané ‚Crucio‘ a v dalším momentě se ocitl škubající 

se na zemi. Bylo to hodně dlouhý Cruciatus, trval po celou dobu, co Avery dával chlapci 

spolknout obsah malých lahviček. Po jejich odchodu nebyl Snape schopný se několik 

dlouhých minut pohnout. Bolela ho hlava, oči ho pálily, svaly v křeči. Nakonec své tělo 

donutil doplazit se k Harrymu. 

Ve vzduchu cítit vůni lektvarů, a to mu potvrdilo, že jeden z nich byl na posilnění, a druhý byl 

víc specializovaný lektvar pro případy těžké ztráty krve, tak jako tomu bylo v tomto případě. 

Najednou byl potěšený sám sebou, že byl tak pořádný. Nikdy by tyto lektvary v nepořádku 

nenašli, ale ve své kanceláři měl vše řádně označené a setříděné. 

Vedle chlapce našel také zbytky jeho oblečení, které tam pro něj přinesl zřejmě Avery. Ty 

cáry však nebyly víc než směšné, zakrvavené hadry. Ano, když sebral něco, co bylo kdysi 

kusem oblečení, vzpomněl si na Averyho nesnesitelně pomalé pohyby, když Harryho břitvou 

svlékal během jejich ‚úvodu‘ a přitom ho párkrát pořezal. Už jen při té myšlence se mu zvedl 

žaludek. S povzdechem se posadil a zvedl si Harryho na klín. 

Po chvíli usnul. 

XXX 

Harry se s trhnutím probudil. Na svém hrudníku cítil podivný pohyb, jakoby ho někdo sevřel 

v objetí a stiskl mu ruku. 

„Počkej… Quietusi…Počkej…!“ slyšel. 

Když Harry otevřel oči, viděl Snapeovu tvář jen těsně vedle té své, mračil se pravděpodobně 

kvůli nějakému hroznému snu. V příštím okamžiku si uvědomil, že může tak jasně vidět 

profesorovu tvář, protože mu leží v klíně, opřený o jeho hrudník a paže ho objímají. 

Objímají? Ne, spíš by řekl, že ho muž k sobě tiskl, jako by ho chtěl ochránit, nebo zastavit. 

To byla OPRAVDU zvláštní situace. Bylo to trapné. 

Ale zároveň to bylo uklidňující a tak… odlišné od brutality minulých dní, úplně jejich opak. 

Bylo to něco dobrého, co nikdy předtím necítil; jako by byl malé dítě v náručí rodiče. 

Stále ho pálila kůže, a když se pohnul, vzpomněl si hned na každý řez z předchozího dne. 

Každý z nich pulzoval bolestí. Náhlá bolest ho zasáhla nečekanou silou a trhl sebou. Ale ten 

pohyb byl také bolestivý. Na okamžik lapal po dechu, popadl profesora za šaty a zavřel oči. 



62 
 

„Jsi vzhůru?“ zaslechl zašeptanou otázku. Harry jen přikývl, stále bojujíc proti bolesti. „Cítíš 

se líp?“ uslyšel Snapeův starostlivý hlas. 

Po té, co mohl znovu normálně dýchat, odpověděl. 

„Trochu, pane. Ale…“ nevěděl, co říct. „Strašně to bolí. Ty řezy…“ cítil, jak se Snape 

zachvěl. 

„Ano, umím si to představit, Harry. Musel jsem sledovat celý proces. Snaž se zůstat v klidu. 

To ti pomůže. Dali ti léčivé lektvary. Budeš se cítit líp.“ 

Harry zamyšleně zavřel oči. Po chvíli otevřel pusu. 

„Já…“ začal, ale nakonec větu nedokončil. 

„Ano?“ 

„Myslel jsem, že umřu, pane. Chtěl jsem to. Zkoušel jsem proti tomu bojovat, ale… Byl jsem 

slabý.“ 

„Ne,“ odpověděl mu prudce Snape. „Nebyl jsi slabý. Byl jsi silný, velmi silný. Silnější, než 

kdokoliv, koho jsem dřív viděl.“ 

„Ale… Necítil jsem bolest jako znamení mojí síly, nebo toho ostatního. Chtěl jsem… jen, aby 

to skončilo. Kdybyste tam nebyl, určitě bych to vzdal.“ 

„Harry, přestál jsi to. Odolával jsi bolesti s důstojností. Byl jsi statečný a silný.“ 

„Ale chtěl jsem zemřít.“ 

„To není známka slabosti. Je to normální reakce na mučení.“ 

„Ale říkal jste, že to nesmím vzdát. Že nesmím zaprodat svou duši.“ 

„Pottere,“ povzdechl si Snape tak trochu otráveně. „Přirozené přání ukončit bolest není to 

samé, jako zaprodat duši. Zradíš sám sebe, pokud jsi připraven udělat něco proti své vůli, jen 

aby mučení skončilo. Ale… je velmi obtížné vysvětlit rozdíl.“ 

„Aha,“ Harry se slabě usmál. Potom dodal, „Ale myslím, že chápu, co tím myslíte.“ 

Harry si uvědomil, že má stále zavřené oči. Opatrně je otevřel a v mihotavém světle pochodně 

studoval mužovu tvář. Když se pokusil polknout, zjistil, že má úplně sucho v ústech. 

„Pane, mám žízeň,“ zašeptal. 

„Přinesu ti vodu,“ nabídl mu Snape, ale Harry zavrtěl hlavou. 

„Ne, myslím, že bude dobré, když se trochu protáhnu. A stejně potřebuji na záchod.“ 

„No dobrá…“ Harry si všiml jeho rozpačitého výrazu. „Ale jsi nahý, Harry. A myslím, že 

tvoje oblečení už není… ehm… nositelné.“ 
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Harry zavřel oči a opřel si hlavu o Snapeovo rameno. Zmínka o jeho nahotě ho nepřivedla do 

rozpaků, ale oživila v jeho mysli obraz Averyho s břitvou v ruce, bezmoc a paniku, když při 

pohledu na muže nevěděl, co čekat. A první řezy, první zaříznutí břitvou, první pořezání. 

Třásl se v šoku. 

Snapeovy ruce se kolem něj znovu ovinuly, a muž ho začal pomalu kolébat, sem a tam a sem 

a tam, jako když rodiče tiší malé dítě, dokud se neuklidní. Ale Snape ho hned nepustil, držel 

ho pár minut déle a Harry se cítil jako ve snu, ze kterého se nechtěl probudit. 

Ale žízeň ho stále nepřecházela. Když zkoušel polykat hořké sliny, jenom tím podráždil svůj 

příliš vyschlý krk. 

„Můžete mě pustit. Musím se napít,“ zamumlal tiše Harry, profesor jen přikývl a opatrně jej 

pustil. Přestože se mu točila hlava a byl slabý, Harry vstal a dopotácel se až k hromadě 

bývalého oblečení. 

„Pane, myslím, že označení ‚není nositelné‘ je slabé slovo,” zašklebil se pobaveně, když 

zvedal něco, co bývalo kdysi tričkem. Možná tak před desítkami let. Bylo špinavé od krve a 

břitvou rozřezané na proužky. A jeho kalhoty…se už nedaly nosit. Harry si povzdechl, když 

se i přesto snažil obléct. Neodvážil se podívat na svoje vlastní tělo, věděl moc dobře, že rány 

na jeho těle tvořily pruhovaný vzor. Oblečený ‚oděv‘ podráždil pálící rány. Nevydržel to a 

nakonec se na sebe podíval. Musel připustit, že ten pohled byl ještě horší, než si myslel. 

„Harry…“ 

Otočil se k Snapeovi. Byl na něj teď tak laskavý. Způsob, jakým ho držel, jak ho kolébal… 

Při pohledu na obludu ze sklepení Harry cítil teplo v srdci. Dokonce i teď se o něj profesor 

strachoval, protože mu podával kus svého oblečení. 

„Co…?“ zeptal se trochu zmateně. 

„Můj svetr… tedy ještě před…” Mistr lektvarů se na něj usmál. Na jeho tváři to vypadalo 

zvláštně. „Nebo to kdysi byl svetr… před několika dny.“ 

Harry se zamračil. 

„Ale… vy ho také potřebujete, pane.“ 

„Vezmi si ho, Harry. Potřebuješ ho víc, než já.“ 

Dlouhou chvíli se jen pozorovali. 

„Nemůžu,“ řekl Harry nakonec. „Je váš. Ale stejně děkuji.“ 

„Jsi blázen, Pottere. Vezmi si ho, nebo se uchýlím k násilí a udělám to já,“ ušklíbl se 

s hraným vztekem. Harry obrátil oči v sloup, ale přijal ho a rychle se oblékl. 

Svetr byl teplý a jemný na dotek, ale příliš velký, jako všechno po Dudleym. Přes všechnu 

bolest se Harry musel smát, když se prohlédl. 
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„Vypadám směšně,“ zhodnotil se. Snapeův svetr mu byl skoro až po kolena, rukávy měl 

téměř dvakrát delší než ruce, takže je musel ohrnout. Zpod svetru mu vykukovaly zbytky 

kalhot… Sečteno dohromady, vypadal hůř než Ron při posledním Vánočním bále. Zachechtal 

se. „A nemám boty.“ 

„Já taky ne,“ Snape přikývl. „Ani si je nepamatuji na nohou, co jsme tady.“ 

Harry přikývl a nakonec udělal to, co chtěl už poměrně dobu, a šel se napít. Džbán byl jenom 

z půlky plný, takže si dal jen pár doušků, ale Snape na něj vyštěkl. 

„Napij se víc!“ 

„Musím šetřit vodou,“ protestoval Harry. 

„Ne teď. Potřebuješ mít v organizmu vodu, aby ses zotavil.“ 

Harry se s ním nehádal a ještě trochu se napil. Po pár minutách se vrátil do rohu, kde seděl 

Snape. Nevěděl, co by měl udělat, tak se posadil vedle profesora. 

„Pojď blíž, Harry. Bude ti zima,“ řekl Snape nečekaně laskavým hlasem, ale Harry se 

neodvažoval pohnout. Slyšel profesorův povzdech, když se posunul, přisedl si k němu a 

obtočil kolem nich hábit tak, jak to udělal včera. „Nemáme pořádné oblečení. Pokud se 

nechceme ke všem našim problémům ještě nachladit, musíme kolem sebe nějak udržovat 

teplo. Je to jasné?“ 

Harry jenom přikývl, ale cítil se mnohem líp, když se mu kolem ramen ovinula ruka. Bylo to 

opět jako… jako by byl dítě a profesor jeho rodič. Zavřel oči a přisunul se blíž ke zdroji 

nabízeného tepla. 

Snape byl trochu překvapený, když se k němu chlapec přitiskl. 

„Jsi v pořádku?“ zeptal se opatrně. 

„Nemyslím si, že někdy budu zase v pořádku,“ řekl Harry a zívnul. Až po chvíli dodal: „Chci 

říct, že i kdybych toto nějak přežil, myslím, že se už nikdy přes to… nedostanu. Je to prostě 

příliš… ale teď je mi fajn. Jste na mě tak… milý. Je to zvláštní, ale dobré… jako bych k 

někomu patřil…“ zamumlal rozpačitě. 

Snape se zmateně pohnul, ale nemohl nic odpovědět. 

„Kdo je Quietus?“ zeptal se Harry tiše po chvíli. 

„Jak víš…“ zeptal se Snape ostře, ale hned toho tónu litoval. Harryho reakce byla rychlá. 

„Omlouvám se, pane,“ sklonil hlavu a odtáhl se. 

„Nemusíš se omlouvat, Harry,“ Snape sevřel Harryho v objetí, aby ho uklidnil a zároveň 

zadržel. „Byl jsem jenom trochu… překvapený, že o něm víš.“ 
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„Vaše noční můry…“ Harry vydechl. „A včera po probuzení jste mě takto oslovil. Spletl jste 

si mě s ním?“ 

Najednou si Snape vzpomněl na péči… laskavost chlapce, který se ho dotýkal, jeho, 

odporného profesora ze školy, muže, který Harryho trápil po celá léta, vraha… Byla to TATO 

laskavost, která změnila jeho pocity od tolerance, až po péči o chlapce? Zdálo se, že každá 

pěkná věc v jeho životě byla nějakým způsobem spojená s Quietusem… 

„Quietus byl můj bratr,“ ozval se tiše. „Občas mi ho připomínáš,“ dopověděl po chvilce. 

„Je… mrtvý?“ řekl Harry co nejtišeji. Snape jen přikývnul. „Jak…?“ 

„Voldemort ho zabil,“ Harry viděl, jak profesor zatnul zuby. Snape zavřel oči a hluboce se  

nadechl, aby se uklidnil. „Zabil ho tady, v Hlavní síni Nightmare Manoru po šesti kolech 

mučení, protože se k němu nechtěl přidat, a můj otec se rozhodl ho k tomu donutit. Nakonec 

vzdoroval i Voldemortovi a ten ho zabil.“ 

Znovu se mu před očima začaly objevovat obrazy tak, jak se to dělo od doby, co byl 

v Azkabanu… umírající Quietus… pohřeb… Nepřítomně zesílil stisk Harryho ramen… 

Quietusových… na chvíli opravdu věřil, že sedí vedle svého bratra. Když si uvědomil, že to je 

Harry, koho drží, chtěl ho v rozpacích pustit, ale pak ucítil, jak ho pár paží obtočených kolem 

hrudi utěšuje. Tento projev péče uklidnil jeho rozpaky. Po dlouhé minuty pak zůstali takto, 

potichu drželi jeden druhého. 

„Jsi stejně odvážný, jako on…“ zamumlal tiše. „Způsob, jakým jsi snášel mučení a bolest, jak 

jsi s důstojností stál smrti tváří v tvář… jsi jako on.“ 

Harry nemohl nic říct. Zdálo se, jako by všechna témata končila smrtí někoho, kdo byl 

nějakým způsobem spojený s Mistrem lektvarů… Jeho láska, teď bratr… Přesně, jak říkal. 

‚Pokud budeme pokračovat v tomto rozhovoru o minulosti, potkáme víc smrti, než si dokážete 

představit‘. Možná byl toto důvod chladného a sarkastického chování Mistra lektvarů… 

Ztráty, které utrpěl ve svém životě… 

„Profesore?“ zeptal se náhle. 

„Hm?“ broukl Snape nepřítomně. 

„Proč je důstojnost tak důležitá? Pokud mám umřít, není to jedno?“ 

„No… ehm… možná z přísně materialistického hlediska,“ odpověděl Snape zmateně. 

„Mluvíte o Brumbálových slovech?“ 

„Jakých slovech?“ zeptal se profesor zvědavě. 

„ ‚Pro spořádanou mysl je smrt jen dalším velkým dobrodružstvím.‘ Řekl mi to po mé příhodě 

s Quirrellem.“ 
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„Ne. Nechtěl jsem mluvit o posmrtném životě. Nevím, čemu věřit. Je to něco jiného…“ 

povzdechl si. „Myslím, že jsem se to naučil od Quietuse. Všichni umřeme, dříve či později. 

Nikdy s jistotou nevíme, kdy. Musíme své životy vést tak, abychom nikdy ničeho 

nelitovali…“ 

„Litujete svého života, pane?“ Harry nevěděl, jestli to byla moudrá otázka, nejspíš ne, ale už 

to bylo venku. Připravil se na ostré odmítnutí, ale Snape sebou jen trhnul. 

„Mockrát ano. Lituji hodně věcí. Ale to je jiný příběh. Nelituji mojí ztracené důstojnosti, 

protože jsem nikdy nebyl přinucen ji ztratit. Lituji jiných věcí.“ 

„Ach… ale pokud jsem si úplně jistý, že umřu, proč to prostě nemůžu vzdát?“ 

„Harry, poslouchej,“ Snape se zhluboka povzdechl. „Je velmi těžké to vysvětlit. Pokusím se ti 

dát příklad, ale není to perfektní odpověď na tvou otázku. Obávám se, že přesná odpověď ani 

neexistuje. Dobrá?“ 

„Ano, pane,“ odpověděl chlapec pokorně. 

„Řekl jsem, že Voldemort zabil mého bratra,“ Harry přikývl. „Musel jsem se tohoto mučení 

od samého počátku účastnit. Jako v tvém případě…“ Harry zase cítil, jak se tělo jeho 

profesora chvěje. „Byl jsem jedním z jeho mučitelů, přestože jsem ho miloval víc, než 

kohokoliv jiného v mém životě. Nebo lépe řečeno, byl jediný, o koho jsem se skutečně staral 

a miloval. A pak jsem byl jedním z těch, co mu způsobovali bolest. Snášel to s důstojností, a 

PAK jsem pochopil, jaký omyl byl můj život. Jeho smrt mi ukázala něco o životě, co jsem 

nikdy nechápal. Světlo. Smysl. Být člověkem.“ 

„Myslím, že rozumím, pane,“ odpověděl Harry skoro neslyšně. 

„Jak tě znám, věřím ti,“ Snape se usmál. „Ale nech mne dokončit ten příběh.“ 

Harry znovu přikývl. 

„Po čtvrtém nebo pátém kole už jsem Quietusovi nemohl způsobovat bolest. Jen jsem tam 

stál, neschopen se pohnout. Otec na mě seslal Cruciatus. A jeho zabili. Vzal jsem jeho tělo a 

přemístil jsem se k Bradavicím. Šel jsem do Brumbálovy kanceláře a přísahal jsem na 

Quietusovo jméno, že budu bojovat proti Voldemortovi tak dlouho, dokud nebude poražen.“ 

„Brumbál znal vašeho bratra? Jak?“ Harry se zvědavě ptal. 

„Taky navštěvoval Bradavice. Byl prefekt a poslední rok primus. Všichni ho znali a měli ho 

rádi.“ 

„Ach tak…“ Harry byl zmatený. 

Snape nechtěl pokračovat v rozhovoru o Quietusovi a tak se rozhodl změnit téma. 
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„Pokud chceš další příklady na tvé otázky ohledně smyslu důstojnosti při umírání, mysli na 

svoji matku a otce,“ řekl tiše. „Nevěděli, že jejich odpor tě zachrání. Jenom umřeli stejně, 

jako žili.“  

Harry se třásl po celém těle a Snape se ho úzkostlivě zeptal. 

„Harry, jsi v pořádku?“ 

„Ano, ale je to tak… tak zvláštní…“ zamumlal Harry ztracený v myšlenkách. 

„Co?“ 

„Z vašich příkladů by se dalo konstatovat, že smrt tohoto druhu dává… život… Z důstojnosti 

vzejde život… Nebo tak…“ 

Snapeovy oči se rozšířily, když se podíval na chlapce. Harry nebyl jen inteligentní, jak si to 

vyvodil z jejich minulých rozhovorů. Byl moudrý, jako starý muž s tucty zkušeností. Dobrá, 

možná, že ten kluk nebyl starý, ale MĚL spoustu zkušeností, jak se zdálo. 

Zůstali potichu sedět v pološeru jejich rohu. Harry brzy usnul a Snape si lehce třesoucího se 

chlapce zvedl do klína. Nevěděl přesně, proč to udělal. Zkrátka to… udělal. Zdálo se mu to 

jako dobrá věc. Bylo to něco, s čím nikdy předtím neměl zkušenosti, ale rozhodl se, že se mu 

to líbí. Profesor si opřel hlavu o zeď, prázdným pohledem dlouze pozoroval nejbližší 

pochodeň, a stále dokola přemýšlel o své minulosti, ztracených příležitostech a zdánlivě 

neexistující budoucnosti. Láska, péče, rodina… slova, věci, které se nikdy nestanou 

pravdivými. Nicméně Harry byl živý; mohl něco takového cítit. 

Ano. Toto byly vskutku šťastné dny před branami pekla. Ale oni nebyli v pekle. Ne, dokud 

byli schopni sdílet lidskost, důstojnost, péči, naději, sny… 

Zvláštní myšlenky pro ubohého zmetka Mistra lektvarů, pomyslel si sarkasticky. Ale ne tak 

divné na někoho odsouzeného na smrt. 

Byli ‚mrtví muži‘ kráčející pomalým krokem k místu smrti a jejich pocity byly stejné, jako 

pocity ostatních lidí, kteří s nimi sdílejí tento osud. 

Uvědomoval si, že jeho pocity vyplynuly z jejich nynějšího psychického a mentálního stavu. 

Ale záleželo na tom? V běžném životě byly radost nebo smutek také důsledkem různých 

vnitřních nebo vnějších událostí… 

Ztracen v myšlenkách Snape nakonec následoval Harryho do spánku. 

XXX 

Jakmile auto zastavilo před Doupětem, dveře se ihned otevřely a Hermiona vyrazila. 

„Rone!“ vykřikla, když zahlédla tvář svého kamaráda. Rozběhla se k zrzavému chlapci a 

skočila mu kolem krku. „Rone,“ zopakovala o něco tišeji a začala vzlykat v náruči svého 

kamaráda. 
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Ron byl v rozpacích z projevu Hermioniny náklonnosti, ale nechtěl truchlící dívku ještě více 

zranit tím, že by ji od sebe odstrčil. Povzdechl si a zamumlal jí do ucha pár uklidňujících slov. 

O chvíli později Rona zachránila z dívčina objetí paní Weasleyová, když ji objala a mávnutím 

ke dveřím pozvala Hermioninu rodinu dál. 

Všichni už seděli v kuchyni u stolu, ale nikdo neměl odvahu přerušit ticho. Nakonec 

Hermionin otec promluvil. 

„Hned po skončení školy jsme od Hermiony slyšeli znepokojující zprávy,“ začal s 

povzdechem. „A včera dostala noviny, kde se psalo, že její přítel Harry se pravděpodobně 

ztratil. Řekla nám, že byl určitě unesený, a že by si s vámi chtěla přijít promluvit. A…“ 

okamžik se zdál zmatený, „Joan a já bychom chtěli slyšet víc. Protože podle mého názoru toto 

znamená začátek války.“ 

„To ano,“ ujistila ho paní Weasleyová pevně. „Nebo za nějaký čas tomu tak bude.“ 

Hermionin otec přikývl. 

„To jsem očekával.“ 

Po dlouhé pauze se Hermiona otočila k Ronovi. 

„Víš něco víc o Harrym? Nebo tvůj taťka? Nebo Brumbál? Kdokoliv jiný?“ 

Ron jen zoufale zavrtěl hlavou. 

„Nic. Ale počkáme na taťku, možná bude mít nějaké novinky, až se vrátí.“ 

„Ronův otec pracuje pro Ministerstvo kouzel,“ vysvětlila Hermiona své mamce. „A ohledně 

Ty-víš-koho? Popletal stále ignoruje jeho návrat?“ 

„Popletal je idiot,“ zamumlal si Ron pod vousy a k velkému Hermioninu úžasu paní 

Weasleyová svého syna nenapomenula. 

„Popletal Brumbálovo prohlášení nepotvrdil, ale většina kouzelnického světa to ví.“ 

„Jo, od závěrečné oslavy…“ zamumlala Hermiona. 

„Ministerstvo nechce jednat, přestože zreorganizovalo a rozšířilo trénink bystrozorů. Percy se 

rozhodl stát bystrozorem, protože jeho nový šéf netoleruje jeho vášeň pro práci.“ 

„Ach,“ Hermiona se pousmála. „To znamená, že Skrka nahradil někdo normální.” 

„Ne, on není normální. Jen nemůže Percyho vystát. To není to samé,“ odpověděl jí Ron a paní 

Weasleyová si hluboce povzdechla. 

„Rone, žádala jsem tě, aby sis dával pozor na jazyk.“ 

„Ale mami, taťka ti to říkal a ty jsi s ním souhlasila!“ vykřikl překvapeně. 
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Navzdory obecnému smutku se Hermionini rodiče rozesmáli a paní Weasleyová začervenala. 

„Ronalde!“ neřekla nic jiného, ale její syn zavřel pusu a zapřel se do opěradla svoji židle. 

„Přesto ještě není situace v kouzelnickém světě tak špatná,“ otočila se paní Weasleyová 

k mudlovským hostům. „Vy-víte-kdo pravděpodobně shromažďuje své síly a znovu dává 

dohromady své společenství dříve, než začne něco vážnějšího. Zdá se tedy, že máme čas, 

pokud chceme něco dělat. Ale ministerstvo Harryho příběhu nevěří,“ zarazila se a vrhla na 

manželský pár pohled, aby se ujistila, že vědí o událostech Turnaje tří kouzelníků. 

„Hermiona nám vše vyprávěla,“ přikývl pan Granger a čekal na pokračování. 

„Dobrá. Takže teď je čas proti nám. Kvůli ministerskému popírání jsme úplně bezmocní.“ 

„Ten… Vy-víte-kdo,“ Hermionin otec si znovu povzdechl. „Bude to mít nějaké důsledky pro 

svět mudlů?“ 

Paní Weasleyová svěsila hlavu. 

„Obávám se, že následky budou velmi vážné. A nejen pro svět mudlů. Mudlorození 

kouzelníci budou ve stálém nebezpečí. Jako vaše dcera…“ 

Na kuchyň padlo nepříjemné ticho. 

„Ale Bradavice jsou bezpečné, mami,“ řekl nakonec Ron. „Hermioně se tam nic nestane! 

Doma je ve větším nebezpečí.“ 

„Ano, to je pravda,“ uznala paní Weasleyová a zvedla pohled na Hermioniny rodiče. „Ale toto 

léto bude… bez nějakých incidentů, doufáme.“ 

„Jak to můžeme říct?“ zaječela náhle Hermiona. „Harry je unesený! Vy-víte-kdo už koná!“ 

„Hermiono, Harry byl unesený, protože uprchl z domova. Ty-víš-kdo nebyl dost silný na to, 

aby přemohl ochranu jeho domu. A nezapomeň, že Harry byl, nevím proč, jeho prvním a 

stálým cílem.“ Ron Hermioně konejšivě položil ruku na rameno. „Doufám, věřím, že se Harry 

vrátí.“ 

Hermiona zavrtěla hlavou. 

„Podívej, Rone. Pokud Harryho unesl, už ho zabil. Jsem si tím jistá.“ 

„Nemyslím si. Kdyby už Harryho zabil, věděli bychom to. Použil by jeho smrt k zastrašení 

kouzelnického světa…“ 

„Ale vždyť to je zatracený nesmysl!“ rozkřičela se znovu dívka. „Pokud Harryho unesl Ty-

víš-kdo, nečekal by tak dlouho. Ne.“ 

„Nebo…“ všichni se otočili na paní Weasleyovou, která skoro neslyšitelně promluvila, „ho 

chce zlomit. Aby světu ukázal, že Harry není hrdinou, za kterého ho pokládáme.“ 
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 „Zlomit ho?“ otázal se Hermionin otec. „Co tím myslíte? Jistě ne fyzické týrání…“ 

„NEJEN fyzické týrání pane Grangere,“ hluboký smutek v hlase paní Weasleyové byl 

nepochybný. „A pokud mám pravdu, jakože si myslím, že mám, stejně jako Artur, bude určitě 

zlomený. Vy-víte-kdo měl spoustu času, aby dosáhl svého cíle.“ 

„To je neuvěřitelné, paní Weasleyová. Pro lásku boží, žijeme ve dvacátém století!“ 

„Právě toto století vyprodukovalo největší masakr nevinných. Pokud se nemýlím 

v kouzelnickém i mudlovském světě,“ odpověděla stroze a Grangerovi sklonili pohledy. 

„Ech… ano…“ zašeptal pan Granger. „Ale… co můžeme proti tomu dělat?“ 

Paní Weasleyová položila tvář do dlaní. 

„Nic,“ zamumlala. „Můžeme se jen modlit, aby se vrátil domů živý.“ 

Kapitola šestá: Vztahy 
 

Teplo… 

Tiché dýchání… 

Slabé údery srdce… 

Láskyplné objetí… 

Harrymu chvíli trvalo, než se úplně probudil. Neotevřel oči, ale cítil, že je stále ve Snapeově 

klíně. Jediný rozdíl byl tentokrát v tom, že mu tato blízkost nepřišla trapná nebo zvláštní. 

Bylo to zkrátka přirozené. Přesto všechno Snape, čímž si byl Harry absolutně jistý, považoval 

jejich chování jenom za důsledek prostých psychologických faktů.   

Harry se rozhodl, že tato psychologická fakta má hrozně rád. Nestaral se o kořeny této 

situace; počátky nebyly důležité. Jediná věc, na které ZÁLEŽELO, byly tyto rodinné pocity, 

které sdílel se Snapem… 

Snape… 

Dobrá, taky by ho něco takového nikdy předtím nenapadlo. Kdyby mu někdo jenom před 

dvěma týdny řekl, že Snapea začne mít rád (během dvou týdnů!), poslal by ho okamžitě ke 

Sv. Mungovi. Když si vzpomněl na uplynulé hodiny lektvarů… neuvěřitelné. TENTO Snape 

byl úplně jiná osoba. Byly tu jenom vnější podobnosti mezi jimi dvěm… ním. Co způsobilo 

tuto náhlou změnu? 

Harry otevřel oči a dlouze studoval zdánlivě klidnou tvář Mistra lektvarů. Hledal na jeho 

uvolněné tváři nějaké známky toho, co by mu mohlo pomoct tuto změnu pochopit, pochopit 

všechny procesy, kterými prošel. 
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Hlavu měl opřenou o zeď a ve spánku mu okolo rtů hrál mírný a klidný úsměv. Netrápily ho 

žádné noční můry a s úsměvem na tváři vypadal mladší a sympatičtější, než kdykoliv předtím. 

Jako Siriusova tvář po událostech v Chroptící chýši, když Harrymu nabídl, aby s ním zůstal. 

Jenom úsměv… Opravdu to udělalo tak velký rozdíl? Harry si byl jistý, že se už nikdy nebude 

moci na Snapea dívat tak, jako dřív. Byla škoda, že nebude mít možnost si toto tvrzení ověřit 

na hodinách lektvarů, ačkoliv by to bylo… k nezaplacení.  On a Snape v dokonalém míru… 

žádné ztracené body, tresty, křik, ponižování… ano, možná by tu nějaké bylo, ale ne pro 

Harryho. A pohledy ostatních… Malfoyův nebo Ronův… Ron by byl celý bez sebe. 

Snape si povzdechl a ihned, co se jeho oči otevřely, setkaly se s Harryho. 

„Dobré ráno, Harry,“ zívl a protáhl se, jak nejvíc mu to s Harrym na klíně šlo. 

„Dobré ráno, pane. Můžu se zvednout…“ 

„To není nutné,“ Snape znovu zívl. „Vůbec mi nevadíš…“ 

„Mám žízeň, pane,“ usmál se Harry na profesora. „A potřebuji…“ pohodil hlavou směrem 

k protějšímu rohu, kde se nacházel záchod. 

„Ach, dobře,“ Snape se na něj usmál a pustil ho. 

Když Harry vstal, necítil nohy a podlamovala se mu kolena, začala se mu točit hlava, 

najednou se cítil hrozně nemocně. Snažil se dostat k záchodové míse a opravdu se mu ulevilo, 

že se cestou nepozvracel. Potom došel ke džbánu s vodou a napil se. Voda byla skvělá, 

čerstvá a studená, takže se napil pořádně. Alespoň bude mít něco v žaludku… 

„Profesore?“ zeptal se klidně. 

„Ano?“ 

„Budeme ještě někdy v životě jíst?“ 

„Nevypadá to tak…“ 

Harry se zasmál a všiml si nechápavého pohledu svého profesora. 

„Co je na tom tak směšného?“ pozvedl Snape obočí. 

„Nemám hlad, ale myšlenka na to, že už nikdy v životě nebudu jíst… je trochu legrační,“ 

odpověděl Harry s úsměvem, potom přešel k rohu a posadil se. „Ale ty léčivé lektvary byly 

dobré. Už se necítím tak nemocný… i když mě stále pálí kůže, když se hýbu…“ 

Harry počkal, dokud Snape neskončil svoje vlastní kolečko po cele, a když se muž vrátil a 

posadil se, přitulil se k němu. V jednu chvíli mohl cítit Snapeovo ohromení, potom mu 

profesor obtočil pohodlně ruku kolem ramen. 

„Proč s námi nezačali s jejich každodenními zvyklostmi?“ zvedl k Snapeovi pohled. 
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Profesor pokrčil rameny. 

„Nevím. A nechci na to myslet. Je lepší tu s tebou jen sedět, než sledovat, jak trpíš…“ zlomil 

se mu hlas. 

„Já vím. Pro mě je taky hrozně těžké sledovat, jak trpíte. Myslíte, že to byl Voldemortův plán, 

když nás dával dohromady?“ 

Snape přikývl. 

„Je to zcela zjevné,“ řekl a potom dodal, „jakýkoliv vztah, který vznikne mezi námi dvěma, 

bude dobrým nástrojem, aby nám oběma způsobil ještě víc bolesti. Pravděpodobně při dalším 

kole to budeš ty, kdo bude sledovat moje mučení.“ 

„Nechci vás vidět trpět.“ 

„Lepší, než když já sleduji tebe.“ 

„Ne.“ 

„Ano.“ 

„Ne.“ 

„Harry! To není vtip!“ křikl Snape naštvaně. 

Harry sebou trhl a sklonil hlavu. 

„Ano, pane. Já vím. Ale předtím jste mi řekl, že na to nechcete myslet. Já taky ne. A je 

jednodušší toto všechno snášet, když vtipkujeme.“ 

„Chápu tě, Harry, opravdu, ale… poslouchej mě…“ plácal profesor a Harry byl překvapený. 

Nikdy předtím Snapea neslyšel blábolit, nebo neschopného slova. Tento muž vždy přesně 

věděl, co chce říct nebo udělat. „Je téměř jisté, že v příštím kole budeš ty pozorovatel a já 

oběť. Nezáleží na naší vůli nebo na našem přání.“ 

„Já vím…“ Harryho hlas byl sotva slyšitelný. Zabořil hlavu do Snapeova oblečení. „Jenom 

z toho pomyšlení je mi špatně, pane,“ zamumlal. 

Snape jemně prohrábl dětské vlasy a povzdechl si. 

„Musím ti něco říct, Harry. Je to příliš důležité, než abych si to nechal pro sebe,“ řekl 

smrtelně vážně. „Cokoliv se stane, cokoliv ti Voldemort řekne, cokoliv uvidíš, co mi udělá, 

musíš držet jazyk za zuby. Budou se nás pokoušet zlomit utrpením toho druhého, ale musíš 

zůstat silný a čestný. Zkusí všechno, aby tě zlomili. Možná mě zabijí. Ale, Harry, nesmíš je 

prosit nebo žádat. Nesmíš se kvůli mně ponížit.“ 

„Ale pane…“ 
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„Ne, Harry. To není žádost nebo laskavost ode mne. Je to příkaz. Umřeme; já tu umřu 

v každém případě. Nechci umírat s vědomím, že tě zlomili, a že jsi zradil sám sebe. 

Rozumíš?“ zeptal se, ale pokračoval, aniž by počkal na Harryho odpověď. „Nebudou s námi 

mít žádné slitování. S jakýmkoliv žebráním nebo ponížením jenom prodloužíš naši bolest a 

jim dáš novou možnost, jak nás mučit. A je tu ještě jedna věc.“ 

Harry vzdychl. Napadala ho spousta alternativ této ‚ještě jedné věci‘. 

„Ano, pane?“ 

„Pokud tě zlomí, tvoje bolest bude jen hlubší a nesnesitelnější, než je teď, protože tebou budu  

opovrhovat. Je to jasné?“ 

„Úplně, pane,“ Harry se pousmál. „Už jste mi říkal, že mě chcete zabít osobně, a vidím 

skutečné zlepšení v tom, že tentokrát plánujete mnou jenom opovrhovat…“ 

„Harry. Já to myslel vážně,“ řekl Snape rozmrzelým hlasem. 

Harry zamumlal několik slov do Snapeových šatů. 

„Cože?“ optal se profesor. 

„To je tak nudné být stále vážný…“ 

„Slyšel jsem dobře?“ ozval se najednou chladný hlas ode dveří. „Vy se tu nudíte?“ 

Harry cítil, jak mu ztuhla krev v žilách. Zaplavovala ho panika, jak k nim Voldemort mířil. 

Uhnízdil se na Snapeovi, jako by mohl zmizet, pokoušel se uniknout nevyhnutelnému. Kvůli 

ochraně obtočil ruce kolem Snapeovy hrudi. Profesorův stisk na jeho rameni zesílil a 

zamumlal chlapci do ucha pár konejšivých a uklidňujících slov. 

„Nepanikař, Harry. Buď silný a neměj strach. Všechno bude v pořádku.“ 

Harry mu nebyl schopný odpovědět. Ve skutečnosti se nemohl ani hýbat, slyšet nebo chápat. 

Panika ho úplně ochromila, oči rozšířené zjevnou hrůzou. 

„Nechci zůstat sám, pane,“ zamumlal zoufale. „Nechci vás ztratit…“ 

„Buďte zticha, Pottere. MUSÍTE být silný!“ sykl Snape a zvedl se. „Takže ses nakonec 

rozhodl se k nám připojit?“ zamračil se na Pána zla. 

Čtyři Smrtijedi vstoupili do cely za hrozivou postavou. 

„Proč myslíš, že jsem tady?“ rty nelidského stvoření se zkroutily v ďábelském úsměvu. 

XXX 

Harry si musel opakovat Snapeova slova znova a znova. Věděl, že má pravdu, ale bylo prostě 

příliš těžké sledovat profesorovu pomalou agonii, vidět, jak život vyprchává z jeho dobitého 

těla. 
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Během prvních hodin mu panika pomáhala se udržet; nemohl otevřít pusu, nebo se pohnout. 

Dva Smrtijedi ho odtáhli do mučírny a umístili ho vedle Voldemorta, který se bavil týráním 

Harryho svými sadistickými poznámkami. 

„Líbí se vám představení, pane Pottere? Nenáviděný Mistr lektvarů umírá… Myslím, že mi 

můžeš být vděčný… Po tolika letech pohrdání… Přece taky nenáviděl tvé rodiče… Zaslouží 

si svůj osud… Není víc než zrádce, zrádce obou stran… Pokud by k tomu měl příležitost, 

zabil by i tvého otce…Mluvil s tebou o své slavné minulosti v mých službách? Jeho lektvary, 

jeho oběti, jeho zrady… Myslíš si, že se změnil? Jednou zrádce, vždycky zrádce… Jak vidím, 

hraje si před tebou na milého…“ 

Byla to dlouhá řeč, ale Harry chápal jen několik slov a pár krátkých vět. Neodpovídal. Slepě 

mrkal, ruce sevřeny v pěst v bezmocném vzteku pokaždé, když zachytil nějaké slovo z těch 

hovadin. 

Panika a zlost. Dva protikladné pocity v něm vířící. Nekonečné hodiny prošly v tomto 

ohromeném tichu. Neslyšel Snapeův křik ani steny, možná, že muž vůbec nekřičel a vydržel 

utrpení v naprostém tichu, jako to dělal při minulých mučeních. To Harry nevěděl. Nebyl 

schopný myslet, občas ani dýchat. Jeho tělem čas od času procházela obrovská vlna viny; 

obviňoval sebe, všechno to byla jeho vina, jeho nezodpovědné chování, Snape měl vždycky 

ve škole pravdu, když o něm říkal, že je jenom nesnesitelný a hloupý spratek… Byla to jeho 

vina… Stejně jako byla jeho vina Cedrikova smrt… 

Vina a zase vina ho dusily, pomalu ho zabíjely… 

Po chvíli ho napadlo, že Snape nejspíš ztratil vědomí, ale ne, Voldemort na něj sesílal 

Ennervate znovu a znovu, tak jako předtím na Harryho. 

„Můžu zastavit jeho utrpení, pokud mě o to požádáš,“ sladká slova mu proklouzla do uší. 

Harry zavrtěl hlavou. 

„OPRAVDU chceš, aby zemřel? Skutečně ho tak moc nenávidíš?“ lákavá a obviňující slova 

se střetla s Harryho vlastním pocitem viny a posilovala ho. Zatnul zuby a snažil se zahnat 

rozzlobená slova a vinu. Neodpovídal, jen zoufale Snapea sledoval, a doufal, že profesor 

Voldemorta neslyšel. 

„Bude to tvoje rozhodnutí, které ho zabije,“ zasyčel Největší Bastard s úsměvem. 

„Ne,“ zasténal Harry tiše. „Ne…“ 

‚Musíš zůstat silný, Harry,‘ ozvala se mu v mysli profesorova slova. ‚Cokoliv ti řekne…‘ 

„Bude to tvá vina,“ zašeptal chladný a zlý hlas. 

„Lháři!“ vykřikl najednou Harry. „Já ti nevěřím!“ 

„Jediné, co musíš udělat, je požádat mě, abych skončil. Abych se slitoval.“ 
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Na chvíli se mučení zastavilo. Harry cítil, jak ho jeho pocity zmáhají. Co by měl udělat? Co 

se od něho očekávalo, že udělá, bude cítit, myslet, říkat? Proč by měl vydržet situaci, jako je 

tato? 

Proč? 

‚PROČ?‘ vykřikl hlas uvnitř něj. Byl ještě dítě. Nic víc. A potřeboval Snapea, aby to v tomto 

pekle přežil. Pokud nepožádá o slitování, profesor zemře. Zůstane sám. 

‚S jakýmkoliv žebráním nebo ponížením jenom prodloužíš naši bolest a jim dáš novou 

možnost, jak nás mučit.‘ znovu uslyšel Snapeův hlas. 

‚Já vás tu potřebuji‘ odpověděl si zoufale. 

Zabořil tvář do dlaní. 

„Vidím Pottere, že konečně přicházíš k rozumu,“ zasyčel znovu nemilosrdný a hrozivý hlas. 

Nemilosrdný… ‚Nebudou s námi mít žádné slitování. Nebudou s námi mít žádné slitování.‘ 

ŽÁDNÉ SLITOVÁNÍ. 

Harry vzdychl a spustil ruce. 

„Nikdy ti nebudu věřit,“ řekl co nejklidněji. 

„Dobře, pane Pottere,“ Voldemort se otočil ke svým Smrtijedům. „Pokračujme!“ 

Harryho nikdy nenapadlo, že existuje tolik druhů mučení a týrání, a že zde je tolik lidí, kteří je 

používají bez slitování nebo viny. 

Bylo to skoro neuvěřitelné, když je Voldemort konečně propustil. Snape byl samozřejmě 

v bezvědomí a bylo Harryho úkolem, aby ho nějakým způsobem dostal do cely. Bezvládné 

tělo bylo příliš těžké, aby ho mohl nést, takže ho musel odtáhnout. Harry mu vložil ruce pod 

ramena a spojil je nad jeho hrudníkem. Bylo mu líto, že profesorovi způsoboval modřiny tím, 

že ho takto táhl, ale neměl jinou možnost. Cítil, jak mu slzy smáčí obličej, ale bylo mu to 

jedno. 

Smrtijedi sledovali jeho boj a smáli se tvrdě a zlověstně, když viděli jeho vrávorání. A potom 

ty schody… Harry nemohl přestat plakat, zatímco pomalu a opatrně táhl profesorovo tělo 

schod po schodu. Zoufale bojoval, aby nezpůsobil ještě víc škody, ještě víc nezranil už tak 

dobitého muže. 

Nevěděl, jak se nakonec dostal do cely. Připadalo mu to jako věčnost. Ale když se za nimi 

dveře zavřely, položil bezvládné tělo co nejopatrněji na zem a přikryl ho pláštěm. Pak vzal 

džbán a smyl krev z jeho obličeje. Posadil se vedle Snapea a položil si jeho hlavu do klína. 

Po dlouhé hodiny bez spánku pozoroval kdysi tak nepřátelskou, teď ale laskavou a drahou 

tvář, a prosil každého slyšícího boha, aby se profesor probudil.   

XXX 
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Když Snape začínal nabývat vědomí, pocítil pod hlavou něčí teplé tělo. Občas mu nějaká ruka 

prohrábla vlasy, nebo ho pohladila po tváři. Jeho první myšlenka byla opět na Quietuse, ale 

pak si najednou vzpomněl na současnou situaci a VĚDĚL. Byl to Harry. 

Vřele se usmál, přestože ten úsměv namáhal jeho poraněné obličejové svaly. 

 „Jste vzhůru, pane?“ slyšel ustaraný hlas. 

„Ano, Harry,“ odpověděl, aniž by otevřel oči. 

Cítil, jak ho hřeje u srdce při pomyšlení na chlapcovu starostlivost. Bylo tak… přirozené 

starat se o chlapce, těšit ho, a byl trochu znepokojený Harryho pocity. Ale teď, když mohl 

cítit vzájemnost pocitů, se mu ulevilo. 

„Doufám, že nebylo příliš hrozné vidět…“ řekl slabě. 

„Ne, nebylo to tak hrozné…“ sevřelo se mu srdce, když ho chlapec přerušil. „Umíral jsem po 

každé řezné ráně a každém úderu, který jste utrpěl,“ Harryho hlas se zlomil. 

Přes jeho tělo přešla přímo bouře pocitů. Se stále zavřenýma očima zvedl ruku k Harrymu a 

pohladil ho jemně po tváři. 

„Děkuji, Harry.“ 

„Za co?“ 

„Že jsi to snášel, že jsi tam byl…“ bylo tak zvláštní říkat tato slova, Snape se na okamžik 

zamyslel. Uvědomoval si, že se chová víc a víc jinak než obvykle. Byla to slabost? Péče? Vše 

se rozmazávalo a převrátilo se vzhůru nohama… 

„Nezasloužím si žádný vděk, pane. Selhal jsem,“ Harryho hlas zněl smutně. 

„Ne,“ začal, ale chlapec ho přerušil. 

„Ale ano. Slyšel jsem jeho slova a nemohl jsem neodpovědět… a v jednom momentě jsem…“ 

„Jsi?“ zeptal se jemně Snape po chvíli. 

„Jsem mu věřil,“ Harry vypadal tak plný beznaděje a na pokraji pláče, že Snape přemohl 

všechnu nevolnost a bolest, posadil se vedle Harryho a těsně k sobě plačící dítě přivinul. 

Harry zabořil hlavu do záhybů jeho roucha a tiše vzlykal. 

„Je mi to tak líto, zradil jsem vás a sebe…“ jeho mumlání bylo sotva slyšitelné a Snape mu na 

ně nic neodpovídal. Hladil ho po zádech a vlasech a čekal, dokud se chlapec neuklidní.   

Když jeho pláč přestal, položil prst pod Harryho bradu a zvedl mu hlavu tak, aby mu viděl do 

očí. 

„Harry,“ řekl klidným, ale vážným tónem. „Neselhal jsi. Nezradil jsi ani mě ani sebe. Byl jsi 

zmatený, ale bojoval jsi a odolal.“ 



77 
 

„Nechtěl jsem vás nechat ještě víc trpět. Nechtěl jsem vás ztratit. Nechtěl jsem, abyste 

umřel…“ hlesl Harry slabě a sklonil hlavu. 

„Já vím. A vím, že je to pro dítě příliš těžké břemeno, ale musíš se smířit s tím, že tu možná 

zůstaneš sám. Pro Voldemorta máš větší význam než já, a pokud uvidí, že tě může zlomit 

mojí smrtí, nebude váhat. Musíš být silný, a nechat mě zemřít, jestli přijde můj čas. 

„Ale já nemůžu…“ hubené tělo vedle něj se zatřáslo. „Už jsem ztratil všechno… nechci tu 

zůstat sám…“ zvedl k němu pohled. „Je tak strašné a děsivé myslet na to, že zůstanu 

s Voldemortem sám ještě dlouho… Byl jsem s ním sám po tom, co na hřbitově zabil Cedrika, 

a neměl jsem žádnou naději, a věděl jsem, že brzy umřu, ale… alespoň jsem věděl, že to 

nebude dlouho trvat… ale pouhá myšlenka na něj a mě na tomto místě po další dny, týdny…“ 

Snape perfektně chápal Harryho pocity a podráždění. Pro něj samotného bylo velmi těžké být 

vedle Pána zla jako spojenec, a snažil se představit si, jaké by bylo zůstat sám v tomto pekle, 

bez Harryho, a při té myšlence se otřásl. Zesílil objetí, ale jen tak, aby dítě nezranil. 

„Budu tu pro tebe tak dlouho, jak jen to půjde, Harry. Pomůžu ti. Ale pokud zůstaneš sám, 

musíš být silný. A taky budeš, vím to. Jsem si tím jistý. Jsi statečný a dobrý. Tvoje dobrota 

zvítězí proti temnotě a zlu kolem tebe. Věř mi, Harry. Jsi schopný to snášet až do konce.“ 

Ani jeden se nepohnul. Potom chlapec pomohl muži lehnout si a stočil se na svou stranu. 

Snape si povzdechl, usmál se, a oba je zavinul do pláště. Blízkost a teplo byly tak dobré, 

relaxační, že znovu pocítit štěstí zaplavující jeho srdce. 

„Víš, Harry, ve všech vztazích musíš přijmout fakt, že žádný z nich nebude trvat navěky. A 

musíš se naučit oprostit se od druhého člověka. Nejen v případě jeho smrti, ale musíš mu 

umožnit rozhodnout se, jestli zůstane, nebo odejde. Vždy. Pokud si chceš někoho zoufale 

udržet, ztratíš ho. Pokud mu dáš volnost, zůstane.“ 

„V tom případě je lepší zůstat sám už od začátku, ne?“ 

„Ne. Samota ti nedá skutečnou možnost žít.“ 

„Ale nemusíte se strachovat o druhé.“ 

„Strachovat se není přemrštěná cena za to být trochu šťastný.“ 

„Nemůžete být šťastný sám?“ zeptal se Harry nevěřícně. 

„Ne. Ne doopravdy. Je to spíš… nudné. Nemůžeš s nikým sdílet své myšlenky, pocity, 

zážitky, a po chvíli se staneš netečný úplně ke všemu,“ vysvětlil Snape, oči upřené do 

prázdna. 

„Vy jste sám, viďte, pane?“ zeptal se najednou Harry. 

Několik minut byl Snape potichu. 

„No, vlastně ne. Jsem sám, ale nejsem osamělý…“ 
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„Máte přátele?“ po chvíli si Harry uvědomil, že tato otázka možná neměla být položená. Ale 

Snape se nezdál být nazlobený nebo naštvaný. 

„Albus je dobrý přítel… a mám pár kolegů, se kterými mám dobré vztahy.“ 

Harryho důvěra se po zodpovězení otázky zvýšila a risknul další. 

„A ve škole… Měl jste kamarády, když jste byl dítě?“ 

Snape se usmál. 

„Jistěže ano. Proč si myslíš, že jsem neměl?“ ale pak se zachmuřil. „I když hodně z nich 

zemřelo po Voldemortově zmizení.“ 

„Byli to…?“ Harry větu nedokončil, ale Snape ho pochopil. 

„Ano. Někteří z nich jsou stále v Azkabanu. Už čtrnáct let…“ 

„Litujete je?“ 

Snape si povzdechl. 

„To je příliš složitá otázka, abych na ni mohl odpovědět jednou větou… nebo za jeden den. 

Ano i ne. Lituji je. Lituji našeho ztraceného přátelství. Ale nelituji je kvůli jejich skutkům… i 

když jsem dělal to samé co oni… Měl bych tam být s nimi…“ zamumlal zcela nepřítomně 

poslední slova. 

Najednou ucítil, jak jej Harryho objal. 

„Ne…“ řekl chlapec důrazným hlasem. „Ne. Vy byste tam neměl být s nimi. Otočil jste se 

zády a riskoval jste svůj život, když jste dělal Brumbálovi špeha. Jste lepší než oni.“ 

Snape se krátce a hořce zasmál. 

„SKUTEČNĚ si myslíte, že jsem lepší, než oni, Pottere?“ Harry Snapea nepustil a jen přikývl. 

„V tom případě se pleteš. Promiň. I přes své chování k tobě jsem úplné monstrum. Upřímně. 

Zažil jsi to během čtyř školních let.“ 

„To je něco jiného. Jenom jste mě obtěžoval. To není podstatné, profesore. Už ne,“ zašeptal 

Harry a pevně muže stiskl. 

„Změnil jsem strany jenom kvůli smrti svého bratra. V mém rozhodnutí nebylo žádné 

přesvědčení. Byla to prostá změna stran.“ 

„Změnil jste strany, protože jste někoho miloval, a právě láska vás dělá lepším, než jsou oni. 

Umíte milovat. To je ten rozdíl…“ 

„Oni také milují své rodiny…“ 

„Stejně jako váš otec?“ 



79 
 

„On byl výjimka…“ 

„Jste si tím jistý?“ Snape chtěl znovu odpovědět, ale Harry pokračoval. „Jste si jistý, že by 

změnili strany, kdyby Voldemort zabil někoho z jejich rodiny? Ne, profesore. Vy jste to 

udělal. Oni ne. To je rozdíl.“ 

„Harry, těmto věcem nerozumíš…“ 

„… protože jsem moc mladý. Moc mladý na co?“ zeptal se Harry zlostně. „To není žádný 

argument, pane!“ 

„Dobrá, vidím, že budu muset ustoupit,“ Snape se lehce usmál, cítil chlapcovu zlost. 

„Neopovažuji se ti odporovat. Porazil bys mě.“ 

„Vysmíváte se mi, profesore.“ Harry podrážděně potřásl hlavou. 

„Ne. Myslím to zatraceně vážně, pane Pottere,“ Snape se ušklíbl. 

„Ne, nemyslíte!“ řekl Harry rozhořčeně. 

„No, pokud mi nevěříš…“ 

Rozesmáli se. Snape začal mluvit. 

„Harry, chtěl bych se omluvit.“ 

„To není potřeba, pane.“ 

„Ale já MUSÍM!“ křikl. „Kvůli tomu, že jsem tě – jak jsi to řekl? – obtěžoval celé čtyři roky. 

Za špatné zacházení. Ponižování a zesměšňování. Že jsem tě nechápal.“ 

„To není důležité.“ 

„Ale je. Byl jsem dospělý. Měl jsem být vnímavější…“ 

Harry dlouhou dobu neodpovídal. 

„Pane?“ povzdechl si nakonec. 

„Mmmm-hmmm?“ 

„Opravdu jste mě nenáviděl?“ 

Snape zčervenal a sklonil hlavu. Nejdřív ho popadla zlost. Proč se před tímto klukem ponížil? 

„Musím připustit, že… ano,“ bylo příliš těžké to přiznat. Nechtěl Harryho zranit, ale obával 

se, že mu ublíží, a nejenom Harrymu. Jeho hrdost byla taky zraněná. Ale rozhodl se 

pokračovat. „Lépe řečeno, nenáviděl jsem osobu, kterou jsem si myslel, že jsi byl,“ objal 

chlapce a prohrábl mu rukou vlasy. „Omlouvám se.“ 
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Harry neodpovídal. Nechtěl myslet na uplynulé roky, ani na jejich současnou situaci. Chtěl se 

na něco zeptat… ale neodvažoval se. Bál se možné odpovědi; nechtěl být zklamaný. Ale 

Snape, jako vždy, vypadal jako by mu četl myšlenky, protože pokračoval. 

„Neměj strach, Harry. Nenávist k tobě je pryč. Já… já jsem šťastný, že jsem tady. Ne kvůli 

mučení… nebo strachu. Jsem rád, že jsem tě poznal. Že jsem s tebou. Lituji toho, že se 

muselo stát něco takovéhoto, abych na tebe změnil názor… a možná je už příliš pozdě ale… 

mám tě moc rád Harry.“ 

Harry se neodvážil zvednout oči. Byl úplně vyčerpaný a nepředstavitelně šťastný. 

„Já…“ hlas se mu zlomil, jak se snažil odpovědět, „jsem taky šťastný, že jsem tu s vámi, 

pane… A je mi líto, že je to mojí vinou… ale… možná… už toho nelituji… Myslím, že jsem 

našel místo, kam se můžu vždy vrátit.“ 

Snape se usmál a vzpomněl si na jejich první – nebo druhý? – rozhovor. 

„Rodinu?“ zeptal se vřele. 

Harry zčervenal. 

„Něco jako rodinu, ano, pane…“ 

Po chvíli ještě dodal. 

„Pane, nemyslíte si, že je to jen prostý psychologický jev a nic víc?“ 

Profesor pokrčil rameny. 

„Už je mi to jedno.“  

XXX 

„Alastore! Rád tě znovu vidím, starý příteli!“ 

„Albusi,“ přikývl bystrozor zdvořile. „Slyšel jsem novinky o mladém Harrym Potterovi.“ 

Brumbál si těžce povzdechl. 

„Je to Voldemort. Jsem si tím jistý.“ 

„Ten idiot Popletal!“ mumlal si Moody pod vousy. „Stále ti nevěří. Mluvil jsem s ním před 

pár dny a ujistil jsem ho o svých podezřeních o Voldemortově ‚vzkříšení‘, ale on…“ mávl 

rukou. „Sice mi to neřekl, ale jsem si jistý, že mě považuje za blázna, jako vždy. A ejhle! Měl 

jsem pravdu, když jsem se všemožně pokoušel hájit…“ 

Brumbál pokynul svému příteli k židli. 

„Čaj, Alastore?“ usmál se. „Sám jsem ho vařil.“ 

„Albusi, víš, že piju jen…“ 
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„Já vím, já vím…“ 

„Věř mi, mám DŮVOD pro neustálou ostražitost. Zvláště v těchto časech…“ 

Brumbál se zasmál. 

„Neustálá ostražitost…“ 

„Albusi! Děláš si ze mě srandu?“ 

„Promiň, Alastore,“ Brumbál znovu získal vážnou tvář, ale jiskřičky v jeho očích se stále 

třpytily. 

„Takže? Co máš v plánu udělat?“ zeptal se Moody a potřásl hlavou, když viděl ředitelovy 

citrónové dropsy. „Napadá tě, kde by mohl být mladý Harry?“ 

Brumbál povzdechl a jiskřičky se z jeho očí ztratily. 

„Alastore, myslím, že vím, kde Harry je. Problém je, že neznám přesné místo.“ 

Moody mu neodpověděl, ale jen zvědavě povytáhl obočí. 

„Podle mě je – nebo lépe řečeno jsou – v Nightmare Manor.“ 

„Oni? Nightmare Manor? O čem to mluvíš?“ 

„Už šest nebo sedm dní jsem neviděl Severuse. Zmizel přesně ve stejnou dobu jako Harry. To 

nemůže být náhoda.“ 

„Ne, to určitě ne,“ zachmuřil se Moody. 

„Mám obavy. Severus je schopný se bránit. Pokud se nevrátil, měl k tomu pádný důvod. 

Obávám se, že byl taky zajat.“ 

Brumbál zvedl hlavu. Moodyho oči – magické i to normální – byly upřené na něj, ale neviděl 

v nich žádný soucit. Jen znechucení. 

„Myslím, Albusi, že tě tvá fantazie zradila,“ zamručel. „Možná měl jiné důvody zůstat u 

Voldemorta…“ 

„Co tím chceš říct…“ Albusova tvář se zachmuřila. „Severus není…“ 

„Albusi! Jsi příliš naivní! Jsem si jistý, že tenhle Smrtijed, kterého považuješ za přítele, jak 

uviděl zajatého Harryho, už neměl důvod vracet se. Dosáhli svého cíle. Voldemortův nepřítel 

číslo jedna je v jejich moci. Proč by se Snape vracel?“ 

„Nevíš, o čem mluvíš,“ začal pomalu Brumbál. „Severusovo rozhodnutí obrátit se na naši 

stranu bylo míněno vážně a upřímně. Hodně nám během poslední války pomohl. Podal nám 

cenné informace o osobách, místech a akcích. Mluvil taky o Nightmare Manor, Voldemortově 

vězení.“ 
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„Ukázal vám jeho přesné umístění?“ 

„Řekl jsem ti, že nevím…“ 

„Vidíš, Albusi. NEVĚDĚL TO. Není to zvláštní?“ 

„Hledali jsme ho oba dva…“ 

„Ale nenašli jste ho, že?“ 

„To není Severusova chyba. Mnohokrát se o to pokoušel.“ 

„Albusi! Určitě tě zradil!“ zakřičel netrpělivě bystrozor. 

„Ty ho neznáš, Alastore,“ sykl naštvaně Brumbál. „Jak jsem ti řekl při procesu, on byl a JE na 

naší straně.“ 

„Možná že BYL. Ale změnil znovu strany. Přeběhlík není nikdy skutečně důvěryhodný.“ 

„Nemáš žádné právo takto o něm mluvit, po tom všem, co jsi mu udělal,“ Brumbálův hlas byl 

tichý ale intenzivní. 

„Co jsem mu udělal?“ Moody pokrčil rameny. „Jenom jsem ho vyslýchal. Bylo to nutné. 

Zajali jsme ho a zkoumali jeho případ, tak jak to děláme se všemi ostatními!“ 

„Nuže, Alastore. Vaše výslechová metoda není o moc lidštější než to, jak Smrtijedi mučí své 

oběti!“ 

„Albusi! Jak se opovažuješ…!“ 

„Alastore! VÍM, o čem mluvím!“ 

„Tyhle lži ti navykládal ten zatracený Smrtijed?“ 

„Ano, Alastore, a já MU věřím!“ 

„Ty uvěříš spíš přeběhlíkovi, než starému příteli?“ 

V zápalu hádky se oba muži postavili a přes Brumbálův stůl se naklonili jeden k druhému. 

Ale v tu chvíli si Brumbál povzdychl a znovu se posadil. 

„Když ho konečně propustili z Azkabanu, kam jste ho poslali, přišel do mé kanceláře a vše mi 

vyprávěl. Nemohl jsem tomu uvěřit. Nechtěl jsem tomu uvěřit. To, co říkal o tobě a 

Frankovi… Křičel jsem na něj, že je lhář.“ Brumbálův pohled byl vzdálený, jak si vybavoval 

dávné události. Jeho hlas ztichl a zjemněl. „Znám Severuse. Je temperamentní a velmi 

sarkastický, chladný a odměřený. Potom mi už na nic neodpověděl. Jen pokrčil rameny a 

odešel. Byl jsem si jistý, že jen přehání. Ale… minulý rok se něco stalo a on přišel do mé 

kanceláře, posadil se na stejnou židli, jako teď ty, dal mi malou lahvičku a požádal mě, abych 

ho vyslechl. Po noční schůzce se Skrkem, který ho obvinil…“ 

Alastorova tvář zbledla. 
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„Ten prokletý Skrk…“ 

„To nebyla jeho chyba. Myslím, že ty bys na jeho místě udělal to samé.“ 

„Ten lektvar, bylo to…?“ 

„Ano. Bylo to Veritasérum. Uvařené Sorenem McReem, ne Severusem. Poslal jsem Sorenovi 

zbytek séra hned poté, co jsem Severuse vyslechl, aby lektvar ověřil. Nechtěl jsem tomu 

uvěřit… o tři dny později jsem dostal Sorenovu odpověď… Lektvar byl perfektní… Severus 

mi říkal pravdu… vyprávěl mi… o událostech, které se odehrály před čtrnácti lety…“ 

Brumbálův hlas se ztratil. 

„Ptal ses ho i na jeho loajalitu?“ zeptal se Moody suše. 

„Ano. Chtěl to po mně. Stále a stále na tom trval, protože já jsem to nechtěl… nechtěl jsem 

odkrýt jeho tajemství, jeho obavy a bolesti.“ 

„Jeho hříchy,“ dodal Moody, ale Brumbál ho neslyšel. 

Brumbál si vzpomínal na odhodlání vepsané ve tváři Mistra lektvarů. ‚Albusi, potřebuji, abys 

znal celou pravdu. Před čtrnácti lety jsi podal své  svědectví a já chci, abys věděl vše. 

Všechno. O mně, Smrtijedech, a ano, o Moodym a Frankovi taky…‘ 

On to nechtěl. Pokoušel se přání mladšího muže ignorovat. A Severus… žebral. Severus - 

žebral… Byl v šoku. Mistr lektvarů na kolenou… Severus mu ukázal Znamení zla. Byl si 

jistý, že se Voldemort brzy znovu vrátí. Přál si, aby mu Albus zcela důvěřoval. ‚Albusi… 

musíš… musíš to vědět…‘ 

Byla to dlouhá noc. Po tom, co Severus odešel, se posadil do křesla, koukal do ohně a čekal 

odpověď… 

Když ji konečně dostal, sešel do sklepení a omluvil se. 

Severusova tvář byla bledší než obvykle, když Mistru lektvarů přiznával, že lektvar ověřoval 

McReem. Viděl jeho zklamání. 

‚To jsem si mohl myslet…‘ mumlal si Mistr lektvarů. 

Brumbál se nikdy předtím necítil tak špatně. Bylo to, jako by mladšího muže zradil, muže, 

který byl po dva roky jeho špionem, čtrnáct let jeho kolegou a nedobrovolný Harryho 

ochránce po čtyři roky… Ale bylo tak těžké věřit, že jeho přítel, Alastor a později i Frank… 

provedli tyto hrozné věci jenom proto, že své zajatce nepovažovali za lidské bytosti… 

Brumbál slyšel, jak Moody vyšel z místnosti, ale nemohl se vytrhnout ze svých myšlenek. 

Severus… Proč už dřív nepoznal jeho skutečnou hodnotu? Proč mu nenabídl své přátelství? 

Nu, byla pravda, že spolu měli dobré vztahy, ale možná to Severusovi nestačilo… 
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Mladší muž žil ve stejné budově víc než deset let, byl mu věrný, udělal vše, co po něm žádal, 

a nic si nepřál na oplátku. Ani přátelství, důvěru, porozumění. Určitě kvůli jeho vlastní vině. 

Severus svou samotu bral jako zasloužený trest za své minulé činy. 

Tolik toho zameškal… A Severus také… Poslední půlrok byl k nezaplacení. Stali se přáteli. A 

teď ho možná ztratil. A Harryho. 

Severus a Harry… Byli ještě naživu? 

Severus a Harry… Byli oba ve Voldemortově pekle? 

Severus a Harry… Dozví se to někdy…? 

Kapitola sedmá: Osamělost 
 

Zase se to stalo. 

Harryho mučili a on byl přinucený jeho utrpení sledovat. 

Toto přihlížení se po každém uplynulém dni hůř a hůř snášelo. 

Snape si byl jistý, že nepřežije noc. 

První kolo se týkalo jeho: jenom pár Cruciatů a úctyhodné množství fyzického týrání 

doprovázené krátkými poznámkami Voldemorta do Harryho uší, ale chlapcova tvář 

zůstala bez výrazu, zatímco oči sledovaly všechno, co se dělo s jeho profesorem. A tak se po 

chvíli Největší Bastard rozhodl pokračovat s Harrym a Mistr lektvarů se 

stal bezmocným pozorovatel jeho mučení. 

Starší zranění, řezy a modřiny na Harryho těle ještě nebyly zahojené, zejména Averyho řezné 

rány od břitvy se znovu otevřely, ale Harry jen tiše stál. 

Snape si vzpomněl na jejich téměř nesnesitelnou ranní paniku – nebo to bylo odpoledne? 

Nevěděl. Ve sklepeních Nightmare Manor byla vždy tma a on už dávno ztratil ponětí o čase, 

ani dlouhá bezvědomí jim v tom nepomáhala – takže když si pro ně Smrtijedi znovu přišli, 

oba ztuhli hrůzou. Vybavila se mu Harryho dětská, kulatá tvář, bledší, než kdykoliv předtím, 

sevřené pěsti, dusivá hrůza, která cloumala jeho hubeným a znatelně slabým tělem… Cítil 

v srdci rostoucí zoufalou potřebu ho chránit, ale proti jejich budoucnosti nemohl nic udělat… 

Jejich vztah je zabije, pomyslel si. Voldemort to věděl, když se rozhodl zavřít je do jedné 

cely… a utrpení přicházelo znovu a znovu… 

Chlad mučírny… Pach krve… Tlumený nářek… Sadistický smích… Chvějící se nohy a 

třesoucí se ruce, sevřené pěsti a zuby, slabost a hlad… To vše se zdálo tak vzdálené a 

rozmazané, kromě jeho pocitů a pevného odhodlání zůstat v tomto pekle stále člověkem, 

nedat tomu Bastardovi další důvod je mučit. Fyzické utrpení stačilo. 
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 Když Voldemort odešel, rozhodli se Smrtijedi zbít i Snapea. 

Společné mučení nebylo tak strašné jako bezmocné pozorování. Jistým způsobem se cítil 

lépe, jako by jeho bolest mohla zmenšit tu Harryho. 

Všechno teď bolelo. 

Po dlouhém a k agonii vedoucímu mučení přišla opět krátká chvíle svobody. Smrtijedi je 

znovu odvlekli zpět do jejich cely, částečně záměrně, zpět do jámy smrti, lásky a 

péče… Čekalo na ně pár hodin bez Voldemorta, pár hodin šance na vzájemné se utěšení a 

uklidnění, na možnost dát a získat sílu pro další události. 

Byli tak vyčerpaní, že se nedokázali posadit. S posledními zbytky sil položil Snape Harryho 

do rohu, popadl plášť, lehl si vedle něj a přikryl je tímto nechutným kusem oblečení, objal 

chlapce v náručí a stejně jako on ztratil únavou vědomí. 

Konec se blížil, cítil to. Jeho poslední myšlenka byla, že by chtěl zemřít později než Harry.  

Takto by chlapce chránil až do konce. 

XXX 

… 

… 

Snape nepoznával místo, kde se nacházel. Cítil se slabý a nemocný. Příliš slabý, aby cokoliv 

udělal. Necítil svoje končetiny a nemohl otevřít oči. Zároveň tu byl i další divný pocit, jako by 

létal nebo se vznášel ve vzduchu jako mraky nebo ptáci… Byl lehký, list ve větru, bez pout a 

břemen, volný jako dítě, bez myšlenek a zodpovědnosti, bolesti, strachu, minulosti a 

budoucnosti… 

Během krátké chvilky při vědomí mu bylo jasné, že jeho stav byl způsoben převážně hladem, 

mučením a ztrátou krve, ale nevěnoval tomu pozornost. Prudce zahnal tyto rušivé myšlenky. 

Chtěl létat, být volný – a umřít. Bylo to blízko. Tak blízko, že se toho mohl téměř dotknout. 

Světlo… jasné světlo před ním, když se vznášel, jako by byl v nebi. Usmál se. Nebe… z 

Pekla… Měl nakročeno do nebe? Bylo mu dovoleno tam zůstat? Jen před ním, ne v něm, 

nikdy se nedostane dovnitř, to věděl jistě. 

Nebe nebylo pro vrahy jako on, přestože se změnil… Nebe bylo pro lidi, kteří si ho zasloužili, 

jako například Quietus. 

Quietus… pokud je v nebi, nikdy svého bratra nepotká. Nikdy. Nebude mu dovoleno tam 

vstoupit.  

Cítil, jak se mu sevřelo srdce. Jakmile se ho dotkl smutek, stal se těžším a těžším a už se 

nemohl dál lehce vznášet. Země ho volala, realita si ho tam žádala: v pekle místo v nebi, kam 

nikdy nebude patřit. 
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Vrahu, vrahu!  Křičel chorál hlasů pocházejících ze země, na které ležel. Hlasy obětí, které 

zabil, mučil nebo zranil, ho volaly tam, kde byly ony samy: do pekelné propasti bolesti, 

strachu a samoty… Samoty v temnotě sklepení, kde strávil víc jak tucet let, sám a bez důvěry, 

podezřelý a opovrhovaný… Ale zasloužil si to. 

ZATRACENĚ si to zasloužil! 

Věděl to. Ale bolelo to. Všechno, co chtěl, čeho se doprošoval, oč žádal, po čem toužil, byl 

někdo… kdokoliv… aby tam byl pro něj. Kdokoliv, kdo by o něm smýšlel jako o lidské 

bytosti, jenom jako o lidské bytosti… kdo by se o něj bál, kdo by se o něj staral… 

Najednou měl před očima Albusovu znepokojenou a strachující se tvář… a potom ředitele 

slyšel říct ‚Poslal jsem ho k McReeovi‘…Albus mu nevěřil. 

Nikdo mu nevěřil. 

Jednou zrádce, vždycky zrádce. 

Zrádce obou stran, jak to řekl Voldemort. 

Zrádce všech těch, které miloval. 

Zrádce Anne. 

Zrádce Quietuse. 

Vrah… zrádce… Ano, byl. Cítil, jak se kolem něj objevila temnota žádající jeho život a světla 

nebe se začala vzdalovat, velmi ztěžkl, propadal se skrz Zemi až do nejhlubší propasti světa 

beznaděje a samoty. 

Zasloužil si to. Všechno! 

Byl odsouzený k věčnému osamění. Všechno zchladlo, studenější než led, studenější než 

vesmír: byl to chlad smrti… Smrt ztracených duší, věčného zatracení… Věčná samota… 

Chtěl se schoulit do polohy plodu, jako to byl zvyklý dělávat doma ve své posteli, aby se 

utěšil teplem svého těla, ale teď nemohl. 

Nemohl. Někdo ležel vedle něj, zabraňoval mu stočit se do klubíčka. 

Někdo se třásl a sténal hlasem sotva slyšitelnějším než šeptání. Přesto ho Snape vnímal. 

„Nechte ho na pokoji… prosím, nechte ho být… odejdi, prosím, prosím,“ mumlala osoba 

vedle něj, hlas se čas od času lámal tichým pláčem. „Už jsi zabil všechny kolem mě… prosím, 

prosím, nech ho jít…“ 

Ten slabý hlásek prosil JEHO, Severuse Nobiluse Snapea? Byla to jedna z jeho obětí? Bylo to 

dítě, tamto dítě Thomase Galvanyho? Ten hlas byl tak podobný… 
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„Už mu neubližujte, nechte ho, prosím… Vezmi si mě místo něj… mě… znovu… no tak…“ 

hlas už nebyl skoro vůbec slyšet. 

Snape bojoval, aby mohl otevřít oči, projasnit si mysl. Někdo s ním byl v pekle, do kterého 

spadl. Někdo zoufalý a smutný, ale ne kvůli sobě samému… a určitě to nebylo Galvanyho 

dítě… Co tu tedy ten kluk dělal? 

Bylo tak zatraceně těžké znovu se probrat k vědomí. Potřeboval by posilňující lektvar… ale 

vzpomínal si, že jeho lektvary mu byly odebrány před několika dny… když ho vsadili do cely 

s Harrym. Harry… 

HARRY? 

Najednou bylo všechno jasné. Osoba vedle něj byl Harry, žadonící za… za koho? Cože? Stále 

bojoval proti slabosti, opřel se o loket a otevřel oči. Přesně jak očekával, viděl rozmazaně, ale 

znovu slyšel prosícího chlapce. 

„Ne, ne Cedrika… zabij mě místo něj…“ ticho a vzlykání… a další slova plná slz. „Není 

přespočet…Já jsem ten, kdo přebývá… Přebytečný…“  a další nesrozumitelné mumlání. 

Snape potřásl hlavou. Co se děje? Na koho Harry mluvil? O čem to bylo? Cedric? Ten ale 

zemřel. Už nejméně před dvěma měsíci… a koho myslel tím ‚přespočet‘? Kdo byl 

přebytečný? A proč? 

Když se jeho zrak projasnil, zahlédl něco blyštícího se na chlapcově tváři. Blýskavého jako 

stříbro a zlato, jako škraboška, celý obličej byl třpytivý… Snape se opatrně dotkl jiskřivé 

masky. Mokro. Byla mokrá. Tekuté zlato? Díval se na své prsty. A konečně pochopil. 

Byly to slzy třpytící a zářící ve světle pochodně, slzy omývající Harryho obličej. Ve snu 

plakal… 

Sen… Pomyslel si Snape hořce. Spíš by měl říci noční můra. Zabíjení, bolest a prosby… 

Mohla to být jedině noční můra s Voldemortem v hlavní roli. 

Lehce se dotkl chlapcova ramene a oslovil ho. 

„Harry… Harry, slyšíš mě? Probuď se!“ 

Po dlouhé minuty pokusů se mu nedostávalo odpovědi. Snape začal křehkým tělem co 

nejopatrněji třást, ale bez viditelných výsledků. V jednu chvíli si už začal zoufat. 

„Slyšíš mě, Harry? Musíš se probudit!“ Snažil se mluvit víc nahlas, ale jeho hlas byl slabý a 

chraptivý. 

„Ne jeho, prosím…“ z Harryho zavřených očí tryskal další příval slz. „Ne, nenene, prosím.“ 

Harryho ruce se sevřely v pěsti podél boků. „Nechte ho být! Zabijte místo něj mě! Zasloužím 

si to… on ne…“ křik cloumal Harryho celým tělem, přerušuje tak příval slov. 
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Snape jím zděšeně třepal. 

„Harry!“ zakřičel co nejhlasitěji. „Probuď se, poslouchej mě, Harry!“ zatřásl Harryho 

ramenem, tentokrát co nejvíc to šlo. 

Harry se náhle probudil z noční můry. 

„Kde… kdo…?“ slepě zamrkal. 

„Jsi se mnou. Se Severusem,“ muž co nejklidněji dýchal v úlevě po těchto momentech 

naprosté hrůzy. 

„Severus?“ zeptal se slabým hláskem. „Kdo je Severus?“ 

Snape se v duchu praštil. Samozřejmě, chlapec mu nikdy dřív neřekl Severus. 

„S profesorem Snapem,“ vysvětlil pro uklidnění. 

„Profesore?“ zakřičel Harry náhle a pokusil se posadit. „Vy jste ŽIVÝ!“ 

„Samozřejmě že jsem. Neslyšel jsi mě?“ odpověděl Snape. V jednu krátkou chvíli se zdál být 

podrážděný, ale úleva všechnu jeho mrzutost zahnala. 

Zdálo se, že nebyl jediný, komu odlehlo. Obrovská úleva uvolnila napětí v dětském obličeji. 

„Jste tady,“ řekl jednoduše Harry, usmál se a zavřel oči. 

„Ano, proč?“ Snape byl opravdu zvědavý a naklonil se blíž k Harrymu. 

Harry se lehce začervenal. 

„Já… já…“ pokusil se promluvit, ale nepovedlo se. „Nic, pane. Opravdu.“ 

„Plakal jsi ve snu.“ pronesl prostě profesor. 

„Vy před několika dny také,“ pokrčil Harry trochu rozpačitě rameny. 

Snape si povzdychl a promasíroval si krk. 

„Měl jsem noční můru. O… o Quietusově smrti… pokusil jsem se…“ bylo prostě příliš těžké 

to vyslovit. Ale neměl čas na to, aby tu kňučel. Pokud chtěl, aby mu hoch důvěřoval, musel 

pokračovat. „Pokoušel jsem se ho zachránit, ale zklamal jsem. Stejná věc se stala před 

patnácti lety…“ 

Poslední věta bylo jen slabé zašeptání. Harry otevřel oči a jejich pohledy se setkaly. 

„To je mi líto, pane. Znovu jsem vám ublížil,“ řekl vážně. 

„Znovu?“ zeptal se úplně nevěřícně Snape. 
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„To, že tu trpíte, je moje vina. Já jsem to způsobil. Všechno je to moje vina.“ 

Snape v chlapcových očích viděl, že to myslí vážně. Najednou se cítil staře a unaveně. Víc 

než na 37 let. Víc než na 40. Ve skutečnosti… víc než na 80. Cítil se jako při hodině lektvarů, 

když se bezvýsledně snažil vysvětlit nějakou jednoduchou věc Longbottomovi nebo 

některému z mrzimorských. Proč, pro všechno na světě, nemohl Harry pochopit úplně prostý 

fakt, že to NEBYLA jeho chyba? Vůbec nic. Ale on nebyl schopný přimět chlapce, aby mu to 

došlo, byl si jistý. A to ho hodně štvalo. 

„Přestaňte s tím, Pottere,“ štěkl na něj svým nejlepším hlasem umaštěného zmetka. „NENÍ to 

tvoje chyba. A. I. Kdyby. To. Byla. Tvoje. Chyba. Už. To. Po. Šesti. Dnech. V. Tomto. Pekle. 

Není. Důležité. Pochopil jsi mě? Ano?“ 

Poslední věta byl spíše beznadějné zvolání, než naštvaný řev, který plánoval. Harry sebou 

překvapeně trhnul. Neodvažoval se odpovědět, jenom pokýval hlavou. 

„Nevěřím ti,“ Snape podrážděně zavrtěl hlavou. „Dáváš si tuto situaci za vinu. Ale NEMÁŠ 

k tomu důvod. Nebyla to tvá volba, a já tě za to neviním. Raději budu tady s tebou, než 

kdekoliv jinde.“ 

Tentokrát je toto nechtěné přiznání překvapilo oba dva. Harry překvapeně zamrkal a 

rozmluvil se. 

„Zdálo se mi, že vás Voldemort zabil. Přímo přede mnou. A já vás nemohl zachránit. Umřel 

jste jako mí rodiče, Cedric… jako všichni kolem mě…“ 

Snape polkl. Znovu Cedric. Začínalo to být podezřelé. 

„Nemůžeš si jeho smrt odpustit,“ uvědomil si. Nebyla to otázka. 

„Zemřel kvůli mně. Já jsem byl Voldemortův cíl, ne on. Byl to jen… omyl. Můj omyl. Ale i 

tak to byla chyba… A když Voldemort přikázal Pettigrewovi zabít ho, řekl: ‚Toho přespočet 

zabij‘. Jako by nic neznamenal… jako by to nebyla osoba, člověk… jen omyl…“ Harry se 

třásl. „Nemohl jsem vůbec nic udělat,“ Harry se od Snapea odvrátil a tvář skryl do dlaní. „V 

mém snu jsem cítil to samé. Zabil vás. A já proti tomu nemohl nic dělat. Ale bolelo to víc, než 

u Cedrika… Tak moc to bolelo…“ mumlal. 

Snape měl náhlé a absolutní nutkání obejmout třesoucího se chlapce. Popadl Harryho za 

ramena a otočil jej k sobě. 

„Děkuji ti, Harry,“ sám přesně nevěděl, proč mu děkuje. Za city naznačené slzami? Nebo za 

jeho odvážná a upřímná slova? Vlastně to nebylo důležité. Přitáhl si Harryho blíž, obtočil 

kolem něj ruce a silně ho k sobě přitiskl. „Jsem tady, neboj se.“ 

Harry skryl tvář do Snapeových šatů – nebo spíš jejich zbytků – a povzdechl si. Byl to strach? 

Úleva? Snape nemohl říct. 

„Nechci umřít, pane, ale… nechci znovu zůstat sám… být zase samotný…“ 
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 Tato slova byly tak podobná pocitům ze Snapeovy předchozí noční můry, že jej v jeho srdci 

tvrdě a hluboko zasáhla. 

Ale PROČ? Proč by se měl Harry takto cítit? 

Toto dítě si nezasloužilo být samo. Tak proč byl nucený se cítit osaměle? 

Chlapec neměl žádné hříchy, které by ho oddělily od ostatních, tak jako měl on. Proč by ho 

nechali samotného? 

Dvě ‚proč‘. Jedno ukazovalo na osud, druhé na okolnosti. 

„Proč říkáš ‚znovu sám‘, Harry?“ zeptal se opatrně. „Kdy ses cítil sám?“ 

„Cítím se samotný skoro pořád,“ zašeptal s hlavou stále opřenou o Snapeovu hruď, 

schovávaje svůj výraz. „Kromě posledních dnů,“ dodal o chvíli později. 

Zase ten zatracený pocit: chlapec se cítil jako on… Jak to? 

„Ale máš své přátele… rodinu, Harry. Určitě jsi nebyl sám.“ 

„Už jsem vám říkal, že mí přátelé jsou děti. A moje rodina jsou jen tři osoby, které mnou 

opovrhují a zoufale se snaží ignorovat mou existenci. Ale tato ignorace je úplně nová: začali 

s tím teprve nedávno. Jinak mě nenáviděli. A jistým způsobem to bylo lepší. Přinejmenším 

jsem cítil, že existuji. Ale potom… se mi úplně vyhýbali. Udělali pro sebe to nejlepší, 

nemluvili na mě… nedívali se na mě… a Sirius tam pro mě kvůli jistým důvodům, které 

znáte, nemohl být. Ve skutečnosti Siriuse opravdu neznám. Jen několik dopisů a tři nebo čtyři 

setkání, nic víc… Všechno bylo tak… prázdné.“ 

Ale Snape nepochytil druhou část jeho zpovědi. 

„Příbuzní tebou opovrhují? Ignorují tě? Proč jsi to neřekl řediteli?“ 

„Říct mu co? O svých pocitech? Nebo co? Že jsem žil deset let v přístěnku? Že jsem neměl 

nic, co bych mohl prohlásit za svoje až do doby, kdy jsem si koupil šaty a potřeby do školy? 

Že jsem nikdy neměl nové oblečení a musel jsem nosit hadry mého bratrance? Že jsem byl 

stále šikanovaný vlastní rodinou? Že jsem později musel držet s Dudleym jeho dietu a měl 

jsem hlad? Že jsem zrůda, kterou drželi po dobu celých prvních letních prázdnin zavřenou? 

Že jsem nezískal trochu svobody jinak, než vyhrožováním mým kmotrem vrahem? Nebo že 

mi kromě lží neřekli nic o mých rodičích? Tvrdili mi, že zemřeli při autonehodě, že můj otec 

byl bez práce, neužitečný, v ničem dobrý, že má matka byla kurva… Tolik jsem se styděl. Ale 

na druhou stranu mě nikdy nebili, nebo mě fyzicky netýrali. Cítil bych se směšně, jít si 

s těmito hloupostmi stěžovat řediteli…“ všechna bolest jeho života vytryskla ven. Hořkost, 

smutek a rezignace. 

Snape až příliš dobře chápal chlapcovy pocity. Měl pravdu. Pokud dítě nebylo bito, nebylo 

jeho rodině odebráno. Na troše špatného jednání nezáleželo, opravdu. Hodně dětí mělo rodinu 

jako Harry – například on. Byla jako lednice. Studená a bez emocí. 
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Quietus bylo jediné teplo v zimě jeho dětství. 

Snape se otřásl, když si představoval, jaké by bylo jeho dětství bez Quietuse. To by bylo 

strašné. A… jeho rodiče ho nikdy nezavírali v přístěnku. A… měl vše, co potřeboval. Stravu, 

oblečení, hry… jediná chybějící věc byla láska. Ale… alespoň na něj byli pyšní! Na Quietuse 

taky, přestože… Ne. Jeho dětství bylo výrazně lepší než to Harryho. Během chvíle Harry 

pokračoval ve své tirádě. 

„Neměl jsem přátele do té doby, než jsem potkal Rona ve spěšném vlaku do Bradavic a 

později Hermionu. Nikdo nechtěl být mým kamarádem. Nikdo nechtěl být přítel zrůdy, být 

Dudleym bitý a šikanovaný. Byl jsem ÚPLNĚ sám až do svých jedenácti let. Neměl jsem 

žádného kamaráda, žádného příbuzného, nikoho, kdo by se mnou chtěl mluvit, kdo by se mě 

zeptal, jak se mám. Alespoň ten idiot Dudley mě občas týral a já mohl cítit, že stále existuji.“ 

Snape byl otupělý a beze slov. A velmi otřesený Harryho slovy. 

VĚDĚL, jaké to je cítit se sám. 

‚Neměl jsem žádného kamaráda, žádného příbuzného, nikoho, kdo by se mnou chtěl mluvit, 

kdo by se mě zeptal, jak se mám…’ 

V této větě poznal své vlastní pocity. Rozhořčení, rezignaci, konečnost. Když 

ses konečně vzdal a přijal svůj osud takový, jaký byl. 

„Nejsi sám, Harry, už ne. Zůstanu s tebou. Zůstanu s tebou tak dlouho, jak budu moct. 

Slibuji.“ Snape nevěděl, proč to řekl. Ale nelitoval toho. Tato slova byla pravdivá. I když 

v jeho hlavě nechyběly sarkastické hlasy, aby mu připomněly jeho vlastní situaci. ‚Severusi, 

Severusi… Jsi to TY, kdo nechce být sám, není to tak? Jsi vystrašený svojí vlastní noční 

můrou, že?‘ 

Ne. Harry si nezasloužil být sám. On, Severus Snape, byl jeho poslední šancí na pomoc, aby 

mu dal společnost, a možná… taky rodinu? Neměli moc času. Dny… možná jen několik 

hodin… A ano, Voldemort využije jejich vztahu, ale on to Harrymu nemohl odepřít. Láska 

v životě znamenala vždy víc bolesti, než úplného štěstí. 

Pokusil se to Harrymu vysvětlit. 

„Nezasloužím si vaši pozornost, pane,“ odpověděl slabě Harry po vyslechnutí jeho vysvětlení. 

„Pottere, pamatujete, jak jeden z nás před několika dny říkal: ‚Tady není vhodné místo mluvit 

o zásluhách‘? Řekl jsi mi to, když jsem se odvážil naznačit, že si nezasloužím žít,“ Snape 

v kruzích hladil Harryho záda. „Mohu jenom zopakovat tvoje slova. A…“ 

„Ale…“ pokusil se Harry Snapea přerušit, ale tentokrát to byl neúspěšný pokus. 

„Buďte zticha, Pottere. Mluvím JÁ,“ jeho tón byl pevný a Harry se radši zdržel poznámek. 

„Takže. Pokud mluvíme o zásluhách, říkám ti: nic z tohoto si nezasloužíš. Nezasloužíš si být 

mučený a ponechaný sám. Nemusíš ničeho litovat, za co se omlouvat. Cedric je mrtvý. To je 

pravda. Ale nebyla to tvoje chyba. Byla by to tvoje chyba, kdybys věděl, co se stane. Ale 
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nevěděl jsi to. Ani jsi nechtěl, aby tví rodiče zemřeli. Neměl jsi v úmyslu někomu ublížit. 

Klíčové slovo je: úmysl. Můžeš se odsuzovat jedině, pokud jsi měl v úmyslu poškodit někoho 

jiného. Rozumíš mi?“ 

Harry se neodvážil ho přerušit a jen přikývl. 

„Být sám je ten nejhorší trest, jaký může kdokoliv dostat. A teď mě poslouchej: Já si to 

ZALOUŽÍM. JÁ. NE TY. Spáchal jsem spoustu zločinů. Když jsem byl mladý, udělal jsem 

hrozné věci a neudělal jsem je náhodou. Měl jsem V ÚMYSLU škodit, zranit, způsobit bolest. 

A litoval jsem jich jenom proto, že byl Quietus zabit. To byla hodně sobecká pohnutka k 

lítosti, nemyslíš? Kvůli tomuto si zasloužím zemřít sám v tomto pekle. Ale jsi tu ty, takže 

pokud se rozhodnu dokončit své pokání tím, že umřu osamocený, jen tím rozšířím svoje 

hříchy, protože tě tím zraním,“ Snape čekal, až Harry zvedne hlavu a podívá se na něj, pak 

pokračoval. „A pokud se rozhodneš trestat se samotou, zraňuješ mě tím,“ dodal už tiše. 

„Nikdy předtím jsem o tomto nepřemýšlel, pane,“ Harryho hlas byl klidný a jasný. Jeho oči 

doširoka otevřené a zářila z nich upřímnost. 

„Už jsem ti dvakrát říkal, že jsem šťastný, že jsem tu s tebou, nemám pravdu?“ 

„Ano. Říkal,“ přikývl Harry. 

„Můžeme tedy toto téma ukončit?“ ve Snapeově hlase se objevil náznak falešné netrpělivosti. 

„Můžeme,“ Harry hluboce vydechl. 

Rozhostilo se mezi nimi ticho. V úplném klidu leželi na zádech a vychutnávali si vzájemnou 

společnost. Harry si uvelebil hlavu na Snapeově rameni, zatímco profesorova ruka byla 

obtočená kolem jeho zad. Tentokrát nemyslel na trapnost situace, už mu víc nepřipadala 

zahanbující. 

„Víte něco o mé rodině?“ zeptal se najednou Harry. „Dursleyovi mi o nich nic neřekli.“ 

„O tvých rodičích?“ 

„Nejenom o nich. Nemám žádné žijící příbuzné kromě tety Petunie, sestry mé mámy, se 

kterou žiji. Víte, co se stalo s ostatními příbuznými?“ 

Snape zavřel oči. 

„Ano, vím, co se stalo tvým prarodičům. Zajímalo by mě, proč ti o tom Albus neřekl,“ Harry 

nic neříkal, takže po chvíli Snape pokračoval. „Jak jistě víš, rodiče tvého otce byli kouzelníci. 

Tvá babička měla obchůdek na Příčné ulici, vyráběla a prodávala cestovní kufry… Ano, 

ano… Můj školní kufr byl také výtvorem tvé babičky. Vymyslela nový typ cestovních kufrů 

nazývaných ‚Lastura‘. Lasturové kufry mohly být použité více způsoby, protože jsi dovnitř 

mohl uložit více věcí, než do normálních kufrů. V té době jsi mohl koupit i další z jejích 

vyvinutých modelů, možná si vzpomínáš na Moodyho cestovní kufr…“ 

„Kufr se sedmi zámky!“ vykřikl Harry. 
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„Ano. Obsahuje také malou místnost, vzpomínáš si?“ Harry přikývl. „To je model Lastura-M. 

M jako místnost.“ 

„Máte taky takovýto kufr?“ 

„Ne. Já mám Lasturu-N9. To znamená, že má 9 úrovní zámků, ale neobsahuje místnost. Je to 

normální kufr.“ 

„Pokud chcete odjet na dovolenou, nemusíte s sebou tahat bezpočet zavazadel. Všechno, co 

potřebujete, dáte do jednoho kufru. Jestli se odsud dostanu, koupím si jeden Lasturový kufr,“ 

usmál se Harry zasněně. 

„Dám ti svůj. Byl vyrobený tvojí babičkou osobně.“ 

Harry zavrtěl hlavou. 

„Ne, děkuji, pane. Je váš. Nechci vám ho vzít,“  když už Snape otevíral pusu, Harry pozvedl 

ruku. „Ne, pane. Chci kufr s místností. Je to zajímavější a chci mít vlastní místo, kde bych 

mohl žít, až budu z Dursleyových unavený.“ 

„To určitě neuděláte, Pottere. Dokud budu naživu, nikdy nebudete žít v kufru, přísahám,“ 

Snape zněl naštvaně. 

„Dobře, pane,“ Harry se široce usmál. „Tak pokračujte s mojí rodinou.“ 

Profesor se k chlapci otočil a taky se na něj usmál. 

„Tvůj dědeček, Harold Potter, byl bystrozor a dobrý přítel Brumbála. Bojovali společně proti 

předchozímu Pánu zla, Grindelwaldovi, a pokud si dobře pamatuji, Potter dokonce zachránil 

řediteli život během poslední bitvy. Toto byl nejspíš hlavní důvod, proč v případě vašeho otce 

za jeho školních dob dělal Brumbál výjimky…“ Snapeův obličej byl plný emocí. Převážně 

vzteku. „Dokonce i Brumbál měl předsudky o některých studentech. Zbožňoval Nebelvíry a 

děti bystrozorů a pohrdal Zmijozely a takzvanými ‚temnými rodinami‘ a jejich dětmi, jako 

v mém případě,“ profesorovy oči byly rozostřené. „No, ve většině případů měl pravdu. Jako 

například v mém. Nebo taky v tom Luciusově. Ale…ze začátku opovrhoval i Quietusem 

jenom kvůli naší rodině. A Quietus nebyl nikdy temný…“ náhle se probral ze svého transu a 

pokračoval silnějším hlasem. „Jsem si jistý, že Quietus byl hlavním důvodem, proč Brumbál 

zanechal svých směšných předsudků.“ 

Po krátké pauze Harry otevřel pusu. 

„Ale… Brumbál porazil Grindelwalda v roce 1945 a můj otec se narodil na konci 50. let…“ 

„No… tvá babička byla mnohem mladší, než tvůj dědeček,“ usmál se Snape. „Potkal ji 

v Bradavicích, kde vyučoval OPČM a pokud se nepletu, babička byla jednou z jeho 

studentek.“ 

„Byl to také váš profesor?“ 
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 „Ne,“ zavrtěl Snape hlavou. „Voldemort se objevil v roce 1968 a tvůj děda opustil školu, aby 

proti němu mohl bojovat a trénovat ministerské bystrozory. Já jsem nastoupil do školy v roce 

1969, následující rok. Podezírám ho, že zaklel to učitelské místo, aby se na něj mohl po válce 

vrátit,“ na tváři Mistra lektvarů se objevil nepěkný úsměv. 

„S tím postem byly problémy 25 let?“ rozšířily se Harrymu překvapeně oči. 

„Přesně. Já jsem měl šest různých profesorů OPČM během sedmi let.“ 

„Och. Já jich budu mít pravděpodobně sedm,“ ušklíbl se Harry. „A jejich rodiny? Moji 

prarodiče neměli další členy rodiny?“ 

„Nevím nic dalšího o tvojí babičce, ale slyšel jsem, že celá rodina Harolda Pottera byla za 

jeho bystrozorské aktivity vyvražděna Grindelwaldem.“ 

„Další úmrtí…“ 

„Ano… A tvoji prarodiče byli zabiti samotným Voldemortem, který se mstil za činy Jamese 

Pottera jakožto bystrozora… rok před svatbou tvých rodičů.“ 

Harry polkl a nic neříkal. Zdálo se to jako zázrak, že někdo přežil. 

„Vypadá to jako hromadná sebevražda kouzelnického světa…“ řekl tiše. „Zabíjíme temné 

kouzelníky a oni nás…“ 

„Stejně jako všude na světě… I mudlové se vyvražďují mezi sebou.“ 

„Zdá se to být lidskou vlastností… Proč?“ zeptal se zoufale. 

„To nikdo neví, Harry,“ odpověděl mu Snape klidně. „Pokud bychom znali odpověď, možná 

bychom proti tomu něco udělali.“ 

Po dlouhém tichu Harry pokračoval ve vyptávání. 

„A rodiče mé mámy? Víte o nich něco?“ 

Profesorova tvář byla najednou vzdálená a objevil se na ní uzavřený výraz. 

„Neznám je,“ jeho hlas byl chraptivý a studený. „Ale… byl jsem tam, když byli zabiti…“ 

XXX  

„Já toho hajzla zabiju, Remusi. To ti přísahám,“ Siriusovy oči se zlostně leskly. „Ať už Albus 

říká cokoliv, jsem si jistý, že prostě nemá odvahu se vrátit, protože Harryho nakonec zabil.“ 

Remusův obličej byl plný vrásek, únavy a utrpení posledních dnů. Už neměl Vlkodlačí lektvar 

a Snape mu neposlal jeho obvyklou dávku, takže jeho přeměna byla stejně bolestivá, jako 

kdysi… ve skutečnosti to byl hlavní důvod, proč Sirius věděl, že Snape zmizel. Chybějící 

dávka. 
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Naklonil se dopředu, poslouchal výbuch svého přítele proti Mistru lektvarů a nemohl si 

pomoci, aby se necítil čím dál víc naštvaně. Bylo příliš jednoduché vyvozovat závěry, že za 

Harryho zmizení byl zodpovědný Snape – a možná i za jeho smrt… 

„Nakonec se mu podařilo splnit svůj hlavní cíl jako Smrtijeda…“ temně zuřil Sirius. „Jak mu 

mohl Albus důvěřovat třebas jen minutu? Důvěřovat Smrtijedovi… nechutnému mastnému 

Zmijozelovi… Já mu to říkal… Ale Brumbál si byl tak jistý… a podívej!“ 

Remus se snažil zůstat klidný. Rozuměl názoru svého přítele, ale… On Brumbálovi věřil. 

Přirozeně, přestože Brumbál dělal ve svém životě chyby a důvěřoval lidem, kteří si jeho víru 

nezasloužili, Snape byl… byl něco jiného. Pracoval pro Brumbála víc jak deset let. A i když 

vždycky trval na nenávisti k Harrymu, v případě nutnosti riskoval svůj život, aby ho 

zachránil… Lupin si povzdechl. Opravdu nevěděl, co si o Snapeovi myslet, ale také nebyl 

přesvědčený o jeho vině. 

„Nechutný červ… Smrtijed… možná že byl i jedním z vrahů Anne…“ 

„To by stačilo, Siriusi!“ rozkřičel se najednou Lupin. „Zavři tu svou nevymáchanou hubu, 

nebo tě prokleju!“ zvedl naštvaně svou hůlku. 

„Remusi?“ zeptal se překvapeně Black. „O co jde…?“ 

„Cokoliv se Harrymu přihodilo, nebyla to Snapeova chyba. Harry z domova utekl sám, nebyl 

to Snape, kdo ho vzal z bezpečí rodiny. Voldemortovi služebníci určitě hlídali jeho dům a 

unesli ho, když Harry opustil ochranné bariéry. Od tohoto momentu byl Harryho osud 

zpečetěn. Snape už s tím nemohl nic dělat. Sám je příliš slabý, přestože je na naší straně. A 

pokud není, proč se už nevrátil? Mohl Brumbálovi říct, že byl Harry chycený, a že mu nemohl 

pomoct, protože ho Voldemort zabil, nebo něco takového… Ale on se nevrátil a já si myslím, 

že byl zabit spolu s Harrym. Možná, že se pokusil chlapcův život ještě jednou zachránit…“ 

„Ty jsi takový idiot, Remusi! Já, na druhou stranu, jsem si jistý, že Snape nakonec Harryho 

zabil, a že se neodvážil vrátit se a být vyslýchaný pod Veritasérem, aby jeho malá tajemství 

nebyla odhalena…“ 

„Brumbál tvrdil, že Snapea vyslýchal před několika měsíci…“ 

„Na jeho vlastní žádost a sérem, které mu dal Snape… To je trošku podezřelé, nemyslíš? 

Moody Brumbálovi taky nevěří a já Moodymu důvěřuji. Taky Snapea vyslýchal před jeho 

procesem na ministerstvu a říkal, že Snape pod Veritasérem všechno přiznal: vraždy, 

mučení… všechno, Remusi.“ 

Lupin zkřížil ruce na hrudi. 

„Tvrdíš, že jsem idiot. Ale co TY?“ jeho oči svítily hněvem a frustrací. „Vzpomínám si na 

jeden dlouhý rozhovor před několika měsíci… TY jsi mi vyprávěl o svém malém pobytu 

v ministerském vězení… o milující péči bystrozorů… dva měsíce, které jsi tam strávil… bití, 

mučení, vynucené požívání Veritaséra, až JSI JIM ŘEKL VŠECHNO, CO CHTĚLI 
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SLYŠET! Říkal jsi mi to! TY! Už si nevzpomínáš? Přiznal jsi, že jsi zradil Jamese a Lily 

Potterovy, protože jsi chtěl, aby tě nechali v klidu zemřít.“ 

Black s jasnou bolestí sklonil hlavu. 

„Jo… vzpomínám si…“ Chtěl, aby Lupin přestal. Ale jeho kamarád byl nemilosrdný. 

„A teď důvěřuješ Moodymu, který Snapea vyslýchal… možná stejným způsobem, jako 

tebe… Představ si to.“ 

„Nic nechápeš!“ rozkřičel se náhle Black. „Brumbál Snapea z Azkabanu zachránil, zatímco 

pro mě se nepokusil cokoliv udělat!“ 

„Možná proto, že Snape NIKDY své činy nepřiznal! Nepromluvil jenom kvůli tomu, aby ho 

nechali v klidu…“ 

„Lhal jim!“ 

„Můžu se tě zeptat, JAK to víš? Snape může udělat cokoliv, nikdy mu neuvěříš. I kdyby 

Harryho zachránil z rukou Voldemorta, našel by sis dobrý důvod nenávidět ho i za toto, jsem 

si tím jistý.“ 

„Zabil mou sestru.“ 

„Ne.“ 

„Je to jeho chyba, že Voldemort zabil mou rodinu.“ 

„Byla to tvá ‚chyba,‘ pokud chceš být přesný! Byla to pomsta, jak jistě VÍŠ! Pomsta TOBĚ! 

Za tvoji práci! Za tvoje činy!“ 

Dva muži stáli vztekle jeden proti druhému. 

„Takže ty podporuješ tohoto slizkého Smrtijeda víc než mě!“ zaječel Black. 

„Nikoho nepodporuji. Zkouším být jen objektivní.“ 

„Ty nejsi objektivní, ty jsi slepý. Je to vrah.“ 

„Nikdy se tě nepokusil zabít. Ty na druhou stranu…“ 

„Chceš říct, že…?“ 

„Ano to chci říct!“ 

„VYPADNI!“ křikl Black a zvedl pěst k přítelově tváři. 

„Je to MŮJ dům, Siriusi. TY můžeš jít, pokud chceš. Ale rád bych, abys zůstal,“ poslední větu 

dodal Lupin klidněji. Black nevypadal, že by to pochopil, tak mu to zopakoval. „Můžeš tu 

zůstat, Siriusi. Ale neřvi na mě. Prosím.“ 

Black velmi pomalu snížil paži. Cítil se vinný. 
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 „Pro… promiň, Remusi. Ztratil jsem nervy…“ koktal tiše. 

„To vidím,“ Lupin se lehce usmál a otočil se. 

Posadili se na pohovku. Black si položil lokty na kolena a zabořil tvář do dlaní. Po dvacet 

minut ani jeden nepromluvil. Lupin se nepřítomně díval z okna a Black zůstával bez pohnutí 

sedět. 

Nakonec to byl on, kdo prolomil ticho. 

„Je to tak těžké přiznat své nedostatky… a vědět, že někdo, koho nenávidíš, je silnější než 

ty…“ 

Lupin nic neřekl. Jen zůstal sedět a napjatě svého přítele poslouchal. Slova vycházela pomalu, 

zdálo se, že Black se musí k přiznání chyby nutit… Ale byl konec hledání obětního beránka, 

kterého by vinil. 

„Byla to má chyba. Zradil jsem sebe… Ale byl jsem tam sám… Už jsem neměl důvod 

k životu. Prostě… na ničem nezáleželo. Chápeš?“ zeptal se a utrpení ho dusilo. Lupin přikývl. 

„Myslím, že ano.“ 

„Všechno se zdálo být tak nesmyslné. Moje rodina byla mrtvá. James zemřel. Odstrčil jsem 

tě, protože jsem tě podezíral. Peter nás zradil. A… Judith mě taky opustila… myslela si, že 

jsem zrádce a za několik měsíců se provdala za Butlerovic kluka z Havraspáru… Když jsem 

to zjistil, už jsem víc nemohl…“ 

Ramena se mu třásla tichým pláčem. 

„Chtěl jsem jenom umřít. Myslel jsem si, že dostanu mozkomorův polibek, když přiznám 

činy, ze kterých jsem obviněn.“ 

„Víš, že Snape byl ve stejné situaci? Ztratil rodiče, svou lásku, a taky svého bratra…“ 

„Jo, Quietuse…“ zamyslel se Black. „Jediná osoba, kterou kdy miloval, alespoň si to myslím. 

Měl radši Quietuse než Anne…“ 

„A ty a James…“ začal Lupin, ale Black ho přerušil. 

„Já vím, prosím, nevracej se k tomu. Zdál se to být dobrý vtípek…“ 

„Nenáviděl jsi Severuse a chtěl ses mu pomstít na jeho bratrovi… To nebylo fér…“ 

„Já vím, já vím… ale byl to Jamesův nápad.“ 

„Už mi to říkal. Měli jste být vyloučeni, málem jste zabili kluka mladšího než vy sami. Jedině 

díky Quietusově přání jste směli zůstat v Bradavicích.“ 

„A taky díky Haroldu Potterovi, nezapomeň…“ 
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„Dobře… dal jsi Severusovi dobrý důvod pro to, aby tě nenáviděl. Málem jsi zavraždil jeho 

bratra. A po tomto i jeho – navíc mnou. Ty nemáš žádné právo ho nenávidět, nebo mít proti 

němu předsudky. Musíš se pokusit mu věřit.“ 

„Ale je to tak těžké…“ 

„Oba jste ztratili všechno. A dokonce, i když nebyl v Azkabanu…“ 

„Byl tam, Remusi,“ povzdechl si zhluboka Black. „Nejméně čtyři měsíce, nepamatuji si to 

přesně.“ 

„Jak to víš?“ Lupin zbledl. 

„Byl v cele naproti mně.“ 

Lupin se zdál být naprosto v šoku. Dlouhou chvíli nemohl ani pusu otevřít. Nakonec potřásl 

hlavou. 

„Nikdy jsi to neřekl,“ vydechl dusivá slova. 

„Nikdy ses mě na to nezeptal,“ odpověděl suše Black. 

„Teď už nevím, co si o tobě myslet…“ zašeptal Lupin smutně a koukal se z okna na hluboké 

karmínové mraky zakrývající zapadající slunce. „Nevím…“ 

Kapitola osmá: Ve snech 
 

„Byl jste u toho?“ zeptal se Harry chvějícím se hlasem. Ale ve skutečnosti to nechtěl slyšet, 

vyslechnout jeho odpovědi. Nechtěl být na Snapea naštvaný, dávat mu to za vinu, vědět, že 

byl jednou z osob zodpovědných za jeho hrozné dětství. Jeden z vrahů jeho prarodičů. 

„Ano, byl jsem tam, ale příliš pozdě. Příliš pozdě…“ 

„Pozdě na co?“ Harryho potřeba vědět něco o své rodině byla silnější, než strach, že bude ze 

Snapea zklamaný.  

„Tady v Nightmare Manor bylo shromáždění Smrtijedů a Voldemort mi přikázal připravit pár 

lektvarů,“ Snape si povzdechl a masíroval si krk ve zřejmé tísni. „Ano, předtím, než se mě 

zeptáš, byly to lektvary na mučení a zabíjení, už si přesně nepamatuji jaké. Byl jsem poslán 

do laboratoře. Po tom, co jsem je začal vařit, jsem měl chvilku času a chtěl jsem si promluvit s 

Luciusem.“ 

„To je Dracův otec, že?“ 

„Ano, to je on.“ Harry si všiml, že se Snape snaží utřídit si myšlenky. „V té době jsem už 

pracoval pro Brumbála.“ 

„Takže to bylo až po Quietusově smrti.“ 
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„Nevím to přesně, ale byl to měsíc nebo dva po jeho smrti. Tyto měsíce byly příliš přeplněné 

událostmi, abych si je zapamatoval do detailů.“ Snape se zdál být ztracený v myšlenkách, 

takže po chvíli ticha položil Harry jinou otázku. 

„Neměl jste strach?“ 

„Myslíš, jestli jsem se bál Voldemorta?“ Když, co Harry přikývl, Snape rozhodně zavrtěl 

hlavou. „Ne. Už jsem se ho nebál. Můj život neměl smysl. Anne mě opustila, když viděla 

Znamení zla na mém předloktí. Quietus zemřel rukou mých rodičů. Já jsem si přál jen co 

nejlépe pomstít jeho smrt a umřít. Nic víc.“ 

„Muselo to být hrozné…“ Snape v Harryho hlase cítil soucit. 

„Bylo…“ chtěl pokračovat, ale Harry jej přerušil. 

„Já jsem se před pár dny cítil stejně… Všechno se zdálo bezvýznamné. Nejvíc přežití. A 

uvědomil jsem si, že už víc nemám strach.“ 

Snape si vzpomněl na chlapcovo chladné a netečné chování a jeho vlastní paniku, když ho 

uviděl v tomto stavu. Bylo to snad kvůli tomu, že se kdysi dávno cítil stejně? 

„Strach dokazuje, že v životě jsou věci, které něco znamenají, které tě zajímají. Pokud se 

přestaneš bát, značí to, že jsi ztratil víru v život, ve smysl existence…“ 

„Ano, na chvíli jsem to ztratil.“ Harry se bezvýrazně zahleděl na protější roh. „Ale nějak jste 

mě přiměl zase cítit…“  

Snape netušil, jak na jeho slova reagovat, tak se rozhodl znovu pokračovat v načatém příběhu. 

„Pokusil jsem se najít Luciuse a přitom jsem náhodou vyslechl rozhovor mezi Voldemortem a 

třemi novými Smrtijedy. Dostali úkol, zkoušku věrnosti. Měli vyvraždit celou rodinu Evansů. 

Dostal jsem strach. Neměl jsem čas informovat Brumbála. Už odcházeli. Běžel jsem do své 

laboratoře a zhasl jsem oheň pod lektvary. Bylo by příliš podezřelé, kdybych nechal zapálený 

oheň pod kotlíky. Jak víš, bez zavolání jsem se sem nemohl vrátit. Zabralo mi nějaký čas, než 

jsem všechno uklidnil a odešel. Když jsem dorazil do domu Evansů, tři Smrtijedi už zabili 

tvoje prarodiče. Tvoje matka proti nim bojovala ve druhém patře, ale oni byli silnější než ona. 

Začala podléhat a byla vážně zraněná. Potom…“ přes Snapeovu tvář přelétl temný stín, 

temnější, než jaký u něj kdy Harry viděl. „Zabil jsem je. Všechny tři.“ 

Profesor se otřásl a pevně zavřel oči. Harry mohl vidět, jak mu na spánku tepe žíla. 

„Profesore?“ řekl tiše Harry a ve znamení podpory položil svou ruku na tu Snapeovu. „Neměl 

byste si to dávat za vinu…“ 

Snape vymanil svou ruku zpod Harryho. 

„Zabil jsem je. Tři chlapce… Nerozumné a podvedené…“ 

„Nemohl jste udělat nic jiného…“ 



100 
 

„Ale ano, mohl. Měl jsem je omráčit.“ 

„Ale byli to vrahové.“ 

„Já také.“ 

 „Pokoušel jste se zachránit vážně zraněnou dívku. Nebyl čas hodnotit možnosti. Možná jste 

špatně odhadl situaci a reagoval příliš agresivně. Ale měl jste v úmyslu někoho ochránit, ne 

zabít. A sám jste řekl, že klíčové slovo je úmysl.“ 

„Vy jste opravdu velmi nebezpečný, pane Pottere,“ povzdechl si Snape trochu nevrle. „Stále 

mi vracíte má vlastní slova.“ 

Harry se usmál. 

„To jen ukazuje, že vaše slova jsou rozumná a pravdivá. Na druhou stranu jim sám nevěříte. 

Pořád dokola vám musím připomínat vaši vlastní moudrost.“ 

„Harry, poslouchej. Není tak jednoduché odpustit si…“ přerušil ho znovu podrážděně Snape. 

Harry jen obrátil oči v sloup. 

„Já vím. Pokoušel jsem se vám ukázat to samé, ale vy jste přišel s řečmi o úmyslu…“ 

„Pottere, vy jste…“ Snape pozvedl obočí, ale tentokrát svoji frustraci jen zahrál. 

„Drzý spratek. Nová bradavická celebrita. Mimořádně arogantní vítěz Famrpálového poháru. 

Nebo taky nestydatý malý kluk, který si myslí, že dodržování pravidel je pod jeho úroveň…“ 

dokončil Harry drze větu. 

„To jsou MÁ slova, zase…“ 

„Och, já myslel, že už si je nepamatujete…“ 

„PAMATUJI si je, Pottere! Ale…“ 

„Aha…“ 

„BUĎ ZTICHA! Chtěl jsem říct: pamatuji si je, ale jsou důkazem mé vlastní omylnosti.“ 

„Omylnosti!? Ne. Určitě ne. Jsou to vynikající důkazy vašeho křišťálově jasného úsudku a 

moudrosti.“ 

Dlouho se jen v tichosti na sebe dívali. Potom najednou vybuchli smíchem a Snape Harrymu 

hravě rozcuchal vlasy. 

„Harry.“ Poprvé se doopravdy široce, skutečně a šťastně usmál. „Jsem šťastný, že tě znám.“ 

Harry se na něj ďábelsky usmál. 

„Vítejte ve skutečném světě, pane,“ řekl, ale hned na to se zachvěl. Zatímco se třásl, jeho 

tělem zmítal suchý a bolestivý kašel. Snape se začal znepokojovat. 
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„Harry…?“ 

„To nic není, pa…“ ale větu nemohl dokončit. Přerušil ho ještě silnější kašel. Přišel 

zničehonic a trval jen několik vteřin. „Myslím, že jsem se trochu nachladil.“ 

„Jak se cítíš?“ zajímal se Snape úzkostlivě. 

„Arghh… To je dobrá otázka, pane. Samozřejmě se cítím úplně skvěle. I když bych rád něco 

zakousl, něco teplého – klidně i kousek něčeho studeného… Vypil si šálek horké čokolády a 

několik dní spal v OPRAVDOVÉ posteli… Ale jinak se cítím dobře. Skoro.“ 

Ve Snapeových očích se mihlo podráždění. 

„Pottere, to nebyl vtip…“ 

„Řekl jsem skoro, pane,“ nenechal ho Harry dokončit větu. „Můžeme pokračovat 

v předchozím malém rozhovoru?“ 

Snape pobaveně zavrtěl hlavou a vzdal to. 

„O čem chceš slyšet?“ 

„Říkal jste, že jste zachránil mou mámu.“ 

„Ano.“ Nechtěl myslet na tyto události. Ale Harry měl právo to vědět. Tentokrát byla 

formující se představa Smrtij… zabitých hloupých děcek tak silná, že proti ní musel ze všech 

sil bojovat. Byli tak mladí… osmnáct let, ne víc… „Takže, zachránil jsem tvoji matku. Vytáhl 

jsem ji z toho domu a dal jsem jí léčivé lektvary. Nevzal jsem ji do Bradavic, protože jsem 

věděl, že by to bylo velmi podezřelé a navíc jsem měl pocit, že někdo ze sboru byl 

Voldemortovým špehem. Nechtěl jsem přijít o svou roli špiona.“ Ten večer byl plný 

zvláštních událostí… Slova Lily Evansové… Snape uvažoval, jak ten příběh stručně 

povyprávět. Nakonec se rozhodl co nejvíc to shrnout. „Když tvá matka nabrala znovu vědomí, 

spletla si mně s Quietusem. Oslovila mě jeho jménem… To mě tak ranilo, že jsem ji skoro 

udeřil. Později se tam objevila její sestra se svým přítelem. Asi se vraceli z kina? Nevím… 

Nechal jsem vaši matku s nimi a přemístil jsem se do Bradavic.“ 

„Váš bratr vám byl podobný?“ zeptal se Harry zvědavě. 

Snape přikývl. 

„Docela ano. Když jsme byli děti, vypadali jsme jako dvojčata, přestože jsem byl starší než 

on. Byl o dva roky mladší. Ale jak jsme rostli, rozdíly mezi námi se čím dál víc zvětšovaly. 

Nakonec, když přišel do Bradavic, naše podoba nebyla tak výrazná. Na rozdíl ode mne měl 

stále krátké vlasy a byl hrozně hubený. A…“ usmál se, když si vybavil jeho tvář, „byl stále 

tak… klidný. Vyrovnaný. Tichý a milý. Mohl jsi všechny tyto vlastnosti vyčíst z jeho tváře.“ 

„A vy jste se byl stále jen jízlivý a mračil se…“ Harrymu v očích pohrávaly jiskřičky. 
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„Ehm… uhm… Zase máš pravdu, jako vždy,“ Snape se zdál být trochu zahanbený. „Myslel 

jsem, že to je… dospělé vystupování… Nesnášel jsem, když jsem vypadal jako dítě… nebo 

tak…“ 

„Takže není překvapující, že si vás s ním máma spletla. A možná že nevěděla, že jste změnil 

strany…“ 

„Ani nevěděla, že jsem byl Smrtijed… Nikdo to nevěděl. Kromě Anne, ale jsem si jistý, že ta 

jí to neřekla.“ 

„Myslím, že máte pravdu… Neřekla to ani svému bratrovi. Sirius to nevěděl až do té doby, co 

jste po Turnaji tří kouzelníků ukázal na ošetřovně Popletalovi vaše Znamení zla…“ 

„On… On to nevěděl?“ Snape zbledl a oči upřel do prázdna. „Neřekla mu to… A já… Nikdy 

jsem jí nevěřil…“ vypadal, že je ztracený v myšlenkách, jako už tolikrát během dneška, ale 

Harryho náhlý kašel ho z tohoto transu vytrhl. Harry měl další záchvat a začal se třást. 

„Je ti zima?“ zeptal se znepokojeně. 

„Jen trochu…“ ale slova popřelo jeho chování, když se těsně přitulil ke Snapeovi. Profesor 

cítil, že chlapcovo tělo je teplejší, než by bylo normální. Položil ruku na jeho horké čelo. 

„Máš… máš horečku, Harry.“ 

„Aha,“ usmál se Harry, „takže to je ten důvod, proč je mi tak hrozně…“ 

„Jak přesně se cítíš?“ Snape se chlapcovi pozorně díval do očí. 

„Cítím se trochu slabý a omámený. A kůže mě pálí, ale to už od… Od toho dne s Averym, 

takže to asi nebude kvůli horečce,“ zase zakašlal. 

Snape polkl. To vůbec nevypadalo dobře. Ale nic s tím nemohl udělat. 

„Nevím, co mám dělat,“ zašeptal, pokoušel se nenechat zaznít v hlase porážku. 

„Tak pokračujte v příběhu,“ odpověděl mu Harry. „Věřil vám Brumbál hned od okamžiku, 

kdy jste se vrátil na stranu světla?“ 

„Já jsem se ne-vrátil, Harry. Já se obrátil. A k odpovědi na tvou otázku… Ne. Myslím, že mi 

nedůvěřoval, až do…“ mohl tohle říct dítěti? Bylo opět těžké se přiznat… „Až do letošního 

ledna nebo února… Nevzpomínám si už přesně. Měl jsem takový malý incident s Moodym, 

který mě obvinil z toho, že jsem stále Smrtijed…“ 

Harry mohl na profesorově tváři vidět čirou zášť a nenávist. 

„Vy Moodyho nemáte rád,“ konstatoval jednoduše. 

„To je slabé slovo, pane Pottere,“ zamračil se Snape divoce. „Nenávidím ho. Nenávidím ho 

skoro tak jako Voldemorta.“ 
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„Ale… proč?“ Harry se snažil o to, aby vypadal klidně, ale ve skutečnosti byl velmi nervózní. 

Zřejmě nebyl nejlepší nápad přemýšlet o Snapeově hodnověrnosti… 

„Moody mě vyslýchal na ministerstvu. S Frankem Longbottomem,“ Harry se neodvažoval ani 

pohnout. „Jejich výslech byl asi takový, jako ten Voldemortův, ne-li horší. Sotva jsem 

přežil…“ 

„Takže to je důvod, proč znal vaši smrtijedskou minulost!“ 

Snape se na něj zamračil. 

„Jak to víš?“ zeptal se výhružně. 

„Já… Pamatujete si tu noc, kdy jste slyšel hluk a kdy jste zjistil, že se někdo dostal do vašeho 

kabinetu? A kdy jste potkal Moodyho na schodech?“ 

Snape najednou zkřížil ruce na hrudi. 

„Takže jsi tam byl, jak jsem si myslel.“ 

Harry se začervenal. 

„No dobrá… Ano, byl jsem tam,“ začal mít trochu strach, ale po chvíli se Snape usmál. 

„Věděl jsem to. A po tomto setkání jsem šel za Brumbálem a požádal jsem ho o výslech pod 

Veritasérem. Já… Chtěl jsem, aby o svém starém příteli věděl pravdu. Víš, když jsem se 

dozvěděl, že Moody bude novým profesorem obrany, prosil jsem Albuse, aby ho nevolal.“ 

„Copak on nevěděl o mučení na ministerstvu?“ 

„Och, ale věděl. Ale nevěřil mi. Všechno jsem mu řekl po tom, co mě propustili z Azkabanu.“ 

„VY JSTE BYL V AZKABANU?“ vykřikl Harry šokovaně. 

„Víc než šest měsíců,“ odpověděl tiše Snape. „Ale mluvil jsem o Moodym a Brumbálovi. Jak 

jsem říkal, ředitel mi nevěřil. Nakonec jsem ho přinutil dát mi ten zatracený lektvar a 

důkladně mě vyslechnout. O všem: o mé věrnosti, mých činech, a také o Moodyho mučení. 

Nakonec to udělal. Ale stále mi nevěřil. Poslal zbytek séra jinému Mistru lektvarů, aby ho 

prověřil. Po této kontrole konečně přijal historku o Moodym za pravdivou. Och, 

mimochodem… V TU noc to nebyl Moody, kdo věděl o mé minulosti, ale Skrk. Ačkoliv si 

myslím, že o tom věděl od Moodyho. Nikdy předtím jsme se nesetkali. Nevěděl jsem, že byl 

Smrtijedem. Stejně jako Pettigrew. Ve Voldemortových službách bylo vždy docela dost lidí, u 

kterých nám nedovolil znát jejich identitu.“ 

„Já si to nemyslím,“ pokrčil Harry unaveně rameny. 

„Co…?“ Snape byl ohromen. Tato poznámka neseděla do jejich konverzace. 

„Nemyslím si, že vám Brumbál nevěřil až do letoška.“ 
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„Ale je to tak.“ 

„Ne, v tom se pletete,“ prohlásil Harry pevně. „Možná vám nechtěl uvěřit ten příběh o jeho 

příteli. Ano, muselo pro něj být velmi těžké přijmout, že jeho přítel je hajzl. A,“ pokračoval, 

aniž by Snapeovi dal možnost jej přerušit, „dlouhé roky jste byl ředitelem zmijozelské koleje. 

Nechal vás pracovat s dětmi. Věřil vám. Věřil ve vás. Jen zkrátka nechtěl být zklamaný svým 

přítelem.“ 

Snape si povzdechl a vzal Harryho do náruče. 

„Ty jsi tak…“ 

Jeho větu přerušil chlapcův silný kašel. 

„…Tak ospalý,“ zívl Harry po tom, co přestal kašlat. „Myslím, že si zdřímnu…“ schoulil se 

vedle profesora, který ho těsněji přikryl pláštěm. 

„Jen do toho, Harry.“ 

Ani si neuvědomil chvíli, kdy rovněž zaspal. 

XXX 

Snapea probudilo hlasité kašlání. Nejprve ho napadlo, že přišli Smrtijedi, aby je odvedli do 

mučírny, ale potom si uvědomil, že to byl Harry, kdo vedle něj v neklidném spánku kuckal. 

Byl to silný a suchý kašel, který silně cloumal Harryho tělem. Snape natáhl ruku k Harryho 

čelu a byl překvapený. Harry byl rozpálený jako pec a pravděpodobně měl i vážné bolesti. 

Přes svou vlastní slabost se posadil a sevřelo se mu srdce, když chlapce zoufale pozoroval. Na 

takovou situaci nebyl připravený, i když nebyla zrovna překvapující. Už víc jak týden nejedli, 

byli mučení, skoro bez krve, zavření v mokré a chladné cele bez pořádného oblečení. Byl 

zázrak, že chlapec neonemocněl už dřív. Ale teď… Co mohl dělat? Bez svých lektvarů a 

hůlky… Byl úplně bezmocný. 

Pak dostal nápad. Vzal pár cárů Harryho trika, namočil je a obtočil kolem Harryho kotníků a 

zápěstí a další položil na jeho čelo. Chlapec byl v bezvědomí, to bylo jisté: ani se nehnul. 

Snape musel bojoval proti svému naléhavému přání chlapce obejmout... Ne. Dítě 

nepotřebovalo ještě víc tepla, mělo co dělat se svým vlastním. Čas od času měnil teplé 

oblečení za studené, ale horečka stále neklesala. 

Po několika hodinách neúspěšných pokusů sundal své vlastní tričko, namočil je a obtočil 

kolem třesoucího se těla. To ale ihned zareagovalo: Harry zakřičel a zvedl se, stále napůl v 

bezvědomí. 

Snape tento proces opakoval znovu a znovu, dokud se teplota nezdála být nižší. Horečka zcela 

nespadla, ale Mistr lektvarů si pomyslel, že to pro teď stačilo. Harryho spánek se stal 

klidnějším a viditelně bez nočních můr. Ale fakt, že se Harry zatím nezačal potit, ho 

znepokojoval. Horečka znovu stoupne, tím si byl jistý. 
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Měl pravdu. 

V další hodině musel celou proceduru opakovat. A znovu a znovu. Během krátkých pauz 

starostlivě pozoroval chlapcovu tvář. Bylo to tak zvláštní. 

Ne, ne obličej. Byl to způsob, kterým jej spatřil. Byla pravda, že tu bylo pár nepodstatných 

změn způsobených utrpením posledních dnů, ale těch si nevšímal. Sledoval kdysi tak 

nenáviděný obličej Jamese Pottera, tvář Zlatého chlapce, a teď… Byla to zkrátka Harryho 

tvář. Ne slavného Harryho Pottera, syna jeho úhlavního nepřítele, to vůbec ne! Byl to 

jednoduše Harry, chlapec, který se staral, chlapec, který vytrval, chlapec, který pro něj teď 

znamenal nejvíc na celém světě. Ano, CELÉM světě, včetně Quietuse. A TO bylo tak 

mimořádně zvláštní. Až divné! 

Tu a tam jej přepadl smutek kvůli posledním čtyřem letům. Kdyby věděl… Kdyby se 

pokusil… Kdyby Harrymu dal šanci… jednu malou šanci… nic víc. Několik lidských slov… 

Lidských pocitů… Albus ho tolikrát varoval. Říkal mu, že bude litovat svého chování vůči 

Harrymu. Ředitel pravděpodobně nikdy nemyslel na tak vážnou situaci, jako je tato… Ale pak 

zase… 

Tvář bez dětských brýlí, ale plná zkušeností z rozličných druhů bolestí se zdála být mladá i 

stará zároveň. Zelené oči se příležitostně otevřely a rozostřeně sledovaly strop, potom se 

znovu zavřely, uzavíraly před okolím pohled, mysl… 

Snape znovu vyměnil mokré oblečení na Harryho hrudi. Jeho horečka znovu rychle stoupala. 

Bylo to už pošesté, co se to stalo. Přestávky mezi horečkami se čím dál víc zkracovaly, 

poslední nebyla víc než patnáct minut. Bylo to děsivé. 

Ztratí Harryho a byl z toho vystrašený k smrti. Alespoň se mu vyplní jeho několik dní staré 

přání: umře později a může tu pro Harryho být až do smrti, tak jak si to chlapec přál. 

Přesto nepřestával vyměňovat mokré oblečení na horkém těle. Svoje pohyby opakoval už 

skoro automaticky, pokoušel se nemyslet na blížící se konec. 

Proč se všechno dělo tak rychle? 

Před několika hodinami se Harry zdál být jen trochu nachlazený. Během deseti hodin (nebo 

více, nemohl to přesně určit) se přiblížil k smrti a on byl znovu tak bezmocný… 

Jak se Harry stále víc uklidňoval, rozhodl se ze zoufalství, že na něj bude mluvit. Jako by mu 

to mohlo pomoci vrátit jej z těch vzdálených míst. Zvedl si Harryho hlavu do klína a začal 

mluvit. 

Vyprávěl o všem… O svém dětství, vztahu s Quietusem, jejich hrách a zábavách… O svém 

prvním roce v Bradavicích, famfrpálových zápasech, které prohrál kvůli Jamesi Potterovi, 

vzájemném dobírání se s Poberty… Potom o vážnějších věcech: jeho prvních zkušenostech s 

temnou magií, o svých profesorech obrany a hodinách soubojů, hodinách lektvarů s 

Nebelvíry, o prvním setkání s Anne Blackovou, reakci jejího bratra… O dni, kdy se dozvěděl 

o její smrti – ale on neměl v úmyslu mluvit o smrti, když byla tak blízko, a tak změnil téma. 
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Mluvil o svých snech o budoucnosti. Budoucnosti, kterou budou s Harrym mít potom, co se 

odtud dostanou… Nebylo to nic víc, než hlasité snění plné naděje, přání… Něco, co se zdálo 

být tak vzdálené, jako nebe nad nimi… Nacházelo se to v nedosažitelné budoucnosti za všemi 

současnými očekáváními a zkušenostmi… 

„…Bydlím v rodinném domě. Ani si ho nedokážeš představit. Je opravdu ohromný se dvěma 

poschodími a dvaceti pokoji… Nerad tam bydlím, je příliš velký pro jednu osobu… Ano, žiji 

sám, celá má rodina je mrtvá. Moji rodiče byli podezřelí ze smrtijedství a potom, co jsi porazil 

Voldemorta před čtrnácti lety, ministerstvo se je chytalo zadržet. Oni se však rozhodli 

nenechat se zavřít svými nepřáteli, a tak společně spáchali sebevraždu. Byl jsem úplně v šoku, 

když jsem se to dozvěděl. Ten zatracený Frank Longbottom mi to řekl o tři měsíce později, 

když jsem byl v Azkabanu, jenom proto, aby mě ještě víc mučil, aby znásobil mou bolest… 

Vůbec jsem je nemiloval, ale pomyšlení, že jim nemůžu zařídit správný pohřeb… Určitě to 

chápeš. Hodně členů mé rodiny bylo zabito bystrozory spolu s nevinnými, kteří neměli s 

touhle válkou nic společného. Byli obvinění z toho, že podporují Voldemorta… Už mám jen 

bratránka Andruse, který žije v Austrálii, a tetu, která se zřekla rodiny Snapeů. Andrus žije 

jako já, úplně sám. Jeho manželka ho opustila, vzala jejich děti a změnila jim jméno. Takže v 

kouzelnickém světě zbývají už jen dva žijící Snapeové: Andrus a já.“ 

„Takže, když se přestěhujeme do mého domu, budeš moci mít, ne jeden pokoj, ale celé patro, 

pokud budeš chtít. Ale můžeme ti upravit nějaký malý apartmán, jestli chceš, s jedním 

pokojem, koupelnou a laboratoří. Ne, nemyslím laboratoř na lektvary, buď klidný… Jen 

obyčejnou pracovnu, kde budeš moct dělat úkoly do hodin lektvarů… Nebo také 

přeměňování, ale samozřejmě jen se speciálním svolením. Pracovnu s poličkami a knihami… 

Dobře, mezi nimi můžeš mít i pár těch idiotských knih o famfrpálu, pokud na tom budeš 

trvat… Budeš mít spoustu oblečení a šatů a stejně tak pitomé hry, jaké jen budeš chtít, a budu 

s tebou hrát famfrpál, přestože jsem si stoprocentně jistý, že mě bez velké námahy porazíš… 

Ach, ale já se pomstím na doučování z lektvarů…“ ušklíbal se, když si představoval Harryho 

otrávený obličej během těchto doučovacích hodin. „Budeš muset strávit tolik času se mnou v 

laboratoři a připravovat nejtěžší lektvary, které najdu v ‚Lektvárech nejmocnějších‘, tolik, 

jako na famfrpálovém hřišti, ujišťuji tě, že…“ 

Najednou zaslechl slabý hlas ozývající se z jeho klína. Do prázdna upřený pohled sklopil k 

chlapci a byl naprosto šokovaný úsměvem, který jej přivítal. 

„Harry! Ty jsi vzhůru!“ vykřikl překvapeně. 

Harry jen mrknul. 

„Ani ne…“ zašeptal a olízl si vyprahlé rty a zavřel oči. „Můžu vás poprosit, abyste 

pokračoval…“ jeho hlas se rozplynul. 

Snape přikývl, i když jej chlapec nemohl vidět. 

„Samozřejmě,“ poskočilo mu srdce, když ucítil, jak se naděje vrací. „Budu tě doučovat, 

dokud nebudeš v lektvarech nejlepší… A v obraně možná taky… I když netuším, kdo bude 

tento rok další Albusovou obětí na tomto postu… Možná, že budeme muset nějak odeklít 
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tohle pitomé místo a požádat toho vašeho zatraceného vlkodlaka, aby se vrátil učit…“ chlapec 

se znovu usmál. Snape položil dlaň na Harryho čelo, ale bylo stále horké. Zhluboka si 

povzdechl, ale donutil se, aby jeho hlas zněl stále vesele. „Víš, že Albus chtěl, aby tvůj otec 

učil tento idiotský předmět? Já, jakožto člen učitelského sboru, jsem přirozeně protestoval, ale 

musím ti říct, že jsem byl nespravedlivý. Svoji práci jsem dostal jen díky Quietusovi… 

Opravdu… Přesvědčil Albuse, že jsem na ty pitomé lektvary ten nejlepší člověk, a z 

kdovíjakého důvodu s ním Albus nakonec souhlasil. Jen si to představ! S jistotou věděl, že 

jsem Smrtijed a Brumbál to věděl také, tím jsem si jistý… Zkrátka jen Albuse nemůžu 

pochopit… ani Quietuse… Proč to udělali?“ ptal se sám sebe. „Takže, trval jsem na tom, že 

tvůj otec není dost způsobilý na to, aby se stal profesorem obrany. Ale… Možná, kdyby byl 

schopný tento post přijmout, vydržel by na něm… Jsem si jistý, že kletba tvého dědečka by 

tvého otce nechala obranu vyučovat… Ale teď, když je James mrtvý, si myslím, že jsi jediný, 

kdo může toto zatracené místo přijmout bez negativních následků.“ 

Všiml si, že Harry znovu ztratil vědomí. Povzdechl si a natáhl ruku, aby znovu namočil 

oblečení, když uslyšel, jak se otevřely dveře. 

Ne! To nemohla být pravda! 

Proč je Voldemort nenechal umřít v klidu? 

Och, HLOUPÁ otázka. 

Snape ucítil, jak mu pár rukou stiskl rameno tak silně, až bolestí zasténal. O chvíli později už 

stál u dveří a s třesoucíma se nohama se opíral o futra. Sakra. Byl příliš slabý na to, aby něco 

udělal, i když ho tak nechali samotného. Viděl, jak se tři Smrtijedi nad Harryho tělem 

dohadují, co udělat. Nakonec jeden z nich zvedl Harryho nehybné tělo, zbylí dva popadli 

Snapea a všichni se společně vydali k mučírně. 

Mučení… Smrtijed starající se o Harryho zmizel jiným směrem a zanechal tak Snapea 

samotného se zbylými dvěma společníky. Ale tentokrát mučení obsahovalo jen obyčejný 

výprask a několik kopanců… Ti dva Smrtijedi se ani nesnažili uvést jej do bezvědomí. Když 

jej brali zpět do cely, byl při plném vědomí. 

Sám. 

Harry tam nebyl. Nevrátil se ani po hodině. 

Dvě hodiny. 

Tři. 

Snape počítal vteřiny, minuty, hodiny… 

Ne. To nemohla být pravda. 

Harry měl přežít! 

Nebo… Dobrá. Možná, že pro něj bylo lepší zemřít. 
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Ale… Pokud by Harry zemřel, Voldemort by mu to oznámil… Jen, aby ho tím mučil… 

způsobil mu bolest – což znamenalo, že je Harry stále naživu… 

Och, ne… Bude další kolo mučení. Odloučení. 

Sakra. 

Prokletý Největší Bastard. 

Najednou se Snape cítil staře, unaveně, rozhořčeně a hrozně beznadějně. 

Ne, nezůstala žádná naděje. Harryho vzali pryč. To znamenalo, že bude čekat na příležitost 

dalšího mučení, protože možná tam ho uvidí… Jak nečistá hra… Hra s jejich city… 

Nesnesitelnější, než prosté fyzické týrání. Jak dlouho bude trvat, než to skončí? Kdy budou 

moci konečně zemřít? 

Jeho myšlenky se točily kolem Harryho. Cítil se lépe? Dali mu léčivé lektvary? Ve svých 

zásobách jich měl hodně, označené a seřazené podle názvu. Ten nejlepší byl v druhém regálu 

od okna… Ale to už teď nebylo podstatné. Jak Harry vzal fakt, že byli od sebe odděleni? 

XXX 

Harry se cítil podstatně lépe. Bez bolesti nebo horečky, dokonce už ani nekašlal. Jen měl 

hrozný hlad. Vlastně to byl jeho žaludek, kdo ho probudil. 

Otevřel oči. 

Nacházel se v cele, ale tato byla zcela jistě odlišná od té, kterou sdílel se Snapem. Byla menší, 

a byla tu jen jedna pochodeň. 

Náhle to pochopil. 

Byli od sebe odloučeni. 

Znovu zavřel oči. Ne. Nechtěl přijmout tento nový obrat událostí. Toto místo bylo až do teď 

peklem… Proč, jak to mohlo být pokaždé horší? Opravdu si to zasloužili? Existoval na světě 

nějaký čin, který zasluhoval takovýto trest? 

Cítil, jak mu po tváři stékají slzy. Chtěl Snapea zpět, jeho uklidňující přítomnost, jeho krátké 

a občas kousavé poznámky, jeho tolik ach-tak-známou siluetu, někoho jako rodinného 

příslušníka… 

Někoho jako rodinného příslušníka… Nebo spíše jako otce. Ano. Přestože Harry neměl 

tušení, jak by se měl takový otec ke svému synovi chovat, nebo co by měl syn ke svému otci 

cítit, byl si jistý, že něco takového on cítí. A Snape se zcela jistě choval jako otec. 

Bylo by to tak skvělé… Snape neměl rodinu. On také neměl opravdovou rodinu, Dursleyovi jí 

nebyli, ani se o to nepokoušeli. Takže, proč ne? Bylo by to opravdu úžasné, kdyby Snape byl 

jeho otcem… 
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‚Sníte často, Pottere?‘ skoro až mohl slyšet hluboký hlas Mistra lektvarů. Ano. Ve svém 

životě si vždycky dopřával snění. Musel, pokud chtěl přežít, neztratit rozum. A mnohé z 

těchto snů byly o rodině a rodičích… Nebo Siriusově nabídce. Sirius pro něj v těchto snech 

nebyl jako kmotr. Byl spíš otcovská postava a nesčetněkrát si představoval, jak se ho Sirius 

ptá, jestli by jej nemohl adoptovat… A jak si pro něj muž přišel do Zobí ulice, aby jej 

zachránil od Dursleyových.  

Teď byl hlavní postavou v jeho snech Snape. Jen co si Harry začal představovat jejich 

společný život, došlo mu najednou, co Snape před několika hodinami udělal, když mu povídal 

o budoucnosti: jejich budoucnosti. Také snil. Dal Harrymu roli ve svých snech. 

Najednou Harry cítil, jak ho opustila všechna bolest a smutek. Snape snil o něm ve svém 

životě! Znamená to, že…? Harry tomu mohl sotva uvěřit. 

Ne. Snape s ním určitě nechtěl sdílet svůj život. Žádným způsobem. Ano, byl k němu laskavý, 

až hodný, ale to bylo jen kvůli tomu, že byli tady, společně v pekle, a umírali. Kdyby byla 

možnost útěku, Snape by jej k sobě jistě nevzal… Ředitel zmijozelské koleje, jak bere Zlatého 

nebelvírského chlapce k sobě domů… Už jen ta představa byla absurdní. Vycházeli by spolu 

dobře, to bylo zcela jisté, ale Snape by ho nikdy nechtěl jako hlavní součást svého života. 

Ale řekl přece, že by jej nenechal žít v kufru. Ve skutečnosti mu řekl, že mu poskytne 

místnost, nebo celé patro svého domu, pokud se jim povede uniknout z jejich zajetí… 

Znamená to, že…? 

Musel se na to Snapea zeptat. Musel to vědět. Nezáleželo na tom, jestli tu měli zemřít a nikdy 

se neměli dostat z Nightmare Manor, aby se prověřila Snapeova spolehlivost. Ne. Toto nebylo 

o možné budoucnosti. Bylo to o akceptování nebo odmítnutí. 

Na ničem jiném nezáleželo. 

XXX 

„Musíme něco udělat.“ 

Brumbálův hlas byl vážnější, než kdykoliv předtím. Osoby usazené kolem kulatého stolu jen 

přikyvovaly na souhlas. 

„Není na to trochu pozdě, Albusi?“ ozval se jakýsi hlásek unaveně. „Už je to víc jak osm 

dní…“ 

„Ne, Mundungusi, jsem si jistý, že ještě není příliš pozdě,“ odpověděl mu ředitel. „Právě 

naopak, můžeme doufat ještě v trochu času. Ne moc, ale možná dost na to, abychom jednali. 

Skutečnost, že Harry nebyl nalezen mrtvý, znamená to, že ho Voldemort drží v zajetí a snaží 

se ho mučit a zlomit, než ho zabije.“ 

„Takže chcete říct, že máme čas jen v případě, že se Harry bude držet,“ řekl trpce Fletcher. 

„Myslím, že to není ‚dost‘ na to, abychom jej našli. Může umřít každou chvíli.“ 
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„Ale musíme to alespoň zkusit, dát mu šanci,“ Blackův hlas byl plný zoufalých emocí. 

„Souhlasím se Siriusem,“ přidal se Lupin. 

„Já také,“ připojila se k Lupinovu názoru paní Figgová. „Ačkoliv se naše hledání ukázalo 

jako…“ 

„…beznadějné,“ vyprskl Fletcher a zvedl ruku, aby zastavil případné přerušení. „Myslím, že v 

rukou nemáme žádné vodítko, které by nám ukázalo, kde s hledáním začít. Nemůžeme 

proslídit celou Velkou Británii a každého se ptát: ‚Omlouváme se, neviděli jste někde poblíž 

Harryho Pottera, kluka s jizvou na čele?‘ nebo, ‚Pane, mohl byste mi říct, kde to zatracené 

Nightmare Manor leží?‘“ 

„Ne, Mundungusi. Zajisté nepoložíme tvé otázky. Vyšleme hlídky do různých směrů. Arture,“ 

pokynul hlavou Brumbál na velmi unaveného pana Weasleyho, který zvedl pohled od stolu. 

„Ano, Albusi?“ 

„Rád bych, abys ehm… prohledal archivy ministerstva, pokud můžeš…“ 

„Jak přesně to myslíš, Albusi?“ zeptal se opatrně pan Weasley. „Vždyť víš, že většina 

důležitých dokumentů je uložená v Přísně tajném oddělení…“ 

„Potřebujeme záznamy výslechů a soudních procesů ministerstva. Jsem si jistý, že tam budou 

zmínky o Nightmare Manor. Musíš jich vzít co nejvíc a poslat mi je.“ 

„Albusi, to, co po mě žádáš, je…“ pan Weasley potřásl zoufale hlavou. „Nechci použít slovo 

‚nemožné‘, ale to, co ode mě očekáváš je skoro nemožné. Většina zápisů je určitě v Přísně 

tajném oddělení a já nemám povoleno tam vstupovat. A nechráněné zápisy… Ty jsou v jiném 

oddělení ministerstva a bylo by velmi podezřelé, kdybych se tam vydal jenom proto, abych si 

přečetl pár dokumentů… A i kdybych se k některým složkám nějak dostal… Jejich 

množství…“ 

„Vím, Arture. Ale musíme zkusit všechno.“ 

„Ano, já vím,“ povzdechl si pan Weasley, unavený víc než předtím. „Jen…si říkám, jestli 

bych mohl požádat Percyho o pomoc. Jak víš, pracuje na ministerstvu a je trpělivější a 

preciznější než já. Jeho pomoc by byla neocenitelná.“ 

„To je, myslím, dobrý nápad, Arture. Udělal by cokoliv, aby Harryho našel.“ 

„A další skupina? Co máme dělat my?“ namítl nedočkavě Fletcher. 

„Trpělivost, Mundungusi, prosím,“ ředitelův pohled byl přísný a autoritativní. „Remusi, 

Siriusi,“ otočil se ke dvěma přátelům. „Chtěl bych, abyste si udělali malý výlet do Skotska.“ 

Rozložil pergamen s mapou Britských ostrovů. „Tato část… a tato, a pokud budete mít čas, 

tak i tahle,“ označil pár bodů na mapě. „Remusi, myslím, že můžeš použít pár svých 

kontaktů… Musíte být důkladní. Jsou to kraje, které jsme posledně nemohli pořádně 

prozkoumat.“ 
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„My? Co tím chceš říct, Albusi?“ optal se Fletcher. 

„On a ten zmetek… Snape,“ odpověděl mu Black znechuceně. 

„Siriusi!“ rozčílil se náhle Brumbál. „Nemáš právo o něm takto mluvit!“ 

Black úsečně přikývl, ale neodpověděl. 

„Snape?“ ve Fletcherově hlase byla slyšet nedůvěra. „Ach ne, Albusi…“ 

„Přestaňte. Tohle není ta správná doba na diskuzi o lidech, kterými pohrdáte,“ v Brumbálově 

tónu zaznívala rozhodná definitivnost. Otočil se k Blackovi: „Takže souhlasíte s tím, že tam 

zajdete?“ 

„Samozřejmě, Albusi,“ odpověděl rychle Lupin. „Vyrazíme ihned po schůzi.“ 

„Výborně. A…“ otočil se na Fletchera. „Chci tě požádat o něco těžkého, Mundungusi.“ 

„Skvělé, povídej!“ Fletcherovy oči hravě zářily v očekávání. „Doufám, že je to něco těžce 

proveditelného, aby to stálo za to přijmout!“ 

„Ty pracuješ s Arabellou.“ Fletcher přikývl. Pracovali spolu už několikrát za minulé války a 

byli dobří přátelé. „Pokusíte se odchytit nějakého Smrtijeda a sledovat jej na setkání. A – s 

trochou štěstí – až do Nightmare Manor.“ 

„Cožeee? Albusi, jsi normální?“ mladší kouzelník si ho nevěřícně prohlížel a i v jeho hlase 

byla znát nevíra. „Radši půjdu ministerstvu ukrást pár papírů a přečíst je!“ 

„Máš strach?“ zeptal se ho nevinně Brumbál. 

„Albusi! Jak se opovažuješ…?“ nedokončil otázku. „Ne! Samozřejmě že nemám strach! 

Ale… Jak najdeme nějakého Smrtijeda? Jak ho můžeme dokonce několik dní sledovat, aniž 

by si nás všimnul? Jak se s ním přemístíme? Přímo k Voldemortovi! Jak potom před ním 

přežijeme, abychom mohli podat hlášení…“ 

„Ano, vím, že je to velmi riskantní a nebezpečná úloha, a to byl důvod, proč jsem chtěl vás 

dva a ne Remuse se Siriusem. Vy jste starší, máte víc zkušeností, jste trénovaní bystrozoři – 

lepší než ti z ministerstva – a oba dva jste výborní stratégové. Pro tuto misi budete potřebovat 

všechny tyto vlastnosti. Nečekám, že budete riskovat své životy, nebo že zabijete Voldemorta. 

Všechno, co žádám, je najít to panství co nejrychleji.“ 

„Ale… Pokud se nám ho nějak podaří najít,“ řekl tiše Lupin. „Kdo Harryho odtamtud 

dostane?“ 

„Já, samozřejmě. Kdo jiný? Zachráním je odtamtud oba dva.“ 
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Kapitola devátá: Pátrání 
 

Sám, už několik hodin příšerně sám… možná už několik dní? Harry to nevěděl. Byla mu zima 

a snažil se co nejvíc schoulit, ale stále se kvůli teplotě třásl. 

Zima uvnitř i vně. Zima všude. 

Bylo těžké snášet samotu, tmu a chlad místnosti. Toužil po Snapeově společnosti, jejich 

rozhovorech, blízkosti. Potřeboval všechna ta takzvaná psychologická fakta, která mu právě 

teď chyběla. Rozhodl se, že má psychologii rád. Pokud představovala štěstí? 

Dveře zaskřípaly a otevřely se. 

Smrtijedi. Jejich obrázek se pro něj během těchto dnů stal poměrně známým. Dveřmi 

napochodovali, jejich pláště za nimi vlály, jejich masky se v přítmí vlnily. Harry sebou 

mimoděk trhnul, když jej chytli za ruce a vytáhli ze země. 

Zase bití. 

Nebo něco ještě horšího. Avery byl mezi nimi. Harrymu v mžiku vyschlo v ústech. Pokusil se 

polknout, ale jazyk se mu přilepil k patru a cítil, jak mu očekávaný strach sevřel hrdlo. 

Když nakonec došli do mučírny, skoro už propadal panice. 

Nikdo tu nebyl. Ani Snape. Harry se cítil oklamaný a jeho obavy vzrostly. Co se mu stalo? 

Není snad mrtvý, že ne? 

Jeho panika jej zcela ochromila, každý smysl, každá myšlenka, každý pocit se v jeho hlavě 

modlil a tiše prosil… Pocítil náhlou a nesnesitelnou potřebu křičet, polapený ve svém 

vlastním vnitřním zmatku. Avery vytáhl břitvu. 

Harry na místě ztuhl. Umře tu. Umře tu sám. Nebude tu nikdo, aby ho upokojil, držel ho, aby 

se o něj postaral. Snape byl zcela jistě mrtvý. Sám jako on. Byl si jistý, že to nemůže vydržet. 

Ne, on se neponíží prosbami nebo doprošováním se, nikdy. Jen nebude mít možnost zůstat 

zticha, nutkání řvát a naříkat bolestí bylo nepotlačitelné. 

Zakřičel, když se břitva dotkla jeho kůže. 

Bolelo to. Bylo to horší než Cruciatus: bezmocnost a beznaděj jejich práci jenom přidávala na 

účinku. Minulé rány, stále ještě bolestivé, se znovu otevřely. Břitva se zdála být neuvěřitelně 

horká, jako by jeho záda, žebra, hrudník, krk, nohy, všechno, všude olizovaly plameny, když 

čepel pomalými a přesnými pohyby přecházela tam a zpět. 

Avery si jako pokaždé předtím sundal masku a Harry mohl vidět známky dobře 

kontrolovaného šílenství a sadismu v jeho třpytících se očích, to jej ještě více děsilo. Posledně 
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tu byl Snapeův pohled, aby tento sadismus vyvážil svým znepokojením, aby udržel některé 

jeho smysly v realitě, ale teď byl beznadějně sám, možná již navždy. 

Nikdo nevěděl, že tam je. 

Nikdo jej nemohl zachránit. 

Rány a plameny. 

Prsty roztahující řezné rány. 

Nevolnost. Ty prsty přejížděly po jeho zraněních. Harry si byl jistý, že je to horší než 

znásilnění. Prsty pronikly do jeho masa a… 

Křičel a křičel. 

Toto nepřežije. Ne bolest. Nemoc. Zneužívání. 

Ne, už ne. Už nikdy. 

Už se neudržel vzpřímený. Jeho nohy se třásly a nakonec povolily. Někdo jej kopl do zad, až 

ve velkých bolestech spadl na kolena. Položil dlaně na zem. 

Něco mokrého a kluzkého… jeho krev. Krev byla všude, to viděl. Klečel ve své vlastní krvi. 

Ale teď cítil, že mu tady nedovolí umřít. Stále dokola ho budou uzdravovat, aby ho přinutili 

znovu prožívat ten mizerný pocit opuštěnosti a to díky jejich milosti. 

„Ale, ale, pane Pottere. Je báječné znovu slyšet váš hlas. Skoro jsem zapomněl, jak křičíš. Je 

to neocenitelný zvuk, to tě ujišťuji. A slibuji, že ti dám ještě spoustu dalších příležitostí křičet. 

K mé velké radosti.“ 

Harry nebyl schopný odpovědět. Oněměl. Co nejstatečněji se podíval na Voldemorta. Pohledy 

se zaklesly. 

V těch Voldemortových byl chlad a nenávist. V jednu chvíli si byl Harry jistý, že už tento typ 

pohledu někde zahlédl. Chlad a nenávist… ale… ve Voldemortově případě byly tyto dva 

pocity kontrolované a používané jako nástroje. Nebyly to skutečné pocity. Stejně tak jako 

samotný Voldemort nebyl skutečný. Jen oživlá mrtvola. 

Harry sebou trhnul. 

Voldemortovo zlo bylo hluboko pod lidskostí. Bylo hrozivé a kalkulující možnosti, jak 

dosáhnout svého cíle: totální moc a kontrola nad vším. 

Ne. Ne nad vším. Nebude Voldemortem kontrolovaný. 

Nikdy.  

XXX 
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Snape se neodvažoval vzhlédnout. Zoufale si přál zakrýt si uši. Každý Harryho výkřik ho 

k smrti mučil. Musí to být Avery se svou břitvou, pomyslel si. Harry byl s tím psychopatem 

sám. A ten chlapce zabije. 

Zoufale toužil tam být. Věděl, že Harrymu svou přítomností pomáhá, i když nechápal proč. 

Harry… 

Chlapec zcela jistě věřil, že je mrtvý. Byli oddělení, možná už navždy. Už nikdy neuvidí 

Harryho laskavou tvář, už mu nebude slibovat hloupé věci, už mu nikdy nebude vyprávět o 

jeho rodičích nebo školních dnech. Neuslyší Harryho moudré připomínky. 

Šťastné dny skončily. Temnota vše zahalila. 

Po té, co chlapcův srdcervoucí křik odezněl, začal Snape ještě lépe chápat jejich tzv. 

psychologické události z minulých dnů. Když tam byl Harry, poprvé za svoji existenci nebyl 

sám. A poprvé pochopil, co to znamená s někým sdílet život. Někomu patřit. 

I ve společnosti Quietuse byl samotář, i když byl se svými kamarády, nebo s Albusem… Něco 

mu vždy chybělo a on mohl jen hádat, co to bylo. 

Když byl dříve sám, nikdy necítil nepřítomnost nebo nedostatek něčí společnosti…  nebo 

snad ne nikdy, ale jen zřídka, když ho pronásledovaly nevýslovné a děsivé vzpomínky a noční 

můry a on jim musel čelit sám… ale teď, šílel ze samoty, z existence bez Harryho. 

Mohl si představit chlapcův současný stav po téměř pěti hodinách mučení, řezné rány, krev, 

bezvědomí, slabost a pobité tělo ležící bezmocně a samotné na zemi v nějaké vzdálené cele… 

Kdyby Harry byl tady… Určitě by nebyl schopný uzdravit ho, ale měli by alespoň šanci sdílet 

bolest díky vzájemné společnosti. 

Snape se hořce zasmál. On, bývalý Smrtijed, jeden z nejvycvičenějších kouzelníků, byl tak 

slabý a bezmocný! 

Skryl svou tvář do dlaní, znovu uvažoval o vlastní změně, ke které došlo v posledních dnech, 

jak se on, neochotný, ale přesto přísahající ochránce Harryho Pottera, dostal do role 

znepokojeného a strachujícího se rodiče. Polknul. Zvláštní. A tak… přirozené. 

Navíc, musel si to přiznat: tyto změny nebyly jen náhodnými následky jejich společného 

osudu. Ano, jejich osud hrál v této změně jistou roli, to bylo nepopíratelné, ale Harryho 

charakter a přednosti odvedly také svou práci. 

Nejdříve Harry přijal jeho omluvy bez dodatečných poznámek. Opravdu mu odpustil všechno 

to, co mu Snape provedl. Pak od úplného počátku dával najevo skutečné obavy, když viděl 

profesorův slabý a ubohý stav. Nikdy nepožadoval vysvětlení Snapeových pocitů, jen je 

prostě přijal a na oplátku nabídl své vlastní. Nikdy proti ničemu neprotestoval. 

Jak mohl být chlapec tak citlivý? Byl tak mladý a… vyrostl prakticky v úplné emocionální 

poušti, opovrhovaný, deprimovaný, ignorovaný… měl by z něj být buď totální parchant, nebo 
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šílený zmetek s nekonečnými stížnostmi na bídu svého života, oplakávající ztracené 

příležitosti… Měl by být nevyléčitelně zraněný a zcela neschopný přijmout, nebo sám 

někomu věnovat, jakékoliv pozitivní emoce. A přesto takový nebyl. Mohl takový být, ale 

nebyl. Na rozdíl od Největšího Bastarda, jehož smrtelná a vroucí nenávist k celému světu byla 

způsobena podobným dětstvím, jaké prožil Harry. 

Voldemort svět odmítal a pohrdal jím a jediné, pro co žil, byla pomsta a nenávist. 

Harry své okolí přijal a staral se o ně a jediné, po čem toužil, byla sounáležitost. Zoufale si 

přál být někým akceptovaný. 

Nejenže přijal jejich situaci, ale také jeho, lektvarového netvora. A on, stálý samotář, si 

nemohl pomoci a na oplátku jej také přijal. 

Teď si byl Snape jistý, že by se nakonec stalo to samé, kdyby dal už dřív Harrymu šanci… 

Šanci, kterou mu nikdy neposkytl. Ale v této chvíli už bylo pozdě na lítost. 

Snape si zhluboka povzdechl. A učinil třetí přísahu v této jámě smrti: pokud se jim povede 

uprchnout, poskytne Harrymu vše, co si zaslouží. Věnuje mu péči. Pohodlí. Domov. 

Rodinu. 

XXX 

Dny… 

Mučení… 

Výkřiky… 

Vše se zdálo být jen jedním nekonečným procesem bez existujícího cíle. Byl to osamělý 

proces. Vždy sám. 

Sám na Harryho křik, a sám, aby nesl chlapcovo systematické každodenní mučení. 

Nemůže to být horší, myslel si prvně. A přesto vždy bylo. 

Pak přišel den, kdy byl odvlečen z cely do komnat v prvním podlaží. To znamenalo, že se 

Voldemort rozhodl, že mučit Harryho samotného bylo příliš nudné. Snape byl kvůli 

nedostatku jídla a nepokojnému spánku tak slabý, že nemohl sám normálně hýbat nohama. 

Proto jej Smrtijedi museli celou dobu nést. Sama situace byla tak ponižující, že Snape zoufale 

toužil hanbou zemřít. 

A v komnatě dostal Snape svůj první opravdový a téměř nesnesitelný výprask. Jen údery, 

žádná kouzla nebo lektvary. Trvalo to hodiny. Střídalo se na něm deset Smrtijedů, jeden po 

druhém a když poslední skončil, první znovu začal. Oblečení z něj strhali. Jediné, co ho 

zakrývalo, byla jeho vlastní krev, pohmožděniny a zranění. 

Po chvíli si uvědomil, že sténá. Potom se rozkřičel. Pak začal řvát. Ale nakonec křik přešel 

v naříkání chraplavým hlasem, jak se válel se ve své vlastní krvi a zvratcích. 
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 Všechno bolelo. Nemohl pořádně dýchat. Když si myslel, že už nemůžou vymyslet nový 

způsob vyvolání bolesti, přišel Malfoy s jeho obvyklým kladivem. 

Byl vyděšený hrůzou, když jej dva z těch bastardů zvedli a srazili na kolena vedle stolu. 

Nezmohl se už ani na protest. Jen otupěle sledoval třetího, jak mu rychlým lepícím kouzlem 

připevnil ruce ke stolu. Přesně věděl, co teď přijde. KDO přijde. 

Dřív by tomu nemohl uvěřit. Tento muž byl jeho přítelem. Dokonce nejlepším přítelem. A 

teď… 

Nikdy mu úmyslně neublížil, ani když změnil strany. Vždy se o jeho syna staral, po celou 

dobu, co byl Draco ve škole… Navzdory všemu, co se kdy stalo, zůstali přátelé… Nebo tomu 

alespoň věřil. 

Důkaz jeho omylu stál přímo před ním. Snape se zkroutil a odvrátil svou tvář z Malfoyova 

pohledu. Teď taky osobně zakusí tento druh bolesti. Ne že by po tom toužil. 

První rána přišla nečekaně. Oči se mu protočily a v ústech zacítil kovovou chuť. Krev. Kousl 

se do jazyka. Bylo to horší, než se zdálo. Bylo štěstí, že se nepomočil. I když před několika 

minutami si byl jistý, že už nemá dost sil ani na křik, zařval, silně stiskl víčka k sobě a 

soustředil se na svůj dech. Už nikdy nechtěl vidět své ruce. Nikdy.  

Když byl jeho první prst rozdrcený, dal mu Lucius malou pauzu. 

„Co si myslíš o této bolesti?“ zeptal se jej Voldemort naoko zvědavě. „Bál jsem se, že už 

nikdy neuslyším tvůj hlas… Ale Lucius má SKUTEČNÝ talent donutit tě otevřít tvá děsná, 

tvrdohlavá ústa, můj profesore. Alespoň může mladý Potter slyšet, že jsi stále naživu.“ 

Nejdříve tato poslední věta zničenému Mistru lektvarů přinesla obrovskou úlevu. Harry bude 

vědět, že je stále naživu! Ale o chvíli později si už tím nebyl tak jistý. Je možné, že tato 

informace jeho bolest zmenší. Anebo ji jen zvýší? Dech se mu před další ránou zasekl v hrudi. 

Harry ho mohl slyšet. Chlapec věděl, že byl schopný snášet různou bolest, aniž by vydal 

hlásku. Co si pomyslí o jeho křiku? To dítě bylo tak soucitné… 

Ještě předtím, než Malfoy dokončil práci s jeho levou rukou, Snape omdlel. Místo svého 

oblíbeného ‚Ennervate‘ se Pán zla rozhodl použít jeden z lektvarů lektvarového mistra. 

Vigilae lektvar. To bude dost zlé, pomyslel si Snape napůl v bezvědomí. Nehledě na to, že 

další lektvar, který mu Voldemort nalil do krku, byl Dolorem facio. Snape byl překvapený, že 

ho Voldemort nepoužil už dřív. S kombinací Dolorem facio a Cruciatu můžete kohokoliv 

mučit tak dlouho, dokud se nezblázní… jako Longbottomovi, kteří byli tímto způsobem také 

mučeni. Tento lektvar byl vyvinut pro přerušení těch neuronových spojů, které brání mozku 

zbláznit se z té nesnesitelné fyzické bolesti. Lektvar mozku nedovolí ztratit vědomí, nebo 

znecitlivět nervový systému. 

Byl to jeden z jeho vlastních objevů. Vymyslel jej, když pracoval v Institutu pro výzkum 

léčebných lektvarů. Jak ironické! 

Mistr lektvarů věděl, co přijde. 
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 Chvíli nebyl schopný ze sebe vydat sebemenší zvuk. Magická pouta povolila a on spadl na 

zem. Při vědomí. Zatracená Vigilae! 

V další chvíli na svém rameni ucítil opatrný a pozorný dotyk něčí ruky. 

„Pro… profesore?“ někdo nad ním brečel a horké slzy smáčely jeho nahou kůži. Byl to Harry. 

Slyšel Smrtijedy nařizovat chlapci, aby jej odnesl do cely. I přes svou slabost se pokusil 

postavit, dojít tam po svých. Nebylo to lehké. Ale nějak se jim to povedlo. 

Velké hnědé dveře se za nimi zaklaply. Za NIMI! Byli znovu spolu. 

Se zbytky sil se Snape odplazil do svého známého rohu, posadil se a opřel se o zeď. Po tom, 

co popadl jejich ubohý plášť, jej Harry vrávoravě následoval. Poklekl vedle profesora, svlékl 

si Snapeův svetr a opatrně jej nahému muži oblékl. Snape nemohl ani protestovat. Díky 

lektvaru byl při vědomí, ale nebyl doopravdy vzhůru. Nechtěl, aby to chlapec udělal, ale 

nemohl mu v tom zabránit. 

Harry mu pomalu natáhl svetr přes hlavu. Potom zvedl jednu jeho ruku, aby ji strčil do 

rukávu, v tom zahlédl jeho prsty. Snape si všiml, že nemá daleko k mdlobám. Harry se zbytky 

své vůle vsunul co nejopatrněji nerozeznatelnou končetinu do rukávu. Potom i druhou, až byl 

Snape oblečený. 

Svetr byl neuvěřitelně špinavý a plný krve. Ale byl i teplý, díky teplu živého těla… Harryho 

těla. Nebo byl teplý kvůli chlapcově péči? 

Snape nevěděl, kdy Harry začal vzlykat. V momentě, kdy si všiml jeho rukou? Jeho těla? Že 

byl při vědomí? 

Harry popadl profesorovy nohy a přitáhl je k hrudi („Kvůli udržení tepla…“ zamumlal skrz 

vzlyky) a opatrnými pohyby kolem nich ovinul plášť. 

Stále vzlykal, když se uhnízdil u Snapea a objal ho. 

A pokračoval ve vzlykání po dlouhou, velmi dlouhou dobu. Snape jej chtěl pohladit po hlavě, 

ale kvůli strachu z bolesti ve svých rukou se rozhodl to nedělat. 

„V pořádku, Harry,“ zamumlal po chvíli. „Už můžeš přestat. Nemusíš plakat.“ 

„Nemusím?“ odpověděl chlapec slabě. „Proč nemusím plakat? Mám pro to skvělé důvody, 

pane.“ 

Na tuto poznámku nebyla žádná odpověď. Harry měl pravdu. 

„Máme také důvody k radosti,“ povzdechl si profesor. „Můžeme být zase spolu.“ 

„Jste rád, že jste se mnou?“ chlapcův hlas byl plný naděje. 

„Pottere, pro lásku boží, neříkal jsem vám to snad už? Ano, jsem rád, že jsem s tebou. Ve 

skutečnosti se to zdálo zatraceně dlouho, co jsme byli oddělení,“ cítil malý náznak zlosti, ale 
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jeho hlas byl tak slabý a chraplavý, že z něj vyšel jen tichý šepot. Kolem něj se pevně ovinuly 

paže a jeho hněv zmizel. „Pokud si dobře pamatuji, říkal jsem ti něco o mém domě o nabídce 

být se mnou a názor jsem nezměnil. Stačí to k tomu, aby ses uklidnil?“ 

Harry se náhle zčervenal. 

„Víte, pane, já… když jsme byli rozdělení, přemýšlel jsem, jestli jste to myslel vážně, nebo 

ne…“ 

„Jak jste jistě postřehl, pane Pottere, já jsem vždy vážný,“ pokusil se promluvit příkrým 

hlasem, ale nepovedlo se mu to. Harryho ústa se roztáhla v lehkém úsměvu. 

„Myslel jsem si to ve škole. Ale od té doby, co jsme tu spolu, všiml jsem si dalších vašich 

rysů, profesore.“ 

„Jako například…?“ 

„Ehm… no…,“ Harry nevěděl, jak odpovědět. „Občas vtipkujete…“ 

„Občas. Ano. Ale nežertuji, když mluvím o vážných věcech. A tvoje touha po náležitém 

domovu a opravdové rodině, je jednou z nich.“ 

„Chcete říct, že…?“ 

„Přesně,“ přikývl profesor. „Ačkoliv mám strach, že nebudu mít nikdy příležitost to dokázat.“ 

„Nezáleží na tom, pane,“ Harryho hlas byl sotva hlasitější než šepot. „Skutečnost, že… mě 

chcete přijmout, je pro mě dostačující,“ po několika minutách dodal, „ne, není to jen 

‚dostačující‘. Znamená to pro mě všechno.“   

XXX 

Percy byl nervózní. Nechtěl to udělat, nesnášel čmuchaly. Měl strach z kolegů, kteří by jej 

mohli přistihnout při pátrání v tajných složkách, a také byl naštvaný, protože už dva dny 

nemohl nic najít. 

Možná, že hledal na špatném místě. Chtěl o tom zatraceném Nightmare Manor něco vědět, ale 

v normálních dokumentech se o něm vůbec nezmiňovalo. Musel najít jiný způsob, jak 

k tomuto problému přistoupit. Jeho otec se zmínil, že Manor bylo místo důležitých 

shromáždění následníků Vy-víte-koho. Takže bude muset hledat ve složkách Smrtijedů. Ale 

zrovna ty byly pouze na povolení. Většina z nich byla v Přísně tajném oddělení. 

Další dokumenty, trochu legálnější, byly složky bystrozorů. Druhá strana té samé mince. 

Nezakázaná strana té samé hry. 

Měl skvělý nápad. Potom, co vytáhl obrovské množství BY (bystrozorských) dokumentů a 

zaklel je kouzlem Revelo (‚Revelo Nightmare Manor!‘ – byla to speciální verze kouzla, 

kterou sám vymyslel a byl na ni patřičně hrdý), mohl vidět, jak se náhle papíry začaly velkou 
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rychlostí otáčet, až se před ním nakonec dokument rozevřel. Obklopovala jej aura 

nazelenalého světla. 

SNAPE, Quietus Salazar – bylo napsané nahoře. 

Percy vytřeštil oči. Snape, a bystrozor? To má být vtip? Nebo to vylepšené Revelo nebylo tak 

účinné, jak si myslel? Pokrčil rameny. Ať to mělo jakýkoliv důvod, prohlédne si dokument, a 

pokud se ukáže jako špatný, bude muset zkusit jiný způsob hledání. 

SNAPE, Quietus Salazar – přečetl si znovu a najednou si něco uvědomil: to jméno nepatřilo 

umaštěnému Mistrovi lektvarů. Ten byl Severus, že? Ne, BYL to Severus, bezpochyby. Ale 

potom, kdo byl tento další Snape? 

Najednou jej zvědavost podnítila k otevření složky. Byl to dost obsáhlý a nudný spis, ale 

Percy byl na podobné složky zvyklý, a tak mu nečinilo potíže z nich rychle vybrat to 

podstatné. Pustil se do čtení a vzal si kousek pergamenu a brk, aby si případně mohl dělat 

poznámky. 

OOO 

OOO 

ID : 03960881010 

Datum/místo narození: 02.04.1960, Snape 

Datum/místo úmrtí: 02.12.1979, Nightmare Manor (místo neznámé) 

{‚Takže zemřel… A to byl tak mladý…‘ pomyslel si Percy. Na tom místě, které on právě 

hledá. Ale ta složka ukazovala ‚místo neznámé‘. ‚Zatraceně!‘ Ale jeho zvědavost jej donutila 

číst dál.} 

Otec : SNAPE, Severus Salazar 

          ID otce: 0392856457 

          Datum/místo narození otce: 05.11.1928, Snape 

          Datum/místo úmrtí otce: 04.11.1981, Snape 

Matka: NOBLESTONE, Quirke Athéna 

           ID matky: 0493112539 

           Datum/místo narození matky: 02.02.1931, Prasinky 

           Datum/místo úmrtí matky: 04.11.1981, Snape 

{‚Stejné datum a stejné místo úmrtí jako u otce. Zajímavé. To by mohlo být něco víc než jen 

náhoda.‘} 
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 Jiný(í) člen(ové) rodiny : 

Bratr: SNAPE, Severus Nobilus 

         ID bratra: 03958912111 

         Datum/místo narození bratra : 05.03.1958, Snape 

         Datum/místo úmrtí bratra : ((živý)) 

{‚Takže tento chlápek byl bratrem toho umaštěného bastarda! A… Snape je mladší, než mí 

rodiče?‘ Percy byl v šoku. Vždycky si myslel, že Mistr lektvarů je starý a zlý bastard. Ale 37 

let, to nebyl starý!} 

Rodinný stav: svobodný 

NKÚ : V, 100 (cert. č. 14/1976) 

OVCE : V, 100 (cert. č. 14/1978) 

BY : V, 99.3 (cert. č. 2BY/1979) 

{Zdálo se to být neskutečné. On sám dosáhl jenom 94% na NKÚ a 94,1 na OVCÍCH. Jak 

mohl někdo dosáhnout takové úrovně? Percy mu záviděl. A pak si uvědomil, že je chlapec 

mrtvý. A on je naživu. VELIKÝ rozdíl.} 

Podrobnosti : 

1971 – Bradavice, BŠČK 

1976 – NKÚ nejvyšší výsledek 

1978 – OVCE nejvyšší výsledek 

01.09.1978 – Oficiální bystrozorský ministerský výcvik (ByV245/IN/322/1978) 

01.02.1979 – Jmenován bystrozorem (pozice: první třída) (Jm12/IN/310/1979) 

21.03.1979 – Výpověď, opustil ministerstvo (Vyp24/IN/311/1979) 

01.04.1979 – podezření z aktivit FŘ (viz FŘ112/IN/44/1979) 

{ ‚FŘ? Co to může být?‘ divil se Percy a informaci si zapsal. Na tohle se podívá později.} 

02.12.1979 – smrt (cert. č. S-13342/3/1979) 

Poznámky : 

1. Doporučení k bystrozorskému výcviku Haroldem Winstonem Potterem (ID: 

039203345129, BY 011) 
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{ ‚Jedno překvapení za druhým. POTTER doporučil na bystrozorský výcvik SNAPEA? Co to 

má zatraceně znamenat?‘ Percy si připadal jako hlupák… a ten pocit se mu nelíbil…} 

2. Nejspíše zavražděný Voldemortem v Nightmare Manor (místo neznámé), na základě 

výpovědi SNAPEa, Severuse Nobiluse, ID: 03958912111, pod Veritasérem (připravil 

STOLL, Nicholas, ID 0393902354, ML cert. č. ML10H/14/1971) (viz: Prov/ 

SNAPESN/134/SJ/12/1981; SJ/76/1982; SJ/92/1982) 

{Percy polkl. Bylo tam Nightmare Manor. A jiné věci. Jeho profesor byl nepochybně 

Smrtijedem. Existuje důkaz: dokumentace označená jako SJ (Smrtijed). A ten bastard tam byl, 

když jeho bratra zabili, pravděpodobně byl sám jedním z jeho vrahů. Percymu vyschlo v krku 

a znervózněl. Brko se jenom kmitalo, když si to všechno opisoval. Snape, všemi nenáviděný 

zmijozelský profesor je zkurveným Smrtijedem. Jak mu mohl Brumbál dovolit učit? Musí si o 

tom promluvit s bratry, všemi třemi a taky s Ginny! Musí je varovat! Pak se uklidnil. Teď má 

práci. Pokračoval.} 

3. Podezření bystrozora z aktivit ve FŘ. Při výslechu to popřel. (viz FŘ/SNAPEQS/IN) 

{ ‚Och, opět to FŘ.’} 

4. Rodina podezřelá ze SJ aktivit – spolehlivost sporná. (viz SJ/SNAPESS/IN, 

SJ/SNAPESN/IN, SJ/SNAPEQA/IN) 

{Větší šok. ‚Vážně zajímavá rodinka. Tři Smrtijedi a bystrozor. Bystrozor, který podal 

výpověď a byl podezříván v souvislosti toho FŘ.‘ Percy nebyl hloupý. To FŘ muselo mít co 

dočinění s Voldemortem, muselo to být něco zakázaného a pravděpodobně nebezpečného – to 

bylo jasné z toho, jak se o tom ve spisech zmiňovali.} 

Přiložené spisy: 

NKÚ, OVCE, BY certifikáty 

Výpis z výpovědi SNAPEa, SN (Prov/SNAPESN/134/SJ/01/1982) 

Záznam okolností smrti Quietuse Snapea 

{Och, pomyslel si Percy. Konečně něco zajímavého…} 

XXX 

 (...) 

Snape : Můj otec si přál, aby se stal Voldemortovým stoupencem. 

Vyslýchající : Co si myslel o přesvědčování vašeho otce? 

S : Několikrát ho odmítl. Nakonec se otec rozhodl donutit jej k tomu fyzickým mučením a 

vzal jej přímo k Voldemortovi. 

I : Kdy? 
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S : 2.prosince 1979. 

I : Kde ? 

S : V Nightmare Manor. 

I : Kde je toto sídlo? 

{Dobrá otázka. Pokud bude mít štěstí, dostane odpověď.} 

S : Neznám přesné místo. Předpokládám, že je to na severu Anglie, nebo ve Skotsku. 

{Neměl štěstí.} 

I : Aha… Co se tam stalo? 

S : Byl fyzicky týraný kouzly celých pět hodin. Ale nepovolil. Nakonec se jej Voldemort 

zeptal, jestli se k němu přidá. Odmítl. Pak na něj Voldemort seslal smrtící kouzlo a on zemřel. 

I : Podílel jste se na mučení? 

S : Ze začátku ano. Myslel jsem, že najdu způsob, jak jej zachránit. Potřeboval jsem čas. Po 

pátém kole jsem si uvědomil, že jsem bezmocný. A potom jsem odmítl pokračovat v jeho 

mučení. Otec na mě několikrát seslal Crucio, ale Voldemort mu zakázal mě zabít… 

(...) 

XXX 

Och, jak dojemné… umaštěný zmetek chtěl někoho zachránit! Neuvěřitelné! Ale… jeho 

výpověď byla pod Veritasérem, takže to znamenalo… no dobře… nakonec byl to jeho bratr… 

Percy pokrčil rameny. 

Hledání mu v ničem nepomohlo. Možná až zítra… 

Percy si povzdechl a přerovnal papíry, aby je mohl uklidit zpět na své místo, když něco 

zahlédl za složkou ‚SNAPE, Quietus Salazar‘. 

Navrchu bylo napsáno ‚SNAPE, Severus Nobilus‘. 

Pokud byl v šoku předtím, teď byl úplně zkamenělý. Podle minulého dokumentu věděl, že ten 

hajzl byl Smrtijed. A teď mohl jeho složku vidět mezi těmi BY. O co tu šlo? 

Najednou zapomněl na Nightmare Manor. Chtěl si tuto složku přečíst za každou cenu. Ale 

když se chystal ji otevřít, všiml si najednou nazelenalého světla kolem dokumentu. Kouzlo, 

které seslal! Och, teď už to bude pravděpodobně vědět! 

Dychtivě složku otevřel. 

ID : O3958912111 

Místo/Datum narození : 05.03.1958, Snape 
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Místo/Datum úmrtí : - 

Otec : Snape, Severus Salazar 

ID otce: 0392856457 

Místo/Datum narození otce: 05.11.1928, Snape 

Místo/Datum úmrtí otce: 04.11.1981, Snape 

Matka : NOBLESTONE, Quirke Athena 

ID matky: 0493112539 

Místo/Datum narození matky: 02.02.1931, Prasinky 

Místo/Datum úmrtí matky: 04.11.1981, Snape 

Další člen(ové) rodiny: 

Bratr : SNAPE, Quietus Salazar 

ID bratra: 03960881010 

Místo/Datum narození bratra: 02.04.1960, Snape 

Místo/Datum úmrtí bratra: 02.12.1979, Nightmare Manor (místo neznámé) 

Rodinný stav: svobodný 

{‚Takže se nikdo nechtěl oženit s tím umaštěným bastardem s křivým nosem‘, usmál se Percy 

škodolibě.} 

NKÚ : V, 95,2 (cert. č. 22/1974) 

OVCE : V, 94,6 (cert. č. 21/1976) 

ML: V, 100 (cert č. 1ML/1/1978) 

{Tahle rodina mě začíná štvát se svými výsledky. Profesor se nezdá být stejně chytrý jako 

jeho bratr, ale jeho výsledky byly i tak vyšší než ty Percyho. Pocítil silnou nenávist.} 

Podrobnosti : 

1969 – Bradavice, BŠČK 

1974 – NKÚ nadprůměrný výsledek 

1975 – pokročilé studium mistra lektvarů na BŠČK pod dozorem Agiluse O´Pecka (OP: 

03913567344) 
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{O’Peck! Otec a matka mu vyprávěli spoustu historek o starém profesorovi lektvarů, který 

NEBYL ředitelem zmijozelské koleje, a ve skutečnosti, nebyl ani Zmijozel. Byl to Nebelvír… 

a přijal nechutného Zmijozela jako učně? Život byl jen zřídka logický.} 

1976 – OVCE nadprůměrný výsledek 

01.09.1976 – práce pro Institut pro výzkum léčivých lektvarů 

{Smrtijed a výzkum léčivých lektvarů? Zároveň? Divné.} 

1977-1981 – podezření ze SJ aktivit (viz SJ28103/IN/03/1977 v přiložených spisech) 

{No. Vypadá to, že byl skutečně SJ a ne BY.} 

01.14.1978 – Jmenován Mistrem lektvarů (úroveň: první třída) 

01.09.1978 – Jmenován profesorem lektvarů na BŠČK 

02.12.1981 – zadržen bystrozory BY2301, oficiálně vyslýchán BY781, BY910 et BY1103 

(záznamy č. SJZ14/1981, SJZ22/1981, SJZ98/1981, SJZ119/1981, SJZ255/1981, 

SJZ376/1981, SJZ388/1981, SJZ401/1981, SJZ455/1981, SJZ475/1981, SJZ544/1981, 

SJZ591/1981, SJZ3/1982, SJZ9/1982, SJZ13/1982, SJZ16/1982, SJZ22/1982, SJZ43/1982, 

SJZ65/1982, SJZ76/1982, SJZ88/1982, SJZ97/1982, SJZ113/1982, SJZ127/1982, 

SJZ156/1982, SJZ178/1982, SJZ201/1982) 

{‚Tolik zápisů? Znamená to, že byl Snape vyslýchán tak často? Určitě vždy vše popřel. Ale… 

Byl pod Veritasérem, ne? Takže… proč bylo nutné jej tak často vyslýchat?‘ Percy pokrčil 

rameny a pokračoval ve čtení.} 

29.01.1982 – potvrzená smrtijedské aktivita, odeslán do Azkabanu (rozsudek č. 

AZ/IN/39/MM/1982) 

{ ‚Musí být náhoda, že je tenhle spis tady, mezi spisy bystrozorů. Nicméně šťastná náhoda,‘ 

dumal Percy. Takže Snape byl v Azkabanu. To správné místo pro něj a jemu podobným.} 

01.07.1982 – Proces obnoven BRUMBÁLEM, Albusem (ID: 03834119801) 

04.08.1982 – propuštěn z Azkabanu (dok č. AZ/PROP/1/1982) 

{‘CO ? BRUMBÁLEM ?’ Percy nevěděl, co si o tom myslet.} 

01.09.1982 – opětovné dosazení na pozici profesora lektvarů na BŠČK 

1985 – opětovné dosazení na pozici Mezinárodního Mistra lektvarů (č. 2808/1985) 

1995 – podezření ze smrtijedských aktivit (viz SJ21/IN/03/1995) 

{‚STOP!‘ Percy si přál zvednout se a běžet s těmito zprávami domů, nebo ke svému otci. 

Brumbál neměl pravdu. Bránil toho bastarda, i když si to nezasloužil, a toto byla odpověď na 

jeho důvěru. Pokud byl Snape Smrtijedem před 14-ti lety a je jím i teď, mohlo to znamenat 
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jedinou věc: byl Smrtijedem po celou tu dobu, během celé jejich školní docházky. Ztuhl. 

Musel něco udělat. Mluvit se svým otcem. S ministrem. Brumbálem. Se všemi. Vytisknout 

PRAVDU v Denním Věštci: ten zatracený zmetek je Smrtijed! 

Musel bojovat o to, aby se uklidnil předtím, než bude pokračovat. Ne. Ministr stejně nevěřil 

ve Voldemortův návrat. Ale… Tento zápis byl něco jako důkaz, ne? 

Co by měl udělat? 

Percy se rozhodl. Stane se Bystrozorem. Je to nejlepší způsob, jak ochránit svou rodinu.} 

Poznámky : 

1. O aktivitách Mistra lektvarů  viz UML/ SNAPESN/IN 

2. O aktivitách SJ   viz SJ/SNAPESN/IN 

Přiložené spisy : 

NKÚ, OVCE, ML certifikáty 

Doznání smrtijedských aktivit (Prov/SNAPESN/11/MM/01/1982) 

{Tady byl důkaz! Ale… tentokrát byl Percy úplně zmatený. Nechápal to. Byl Snape Smrtijed, 

nebo ne? Pokud jím byl, proč byl propuštěn z Azkabanu?} 

  

Vyslýchající : Jste Smrtijed? 

Snape : Ano. 

V : Jak dlouho jste sloužil Vy-víte-komu? 

S : Tři roky. 

V : Spáchal jste v jeho službách špatné skutky? 

S : Ano. 

V : Vraždy? 

S : Ano. 

{‚Přiznání MUSÍ být pod Veritasérem‘ pomyslel si Percy.} 

V : Přesný počet lidí, které jste zabil? 

S : Dvanáct. 

V : Jejich jména. 



126 
 

S : Joseph Galvany, jeho žena a dvě děti, Patricia Wrights, Cathrin Lighthouse, Andrew 

Waite, jeho žena a dítě a tři mladí muži, neznám jejich jména. 

{‚Co… cože? Rodina Galvanyových byla zabita tímto umaštěným, zkurveným, zasraným, 

hnusným… Bylo to neuvěřitelné. Percy šokovaně potřásl hlavou. Najednou se cítil špatně. To 

nemohla být pravda. A přesto… BYLA. Jeho máma tomu nikdy neuvěří. Nikdy. Nějak by 

měl přenést dokumenty domů. Ale věděl, že bylo nemožné projít s takovými důležitými spisy 

kolem bezpečnostní služby. Znovu zakroutil hlavou.} 

V : Zabil jste je z radosti ? 

S : Ne. Devět jsem zabil na Voldemortův příkaz. A tři muže jsem zabil při obraně Lily 

Evansové. 

V : Byl jste během vražd pod vlivem Imperia? 

S : Ne. 

V : Takže jste je zabil z vlastní vůle? 

S : Na Voldemortův příkaz. 

V : Ale podřídil jste se mu ? 

S : Ano. 

V :Kolik jste seslal Nepromíjitelných? 

S : 12 Avada Kedavru a 79 krát Cruciatus 

{BASTARD! Samozřejmě, že musel použít Crucio na Galvanyovy…} 

V : Imperius? 

S : Nikdy jsem jej nepoužil. 

{Hm. To je zajímavé. Proč ne?} 

V : Myslíte, že jste nevinný? 

S : Ne, jsem zodpovědný za všechny činy zmíněné dříve. 

{Tato odpověď byla způsobena sérem nebo svědomím? Určitě sérem…} 

V : Tvrdil jste, že jste to dostal příkazem. 

S : Ano. Ale bylo to mé svobodné rozhodnutí připojit se k Voldemortovi. Udělal jsem to, co 

mi nařídil. Jsem vinný. 
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{Ne, ne sérem. Nebyla tu položená otázka. To je neuvěřitelné, ale ten zatracený zmetek se 

cítil vinný za své skutky. Hmmm…} 

V : Severusi Nobilusi Snape, jste prohlášen vinným z 12-ti vražd, 79 ověřených mučení a 91 

užití Nepromíjitelných. Jste odsouzen k doživotí v Azkabanu. 

(...) 

XXX 

Dlouhé minuty Percy seděl na židli, nepřítomný pohled upřený do okna. 

Netušil, co si počít se vším tím, co dnes našel… jak to povědět svým rodičům… jak na to 

reagovat… 

Vše se zdálo být tak zmatené a chaotické. 

Percy se poprvé za svůj život cítil úplně nejistý a bezradný. 

Kapitola desátá: Blackové, Snapeové, Potterové a další 
 

„Kdy si myslíte, že zase přijdou?“ zeptal se slabě Harry. 

„Nevím. Proč?“ Snapeův hlas zněl trochu podrážděně. 

„Řekl bych, že už je to víc jak 20 hodin, co nás tu nechali v klidu. To je tak… neobvyklé.“ 

„Ano, i když jsem šťastný, že na nás prozatím zapomněli. Necítím se… připravený na 

nové…“ 

„Ani já ne…“ odpověděl Harry se zívnutím. „Trochu vody? Nemáte žízeň?“ 

Snape jen přikývl. Když se Harry zvedl a vydal se ke dveřím pro džbán s vodou, Snape 

přeběhl pohledem Harryho… Harryho tělo. Celou postavu pokrývala zaschlá krev, 

z některých ran ještě kapala. Pár směšných zbytků oblečení se přilepilo na rány… 

„Vypadáš hrozně,“ zamumlal smutně. 

„Vy také,“ odpověděl chlapec a potom prostě dodal, „umřeme tu.“ 

„Ano. Umřeme tu,“ zopakoval Snape jeho slova. Když Harry zvedl džbán, aby mu dal napít, 

automaticky pozvedl ruce s úmyslem nádobu chytit… ale hodně rychle je zase schoval. 

Nechtěl je vidět – ani, aby je Harry viděl. 

„To není nutné,“ zavrtěl Harry hlavou. „Všiml jsem si jich včera, pamatujete se? Nebudu 

z nich šílet.“ 

„To kvůli mně,“ odpověděl slabě Snape. „Nechci se na ně dívat.“ 
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„Bolí to?“ Harry se zdál být znepokojený. 

„Trochu… dnes je to už lepší. Jen… pulzuje mi v nich bolestí. Musím si dávat pozor, když 

jimi pohnu,“ povzbudivě se usmál, čímž ale nedosáhl žádaného účinku. Harry se na Snapea 

zahleděl ještě znepokojeněji. Jeho profesor byl najednou tak… lidský. Nebo slabý? 

„Jste v pořádku, pane?“ 

„Ne, Harry,“ černé oči byly vzdálené a prázdné. Harry si vzpomněl, že už tento druh 

prázdnoty v těchto očích během posledních čtyř let viděl, ale to bylo něco jiného… Tamta 

prázdnota vyjadřovala nepřítomnost jakéhokoliv zájmu či citu, tato však byla znakem 

rezignace, přijetí situace a bolesti. Duševní a emocionální bolesti. 

Harry neřekl ani slovo. Po napití postavil džbán na zem a opatrnými pohyby smyl krev 

z profesorovy tváře. 

„Máte horečku,“ poznamenal věcně. 

„Ano, zdá se, že jsem tentokrát já na řadě,“ znělo to hořce a Harry sebou trhl. 

„Jste příliš vyčerpaný.“ 

Ani jeden nepromluvil. Po chvíli Harry domyl jeho tvář. 

„Děkuji,“ poděkoval jemně, zatímco pokládal kus hadru. 

„Za co?“ Snape byl zmatený. 

„Že jste mi dal rodinu,“ posadil se vedle profesora. „Za péči. Víte, včerejšek byl nejlepším 

dnem v mém životě. Když jste mi nabídl, že s vámi můžu bydlet.“ 

„Nejen, že budeš MOCI. Ve skutečnosti se mnou budeš bydlet.“ 

„Ne, pane. Ve skutečnosti tady s vámi umřu,“ opravil jej s úsměvem. 

„Ach, opravdu.“ 

„Víte, že mi Sirius také nabídl, abych s ním zůstal?“ 

„Zůstal? Pokud se nepletu, tak nikde nezůstává. Je na útěku, ne?“ 

Harry ocenil Snapeovu snahu udělat nějakou legraci a usmál se. 

„No, ano je. Ale v jednom momentě se zdálo, že bych s ním mohl žít.“ 

„Kdy?“ byla to krátká otázka, ale Harry v ní postřehl opravdovou zvědavost. Najednou se cítil 

trapně. 

„Ach…bylo to po událostech v Chroptící chýši, když jsme… na vás zaútočili…“ sotva se 

odvážil podívat do profesorovy tváře a byl šokovaný, když na ní uviděl úsměv. 
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„Och,“ řekl Snape zamyšleně. „Od vás tří to bylo dobře provedené kouzlo…“ 

„Nevypadal jste pak moc potěšeně…“ riskl Harry krátkou poznámku. 

Snapeův úsměv se ještě rozšířil. 

„No, opravdu jsem tím NEBYL příliš potěšený. Jen si to představ, Harry… Já, jeden z nejvíce 

vyškolených kouzelníků v našem světě, poražený třemi dětmi… nezmiňuji fakt, že se to stalo 

před mužem, který celý svůj život čekal na tuto chvíli…“ 

„Nemyslíte si, že trochu přeháníte, profesore?“ 

Snapeova tvář se náhle zamračila. 

„Nejsem si jistý, jestli o tomto všem chceš slyšet, Harry,“ odpověděl zamyšleně. 

„O čem?“ 

„O historii rodiny Blacků, o mně a naší vzájemné nenávisti.“ 

Harry se zavrtěl. 

„Ehm… pane, nebudu se zlobit, pokud o tom nechcete mluvit… možná budu jen trochu… 

zklamaný,“ Harry zavřel oči a dodal. „Víte, nejvíc ve svém životě nesnáším to, jak všichni 

znají víc detailů o mně a minulosti mých rodičů, než já sám. To je opravdu… zneklidňující.“ 

„Dobrá tedy, i když tento příběh, Harry, nemá nic společného s tvým životem, nebo životem 

tvých rodičů… Kde bych měl začít?“ 

Snape se opřel o zeď a zavřel oči. Harry cítil slabé chvění pocházející z mužova těla a 

starostlivě se dotkl jeho čela. Profesor si povzdechl a usmál se na Harryho. 

„Víš, Harry, tolik mi připomínáš mého bratra Quietuse… Takže, dobrá, začnu už,“ Snape se 

zhluboka nadechl. „Naše válka, myslím válka mezi mnou a partou tvého otce začala 

v posledním měsíci našeho druhého ročníku během famfrpálového zápasu mezi Nebelvírem a 

Zmijozelem. Už si nevzpomínám, která kolej nakonec zvítězila, ale ta nehoda se stala v ten 

den. Ale opravdu jen malá nehoda. Byl jsem jedním z odrážečů v našem družstvu a ten 

zatracený…tedy Black byl střelec, jako tvůj otec. Takže James Potter se hry neúčastnil, byl 

vybrán do týmu až další rok. Ale Black byl zatraceně dobrý letec a McGonagallová ho 

nechala hrát.“ 

„Vždy jsem si myslel, že můj táta byl nejlepší…“ divil se Harry. „Každý to říkal. A říkají, že 

mám pro famfrpál vrozený talent, protože jsem zdědil jeho nadání.“ 

„Byl v tom opravdu dobrý, ale ty jsi lepší než on. Mnohem lepší. Já myslím, že tvůj talent na 

létání není zděděný po předcích, ale tvoje… řeknu to takto: prostě… je to tvoje vlastní 

vlastnost. Jsi dobrý ve famfrpálu díky tomu, kdo jsi, a ne kvůli tvým rodičům nebo rodině…“ 

„No jo,“ Harry se usmál. Bylo tak pěkné slyšet, že nebyl slavný Harry Potter jen kvůli svým 

rodičům. Že měl vlastní schopnosti a vlastnosti, které ho činily jím samotným. 
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„Takže, v tomto zápase jsem tvého kmotra zasáhl Potloukem, spadl z koštěte a skoro umřel. 

Byla to jen zatracená nehoda, ale od té chvíle byl naprosto přesvědčený, že jsem ho chtěl 

zabít. Nevím, proč mu tvůj otec věřil, ale zkrátka to tak bylo, takže ve třetím ročníku, což byl 

následující ročník, jsem si uvědomil, že jsem se stal jejich stálým cílem. Nevěděl jsem proč, 

ale nevěnoval jsem tomu pozornost, až do chvíle kdy…“ zastavil se. 

„Kdy…?“ 

Snape otevřel oči a upřel je na Harryho. 

„Až do chvíle, kdy se na mě rozhodli použít idiotský žert, kterým skoro zabili Quietuse.“ 

„Ja… jak?“ Harry byl úplně ochromený. „Nechtěli jej zranit, že ne?“ 

„Ne, teď už si to nemyslím,“ Snape zavrtěl hlavou. „Ale tehdy jsem si byl naprosto jistý, že 

ho chtěli zranit. Byl to stupidní vtípek s několika ingrediencemi do lektvarů. Řekli 

Quietusovi, že všechny třetí ročníky potřebují mandragoru do příštího lektvaru a že bych byl 

pravděpodobně velmi šťastný, kdyby mi jednu donesl ze skleníku číslo tři… který byl 

přirozeně prvním ročníkům zakázaný, ale to Quietus nevěděl. Nevěděl o těch zatracených 

mandragorách vůbec nic…“ Snape vypadal náhle opravdu rozzuřený. „Ti idioti mu zapomněli 

říct, aby nevytahoval rostlinu z květináče, a Quietus nechtěl nádobu ukrást, tak rostlinu 

vyndal…“ 

„Křik mandragor…“ zašeptal Harry zděšeně. „Jak mohl váš bratr přežít?“ 

„Rostliny byly mladé. Nebyly to miminka, ale už dospívaly… takže následky křiku jej 

nezabily, i když byl Quietus nucený zůstat skoro týden na ošetřovně, než se úplně uzdravil. 

Skoro jsem se zbláznil. Och, Bože, byl jsem tak šílený, že jsem se rozhodl pomstít smrtí 

Blacka a Pottera… Ale až do Quietusova uzdravení jsem s ním zůstal na ošetřovně, takže 

jsem tam byl, když…“ Snape znovu zavřel oči. „Tvůj děda, který, jak jsem ti říkal, už nebyl 

profesorem, a Brumbál ho přišel navštívit a vyslechnout ohledně toho, co se stalo. Nejprve 

můj pitomý bratr nechtěl nic přiznat a tvrdil, že byl jen zvědavý a že všechno byla jeho vina. 

V tu chvíli jsem se na něj opravdu naštval, ale když jsem chtěl promluvit, Brumbál mě poslal 

ven. Potom jsem…“ Snape se zavrtěl. „Odposlouchával jsem…“ Harry nevěřícně zamrkal. 

Nedokázal si prostě představit Snapea poslouchajícího za dveřmi ošetřovny. Ucho na klíčové 

dírce… Usmál se, ale Snape byl tak zabraný do příběhu, že si toho nevšiml. „Brumbál tomu 

nevěřil a Potter starší mu řekl, že pravdu už zná, protože mu to jeho syn řekl. Brumbál a 

Potter starší se shodli, že ti dva kluci by měli být vyloučení, neboť už si byli vědomi možných 

následků svého činu. Přesto s tím Quietus nesouhlasil a protestoval proti tomu. Mezi těmi 

třemi vypukla zuřivá hádka, ale nakonec Quietus vyhrál. Přesvědčil profesory, že ti dva 

hloupí kluci neměli nikdy v úmyslu někoho zranit. Byl to jen vtípek – nebezpečný, ale stále 

jen vtípek. Řekl, že pokud to bude nutné, popře fakta před kýmkoliv, kdo se jej zeptá. 

Brumbál byl tak konsternovaný, že nebyl schopný několik minut mluvit. Bylo pro něj příliš 

těžké uvěřit, že dítě z ‚temné rodiny‘ bránilo jeho preferované světlé Nebelvíry. Myslím, že 

toto byl začátek jeho změny chování k nám, takzvaným ‚temným dětem‘. Od té doby jsem i já 

zaznamenal jiný přístup ke Zmijozelům. Byl milejší a otevřenější. Samozřejmě jsem si tento 
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fakt nepřipustil několik měsíců nebo let, až do té doby, než mě k tomu Anne donutila… Ale to 

je jiný příběh. Takže nakonec mohli Black a Potter zůstat bradavickými studenty. Nechtěl 

jsem tomu věřit. Byl jsem na Quietuse tak naštvaný, že jsem s ním týdny nemluvil. A pak, 

jednou v noci, se vplížil do mé ložnice, probudil mě a prosil, abych mu odpustil,“ Snapeova 

tvář se zkroutila bolestí. „ON prosil MĚ za odpuštění… choval jsem se k němu jako zatracený 

idiot…“  

„Proč se musel vplížit do vaší ložnice? Copak nebyl také Zmijozel?“ zeptal se Harry. 

„Ne. Byl v Havraspáru.“ 

„Ach…“ Harry byl překvapený. „Nikdy předtím jste se o tom nezmínil.“ 

„Ne?“ Snape byl pobavený. Harry zavrtěl hlavou. 

„Ne. Ale to… to znamená, že má máma a on byli spolužáci, že?“ 

„No, vlastně … nikdy jsem o tom nepřemýšlel… Ale teď, když jsi to zmínil, ano, byli také ve 

stejném ročníku…“ 

„Má mrtvá máma znala vašeho mrtvého bratra… jak zvláštní.“ 

Zůstali jen strnule sedět. Harry viděl, že Snape má problémy, aby si vzpomněl na minulé dny. 

„Hmm… teď, když jsi to zmínil, se mi zdá, že byli i jistým způsobem přátelé…“ zamumlal 

nejistě Snape. „Oba byli prefekti a nekonečné hodiny trávili v knihovně… Typické 

havraspárské chování, nic neobvyklého… Zdá se mi, že několikrát, když jsem chtěl mluvit 

s Quietusem a šel jsem do knihovny, našel jsem je společně studovat, stejně jako tebe a pana 

Weasleyho s tím Grangerovic děvčetem… Ve skutečnosti je tu hodně podobností mezi 

slečnou Grangerovou a tvojí matkou… Jejich vášnivá touha všechno vědět a jejich protivné 

chování vím-všechno-líp-než-vy.“ 

„Hermiona není protivná,“ odporoval ostře Harry, potom dodal, „no… někdy možná trochu, 

ale… je to dobrá kamarádka a OPRAVDU ví skoro všechno nebo aspoň ví o knize, ve které 

můžete najít odpovědi.“ 

„To je velmi důležitá schopnost,“ přitakal Snape. „Ale způsob, jakým všem ukazuje, že zná 

odpovědi, je protivný.“ 

Najednou se změnilo světlo v cele. Plamen jedné z pochodní se divoce zatřepotal a začal 

slábnout. Po deseti vteřinách zhasl. 

„Asi stárnu,“ poznamenal pobaveně Snape. 

Harry se na něj trochu překvapeně podíval. 

„Cože?“ 
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 „Vypadá to, že začínám stárnout. To já jsem připravoval lektvar do těchto pochodní, Lektvar 

světla, měl by účinkovat jeden rok. Vyrobil jsem ho teprve před měsícem. Ale tato pochodeň 

je pravděpodobně… mimo činnost.“ 

„Jeden rok?“ Harry byl překvapený. „Co do tohoto lektvaru přidáváte, aby účinkoval celý 

jeden rok?“ 

„Ale, ale, pane Pottere. Pokud to správně chápu, vyptáváte se mě na vaše oblíbené téma…“ 

Harry zčervenal a neřekl nic. 

„Dobře, řeknu ti to. Ingredience jsou: péro z ptáka Fénixe, dračí zuby, prášková síra, práškové 

dřevěné uhlí, nezpracovaný slunečnicový olej a několik správně vyslovených kouzel během 

přípravy lektvaru.“ 

„Síra a uhlí se jako přísady používají i v mudlovských, ehm…kouzlech. Říkají tomu střelný 

prach, ale přidávají do směsi i ledek.“ 

Najednou Snape ožil. 

„A kde používají tento lektvar?“ zeptal se. 

Harry se ušklíbl. Lektvar? 

„To není lektvar, je to jistý druh prášku. Používají ho ve válkách. Existují mudlovské zbraně 

na zabíjení a prášek je jejich důležitá součást. Je jich hodně druhů. Například bomby… tato… 

směs lehce exploduje, potřebuje jen jiskru a pak… je to hrozné. Když exploduje, má 

obrovskou sílu. Můžete zničit celé budovy jen s hrstí takového prášku.“ 

„Och…zajímavé… ale myslím, že už jsem na toto téma něco četl… Četl jsem, že to zabije 

stovky lidí najednou. Myslím, že to bylo trošku přehnané prohlášení.“ 

„Přehnané?“ Harry nechtěl věřit Snapeovým slovům. „Profesore, nikdy jste neslyšel o 

mudlovských válkách?“ 

Teď byla řada na Snapeovi, aby zčervenal. Byl to velmi zajímavý pohled a Harry si byl jistý, 

že na světě existovalo jen málo lidí, kteří kdy profesora viděli opravdu zrudnout. 

„No, určitě jsem slyšel o některých z nich, i když…“ 

„Jen ve druhé světové válce zemřelo více než čtyřicet milionů lidí během šesti let,“ vykřikl 

Harry zlostně. 

„Cože?“ Snapeova tvář Harrymu napověděla, že profesor Harryho prohlášení nevěří. 

„Slyšel jste dobře,“ pokrčil Harry rameny. „A hlavní zbraní obou stran byl tento střelný prach, 

i když ne v tak jednoduché podobě, jak jsem vám teď popsal, ale podstata byla stejná…“ 

znovu pokrčil rameny a dodal. „Můžete pokračovat s tím Lektvarem světla?“ 

 „Kde ses naučil o této… mudlovské zbrani?“ optal se Snape. 
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 „Na základní škole. Učili jsme se chemii. To je něco jako lektvary, ale mudlovské… 

samozřejmě bez zaklínadel a kouzel.“ 

„Aha…“ 

Harry se zvedl a vztáhl ruku k pochodni. Když se mu ji konečně podařilo uchopit, vyndal ji ze 

zdi a znovu se posadil vedle profesora. 

„Uvidíme…“ zamumlal. 

Po krátkém zkoumání se Snapeova tvář rozjasnila. 

„Och, už chápu. Podívej, tady je díra ve dřevě. Tekutina musela stéct shora…“ Harry uviděl 

profesoru úlevu a hodil pochodeň do druhého koutu. 

„Cítím se tak zvláštně…“ promluvil náhle Mistr lektvarů. 

Harry zvedl ruku a znovu se dotkl profesorova čela. 

„Vaše horečka… myslím, že stoupla. Jste v pořádku, pane?“ zeptal se znepokojeně. 

Snape cítil, jak mu při chlapcových slovech pookřálo srdce. Opatrně Harryho sevřel, 

pokoušeje se ještě víc si nezranit už tak pulsující ruce. 

„Harry?“ pronesl chlapcovo jméno, a když zvedl hlavu, usmál se na něj. „Můžeš mi říkat 

Severusi. A myslím, že se cítím skoro dobře.“ 

Harry byl docela v rozpacích. 

„Ehm, pane… ale…“ 

„Ne, Harry. Myslel jsem to vážně, když jsem říkal, že můžeš se mnou žít – pokud si to taky 

přeješ. Ale pokud budeme žít ve stejném domě, nebo ve stejných komnatách – víš, že trávím 

skoro všechen svůj čas v Bradavicích – nemůžeš mě stále oslovovat ‚profesore‘ nebo ‚pane‘. 

Je to pro mě dost nepříjemné. Souhlasíš?“ 

„Souhlasím, pane,“ povzdechl si Harry. V té chvíli zachytil Snapeův pohled a rychle se 

opravil. „Souhlasím, Severusi,“ zamumlal a zčervenal. Profesor se lehce usmál. 

„Jsem především lidská bytost, Harry…“ 

Harryho ruměnec se zbarvil do cihlově červené. 

„Vím, já vím, ale potřebuji jistý čas, abych si zvykl.“ 

„Na myšlenku, že jsem lidská bytost?“ ve Snapeových očích se nezvykle zajiskřilo. 

„Nedobírejte si mě, prosím,“ Harryho rozpaky byly teď spojené s trochou podráždění. „Chtěl 

jsem říct: zvyknout si vás oslovovat vaším jménem.“ 

 „Och, jistě…“ Snape si opřel hlavu o zeď a znovu zavřel oči. 
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 „Pan… uhm… jste si jistý, že je vám dobře?“ Harry byl krajně znepokojený. 

„Ano, Harry…“ 

„Ale horečka… pokud se zvýší…“ 

„Nejsem nachlazený,“ přerušil jej Snape. „Mám několik zlomených kostí, což způsobilo 

zánět. A ten způsobil horečku. Není to to samé, co se stalo tobě před několika dny. Bude mi 

líp.“ 

„Jste si tím jistý?“ 

„Ne. Ale doufám v to.“ 

Znovu zůstali sedět v tichosti. Po chvíli si Harry uvědomil, že profesor usnul. On se rozhodl 

zůstat vzhůru. Nebyl unavený a chtěl znovu a znovu přemýšlet o jejich rozhovoru, aby cítil to 

nevysvětlitelné štěstí, kterým ho naplnila Snapeova slova. Byl přijatý. Byl opečovávaný. 

Snape mu dovolil používat jeho jméno. Znamenalo to, že… 

URČITĚ TO ZNAMENALO, ŽE…? 

Jaká ironie! Musel být lapený a přitáhnutý sem, aby našel domov, po kterém celý život 

toužil… 

Vzpomněl si na Snapeovo tiché mumlání před několika dny: ‚Šťastné dny v pekle‘. Myslel 

snad na to samé? Harry přemýšlel. To bylo něco, co možná nikdy nebude vědět. Ale to 

nevadilo. Harry se dlouhé hodiny díval do temnoty, naplněný emocemi a chutí skákat, tančit, 

křičet, aby všem ukázal své štěstí. Tyto pocity mu tak svíraly hruď a srdce, že nemohl skoro 

dýchat. 

 

XXX 

 

„Jak dlouho jsem spal?“ byla první otázka, kterou mu Snape položil po probuzení. 

„Několik hodin. Nevím to přesně. Čas mi tu přijde jako něco… proměnlivého, nekonečného,“ 

vysvětlil Harry. „Ale i tak je rozčilující, že pro nás nepřišli kvůli dalšímu kolu…“ 

Snape se opatrně protáhl. 

„Mám takový pocit, že za několik hodin se stane něco špatného.“ 

Vzduch se ochladil. Harry polkl. 

„Chceš říct, že…“ neodvážil se doříct otázku. Cítil, jak se jeho tělo chvěje panikou. 

„Ššš…“ Snape jej ihned objal. „Klid, Harry,“ ale nevěděl, proč by se měl chlapec uklidnit. 

Stát tváří v tvář smrti nebylo nikdy lehké. 
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„Nemám strach ze smrti,“ zamumlal Harry. „Mám strach z mučení. Nechci už být týraný. 

Nechci, aby Avery… a nechci už sledovat, jak tě mučí,“ hlas se mu zlomil. Snapeovi se 

sevřelo srdce. Známý pocit bezmoci mu sevřel hruď. „Je příliš těžké zůstat nezlomný. Nejsem 

si jistý, jestli to ještě zvládnu,“ sotva zaslechl chlapcova slova. 

Snape zůstal tiše sedět. Zoufale si přál povědět mu pár uklidňujících slov, ale žádná ho 

nenapadla. Jejich situace byla úplně beznadějná. Zhluboka se nadechl. 

„Nedokončil jsem příběh o Siriusovi a mně,“ řekl nakonec, snažíc se Harryho rozptýlit. Harry 

vypadal vděčně, tak začal mluvit. „Takže… kde jsem skončil?“ 

„Quietus tě prosil o odpuštění, že zabránil otcovu a Siriusovu vyloučení.“ 

„Ach, jistě…“ trochu popřemýšlel a pokračoval. „Po Quietusově nehodě se mu tvůj otec 

omluvil. Nebyl jsem tam, ale můj bratr mě o tom ujistil. Nevím, jestli to udělal na příkaz 

svého otce, nebo z vlastní vůle, nicméně se omluvil. Ale nikdy jsem neslyšel o Blackově 

omluvě. Nikdy.“ 

„Možná jen zapomněl…“ pokusil se Harry najít vysvětlení Siriusova chování, ale na 

Snapeově tváři mohl vidět, že jeho vysvětlení není dostačující, a ani on jím nebyl přesvědčen. 

„Zapomněl… to je dobré. Málem někoho zabil a jen… jen zapomněl. Stejně jako se mi 

zapomněl omluvit po mojí nehodě. Nebyl zapomnětlivý, ale úplně ztratil paměť,“ pověděl 

Snape zlostně. „Dělal, jako by se nic nestalo. A hlavní důvod mé zášti byl: stále Quietuse 

nenáviděl a dával mu jména, která bych si já bezpochyby zasloužil, ale ne on, on vůbec ne! 

Toto mu nemůžu zapomenout. A nikdy nezapomenu. A ani to nepochopím. Proč?“ 

„Možná, že nechtěl čelit své vlastní omylnosti. Že nechtěl věřit tomu, jak moc byl krutý,“ 

Harry pokroutil hlavou, když to vzdal. „Já nevím. Ale věř tomu, že není tak špatný. Je jen… 

trochu prudký, nejdříve koná a potom až přemýšlí, takže udělá hodně věcí, kterých potom 

lituje. Myslím si, že když se jednou rozhodneš dát mu šanci promluvit si o minulosti a DOST 

času, aby doznal své náhlé a hloupé emoce, omluví se.“ 

„Ty ho miluješ,“ nebyla to otázka. 

„Ano,“ přikývl Harry. „Víš, jen je horlivý v lásce i nenávisti. A miluje mě, bezvýhradně, a 

nabídl mi rodinu, aniž by mě znal. No, je možná trochu úzkoprsý a ke mně neobjektivní kvůli 

mým rodičům… Ale nikdy svou nabídku nevzal zpět.“ 

„Vím, co tím myslíš.“ 

„Jako já vím, co myslíš ty,“ ujistil ho Harry. „Chtěl jsem ti jen vysvětlit mé pocity k tobě. 

Neumím Siriuse pochopit, ale beru ho takového, jaký je. Někdy mi připomíná Rona. Jsou si 

tak… podobní.“ 

Snape se jemně usmál. 

„V tomto máš myslím pravdu. Možná, že je to důvod, proč pana Weasleyho nemůžu 

vystát…“ 
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 „Je tu snad nějaký student, kterého ty sneseš?“ zeptal se Harry trochu drze. 

„Samozřejmě že ano,“ přikývl Snape s úšklebkem. „Například ty.“ 

„A…?“ začínal být Harry zvědavý. „Draco?“ 

„Je to Luciusův syn. A také můj kmotřenec…“ odpověděl Snape tiše. 

„Ale,“ zůstal na něj Harry zírat s otevřenou pusou. „Lucius je ten, kdo ti… kdo ti udělal 

TAMTO s rukama…“ 

V jednu chvíli mohl Harry zahlédnout jasný smutek a zoufalství ve Snapeově tváři. 

„Vím. Nikdy předtím jsem nevěřil, že by mi ublížil…“ Harry chtěl něco říct, ale nemohl najít 

nic vhodného, čím by změnil téma. Ale pocítil úlevu, když se profesor nakonec rozmluvil. 

„Ale nicméně, nemyslím si, že nějak změním své chování vůči jeho synovi, pokud se někdy 

vrátím do Bradavic…“ 

„Proč?“ 

„Nebyl to on, kdo mě zranil.“ 

„Není to Neville, kdo tě zranil,“ Harryho slova byla příliš ostrá, jak cítil, ale už byla venku. 

Snape se zachvěl a natočil hlavu Harryho směrem. 

„Možná, že máš pravdu. Ale nemyslím si, že by mé chování dovedlo pana Longbottoma 

k oddanosti Smrtijedům. V případě Draca a ostatních dětí Smrtijedů je to mnohem 

komplikovanější. Snažím se je odradit od spáchání stejných chyb a hříchů, kterých jsem se 

dopustil já sám, když jsem byl v jejich věku. Pokouším se jim ukázat i jiné způsoby, jak 

dosáhnout velikosti, než temnou magií a násilím. Snažím se je udržet na straně světla, i když 

se někdy zdá, jako by v této hře Brumbál hrál proti mně…“ 

„Cože…?“ 

„Během tvého prvního ročníku, když tvá kolej vyhrála Školní pohár, způsob, jakým ponížil tu 

mou, byl ohavný. Po tomto výstupu jsme spolu nemluvili celé léto. Ponížit ty děti bylo tak 

zbytečné. Ne samotný fakt, ale způsob, jakým to provedl…“ 

„Máš pravdu,“ přitakal Harry. „I když jsem si to doteď neuvědomil.“ 

„Nebylo na tobě o tom přemýšlet. Albus byl ředitel, ne ty. Měl na to pomyslet už předtím. 

Uklidnit ty děti zabralo spoustu času, a myslím, že hodně z nich už nikdy nebude moct řediteli 

znovu věřit. Ale instinkty… jsou to jen děti. Ne temní a zlí kouzelníci, jen hloupé děti.“ 

Harry nebyl schopný odpovědět, tak zůstal jen otupěle sedět, když Snape najednou 

pokračoval v načatém příběhu. 

„Mezi tvým dědou a Quietusem byly později dobré vztahy,“ Harry překvapeně zamrkal. 

 „Jak?“ 
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 „Myslím, že starý muž byl hluboce zasažený Quietusovým nesobeckým chováním, nebo jeho 

ostatními charakterovými vlastnostmi, nedokážu to přesně určit. Říkal jsem ti, že Quietus byl 

opravdu dobrý kluk. Skoro všichni ho měli rádi.“ 

„Kromě Siriuse,“ zamumlal Harry rozpačitě. Snape nereagoval. 

„Potter Quietusovi nabídl doučování z obrany a ten nabídku přijal, protože, jak jsem již říkal,  

nikdy jsme během školních let neměli normálního profesora obrany. Přes věkový rozdíl se 

stali jistým způsobem… přáteli, Quietus mi to říkal. Byl jsem na něj opravdu naštvaný, ale nic 

jsem proti tomu nemohl dělat. Nechtěl jsem o tom mluvit s rodiči, jistě by jej z Bradavic 

odvedli a já bych se na škole ocitl sám… Nejlepší, co jsem mohl udělat, bylo udržet ten vztah 

v tajnosti před našimi rodiči. Několikrát jsem Quietuse úpěnlivě prosil, aby byl opatrnější, ale 

on se prostě nestaral. Během mých posledních tří let trávil zimní prázdniny u Potterů, zatímco 

naši rodiče si mysleli, že je se svým kamarádem z koleje. Jméno toho kluka je ti, myslím, 

známé.“ 

„Proč?“ 

„Jedno z jeho dvojčat je ve tvé třídě.“ 

„Patil?“ vytřeštil Harry překvapením oči. 

„Přesně. Arcus Patil a Quietus byli jednu dobu nerozlučitelní. Ale Quietus vždy působil starší 

než jeho kamarádi, takže si myslím, že si rozuměl víc se starším Potterem než s kýmkoliv 

jiným ze třídy. Tvůj otec tento vztah naprosto nesnášel a myslím, že spojení jeho frustrace 

s nenávistí Blacka přivedly naše hádky ve válku.“ 

„Válku? Jak to myslíš?“ 

„Slovní. Prohlašovali se za kouzelníky světla a zmijozelskou kolej nazývali ‚temnou kolejí‘, 

takže naše soukromá antipatie se stala svatou válkou světla proti temnotě. Byli jsme tím tak 

znechucení, že jsme se rozhodli stát se skutečnými temnými čaroději, abychom je porazili, 

zvláště Blacka. Lucius se ke mně přidal a potom i třetí chlapec jménem Rosier. Vše začalo 

jako rivalita mezi kolejemi… a potom jsem potkal Anne,“ najednou se stal Severusův výraz 

odměřeným. „Pak už jsem nechtěl pokračovat v této nesmyslné válce. Měl jsem strach, že ji 

ztratím jen kvůli pitomé rivalitě. Často jsem sledoval Blacka a jeho kolegy a pevně jsem 

doufal, že se naskytne příležitost si s ním promluvit o mně a jeho sestře. A když jsem konečně 

tu příležitost dostal, ztratil nervy a… my se začali prát. Zlomil jsem mu ruku a on mně nos,“ 

Snape se dotkl zmiňovaného. „A po tomto už tu nebylo místo na mír. Pravidelně jsme se 

střetávali až do doby, kdy mě Lupinovým prostřednictvím málem zabil. Anne mu pohrozila, 

že ho oddělá, pokud se odváží proti mně ještě něco podniknout… takže pak nastaly dva roky 

klidu. Ale do té doby jsem se úplně soustředil na temnou magii a nechtěl jsem se obrátit zpět. 

Přidal jsem se k Voldemortovi a Anne mě opustila. O několik let později Voldemort vyvraždil 

rodinu Blacků včetně Anne a já se tak nenáviděl… Mohl jsem ji zachránit, kdybych se 

neobrátil na temnou stranu. Mohl jsem se s ní oženit a ona by se mnou byla v bezpečí…“ 

Snape potřásl hlavou. „Ale já se obrátil k temnu a Anne je teď mrtvá. Black nenávidí mě a já 

jeho. A Quietus je také mrtvý, stejně jako Herold Potter a James Potter a Lily Potterová a 
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Rosier… Někdy mám pocit, že jsem jediný přežil masakr. Samotný se svými nejhoršími 

nepřáteli: Blackem, Lupinem a Voldemortem…“ 

Ani jeden z nich nepromluvil. Pak si Harry odkašlal. 

„Prof… Severusi,“ začal. „Nemyslím si, že tě Lupin nenávidí…“ 

„Ne?“ povytáhl Snape obočí. „Po tom všem, co jsem mu před rokem udělal? Možná, že se 

chtěl se mnou smířit, když jsme byli spolu na škole, ale po Blackově útěku jsem byl tak 

naštvaný, že jsem nedomyslel následky svých slov a jeho dokonale zapudil…“ 

„Takže se zdá, že Black není jediný, kdo si včas nedává pozor na následky.“ 

„Ty se opovažuješ srovnávat mě s…?“ zeptal se Snape hrozivě. 

„Ano, opovažuji. Máte spolu mnoho společného. Jste oba dva impulzivní, tvrdohlaví a občas i 

úzkoprsí, na druhou stranu přes tyto charakterové znaky máte dobré srdce. Je těžké si toho 

všimnout. A oba dva jste prošli těžkými chvílemi v Azkabanu…“ 

Snapeova tvář se ještě více zamračila. 

„Už to nikdy víc nezmiňujte, Pottere.“ 

„Sirius tam strávil dvanáct let,“ poznamenal Harry klidně. „Dokážeš si to představit?“ 

„NECHCI si to představit. Ne,“ vrtěl hlavou a pokračoval. „Je to nejhorší část mého života. A 

řeknu ti, Harry, nemyslím si, že si NĚKDO zaslouží být tam. Smrt je lepším řešením. Mučení 

je lepší. Vše je lepší, věř mi. Všechno.“ 

„…A Sirius tam strávil dvanáct let,“ zopakoval Harry tiše. 

„JÁ VÍM, pane Pottere!“ Snapeův tón se najednou zostřil. 

„A byl nevinný.“ 

Snape se hořce zasmál. 

„Nevinný…“ 

„Před chvíli jsi tvrdil, že si nikdo nezaslouží tam být.“ 

„Ach, zase tato hloupá hra s obracením mých slov proti mně samému! Kdo si myslíš, že jsi, 

abys soudil mé chování a mé pocity? Kdo ti na to dal právo? Jsi jen hloupé a drzé děcko, které 

si myslí, že má na všechno odpověď, které si myslí, že je moudřejší než všichni kolem něj, 

které…!“ Snape zabodával pohled do Harryho a ten se neodvážil odporovat. Ten pohled ho 

děsil a cítil, jak mu hrůza svírá srdce. Ztratil Snapeovo přátelství kvůli jedné nesmyslné 

hádce, kterou nemohl nikdy vyhrát. Sklonil hlavu a jeho srdce se sevřelo úzkostí. 

„Promiňte,“ přerušil Snapea. „Promiňte, pane, neměl jsem v úmyslu zranit vás.“ 
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Zase bylo pro něj těžké Snapeovi tato slova říct. Neodvážil se ani pohnout, zatímco očekával, 

co bude následovat. Bylo to pro něj až moc známé: zlostný Snape, jízlivý a křičící, on potichu 

očekávající svůj trest po škole, ztrátu bodů, nebo jiný nepříjemný následek svých hloupých 

činů. Ano, hloupých. Vždy byl idiot, když si dovolil hádat se s naštvaným Mistrem lektvarů. 

A teď ho mimořádně rozzuřil. 

Následovalo dlouhé a velmi nepříjemné ticho. Snape na něj nepromluvil ani slovo a po deseti 

minutách se Harry rozhodl risknout jiné téma. 

„Pane, já…“ pokusil se promluvit, ale přerušilo jej zavrzání dveří. 

Voldemort stál ve dveřích. 

„Ne,“ zanaříkal tiše Harry a zahlédl Snapeovu pobledlou tvář. 

„Myslím, že je ta správná chvíle postarat se o datum vašeho konce,“ usmálo se monstrum. 

„Napadlo mě, že zítřek by byl perfektní, co říkáte?“ 

XXX 

„A tvrdili, že za řekou je velké sídlo,“ domluvil Lupin. „Během posledních dvou měsíců, 

nebo tak nějak, viděli v okolí lidi s maskami.“ 

Sirius se zavrtěl netrpělivostí. 

„Tak tedy pojďme!“ pobízel ho zvedaje se. 

„Siriusi, nemyslím si, že je to dobrý nápad…“ 

„Co?“ vyštěkl po něm podrážděně. 

„Jít tam sami. Pokusit se je zachránit…“ 

„JE? ZCELA jistě tam nechám toho slizkého…“ 

„Buď zticha, Siriusi, nebo já nechám tebe tady. Zachráníme je oba dva, nebo ani jednoho. Ale 

nejdřív musíme najít Brumbála.“ 

„NE!“ vykřikl Black. „Ne,“ dodal už klidněji. „Nejdřív se musíme podívat, jestli je to správné 

sídlo. Musíme to tu trochu kolem proslídit dřív, než podáme hlášení Brumbálovi.“ 

Lupin si povzdechl. 

„Dobře, tak máš pravdu. Pojďme.“ 

S tichým pop se Black proměnil do své obvyklé zvěromágské podoby. Lupin samozřejmě 

zůstal člověkem. Úplněk měl být za tři týdny a on se nemohl přeměnit svévolně – ne že by po 

tom toužil. Přeměna bez Vlkodlačího lektvaru nebyla jednoduchá a bezbolestná. A pokud se 

Snape nevrátí, musí zkrátka počítat s nespočetnými a bolestnými proměnami. 
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Cesta až k sídlu byla dlouhá a bez událostí, skoro až nudná. Black byl v čele, nechávaje 

Lupina za sebou, když přecházeli přes řeku. Lupinovi to nevadilo: se svými vlkodlačími 

smysly byl schopný postřehnout i nezvučné zprávy okolí a Black, jakožto pes, nepřitahoval 

pozornost obyvatel panství. 

Už bylo pozdě večer, ale slunce bylo na obzoru stále viditelné a za světla by neměli reálnou 

šanci obyvatele hradu špehovat. Museli počkat na tmu. Alespoň si mohli panství a okolí 

pořádně prohlédnout před nějakou další akcí. 

Sídlo se nacházelo v rozlehlém lese tvořeném převážně borovicemi, což pro ně znamenalo, že 

tu nebyl podrost, za kterým by se mohli skrýt. Takže kdyby byli nuceni bojovat, mohli by 

jako obranu použít jen kmeny stromů. No není to úžasné!? Panství samo o sobě bylo ohromná 

budova o dvou podlažích, postavené z nějakého druhu sopečných kamenů a bylo úplně černé. 

Tento fakt Lupinovi dával malinkou naději, i když tušil, že TOTO sídlo není to, které hledají. 

Ale jak mohli ověřit, že tohle je to správné místo? 

Odpověď byla tak jednoduchá, až Lupina uhodila do čela. Museli tam vtrhnout a prozkoumat 

vězně. Sakra! A pokud on, Lupin, došel k takovémuto závěru, tak Black, jak byl Lupin 

přesvědčený, už musel být vevnitř. 

Lupin se zachvěl. Nikdy. Už nikdy nepůjde na misi se Siriusem. Teď už měl možná tři lidi 

místo dvou na záchranu… 

„Remusi!“ zaslechl svého přítele. Lupin vydechl úlevou. 

„Byl jsem si jistý, že už jsi vevnitř…“ zašeptal zpět. 

„No, taky že ano,“ usmál se zeširoka Black. 

Lupin zbledl. 

„Ty jsi úplný blázen, ty pitomý čokle,“ zíral na svého přítele. „Je v pořádku, že jdeš první, ale 

tenhle zbytečný výlet ke Smrtijedům…“ 

„Hej, Remusi, je to v pohodě!“ trval na svém Black. „Proč jsi na mě naštvaný?“ 

„Ty mě jednou svým dětinským a idiotským chováním zabiješ, Siriusi!“ sykl zlostně. 

„Ale buď zticha, Remusi. Šel jsem dovnitř, protože jsem cítil, že jsou tam jen dvě osoby…“ 

„Ty myslíš, že…?“ přerušil ho Lupin. 

„Ne, ne… zacítil jsem vůni našich dvou starých přátel: Crabba a Goyla osobně k naší 

dispozici!“ 

„A předpokládám, že byli sami.“ 

„Ne. Cítil jsem i něco jiného,“ při těch slovech Blackova tvář potemněla. 
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 „Smrt?“ Lupinův hlas se zlomil. 

„Ano. Smrt a krev.“ 

„Och, můj Bože…“ zamumlal Lupin. „Myslíš, že…“ 

„Já nevím. Nemohl jsem osoby identifikovat… Vůně jejich těl byla příliš stará, dva nebo tři 

dny, cítil jsem jen krev. Nic jiného.“ Zvedl k němu oči. „Remusi, musíme tam jít. Myslím, že 

jsou tam. Máme skvělou šanci na jejich záchranu. Jsou tu jenom ti dva idioti…“ 

„Ne, Siriusi,“ protestoval Lupin. „Musíme zavolat Brumbála.“ 

„Dobrá, Remusi, ty si jdi zavolat Brumbála, pokud chceš, ale já tam jdu teď. Sbohem…“ 

Lupin sevřel přítelovu ruku. 

„Hej, co to děláš? NESMÍŠ se do toho pouštět sám! Je to příliš nebezpečné…“ 

„Crabbe a Goyle NEJSOU nebezpeční. Dvě pitomá prasata. Můžu je sejmout, věř mi.“ 

Lupin potřásl hlavou. 

„Ty jsi úplný idiot.“ 

„Takže jdeš se mnou, nebo se vrátíš k Brumbálovi?“ 

Vlkodlak se na chvíli zamyslel. 

„Jdu s tebou,“ zamumlal nakonec zoufalým hlasem. „Ale pokud se dostaneme domů zdraví, 

přísahám, že tě začaruji na milion kousků.“  

XXX 

Panství bylo příliš obrovské a zastrašující, aby se v něm člověk cítil bezpečně, přestože Lupin 

cítil, že v budově jsou kromě nich jen další dvě živé osoby. Jediná těžká věc byla je najít, ale 

potom už vše šlo rychle a bez problémů. 

Lupin dvě zrůdy omráčil a použil na ně Obliviate a Black jim sebral jejich magické klíče. 

Potom se vydali směrem do podzemí. 

„Siriusi, nejsem si jistý, jestli jsem připravený to udělat…“ zašeptal Lupin neobvykle slabým 

hlasem. Obraz mrtvého Harryho byl nesnesitelný. 

Litoval i Snapea. No, nebyl jedním z jeho příznivců, k tomu měl daleko. Muž byl skutečný 

zmetek: zlomyslný, zakyslý, sarkastický, často mizerný a toto vše dohromady bylo 

nesnesitelné. 

Ale zase, připravoval pro něj a posílal mu ten zatracený Vlkodlačí lektvar každý měsíc (i když 

bylo možné, že to bylo jen z pocitu viny kvůli Lupinovu ztracenému postu učitele), v prvním 

ročníku zachránil Harrymu život, a pokusil se o to ve třetím – proti nim. A teď, možná umíral 
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se synem svého největšího nepřítele, Jamese Pottera, který hloupým žertem skoro zabil jeho 

bratra… 

Ne. Severus neměl lehký život. 

Voldemort zabil jeho bratra. 

Albus říkal, že po tom změnil strany. Nebo kvůli tomu? Zdálo se, že to druhé je ta správná 

odpověď. Umaštěný a posměšný zmetek měl svého bratra opravdu rád. Viděl je vysedávat 

spolu na školních pozemcích, hádali se nebo si jen povídali, viditelně si vážili společnosti 

toho druhého, a během těchto vzácných příležitostí viděl Snapea usmívat se. 

Tichý hlas ho vytrhl z krátkého transu. Black otevřel magické dveře od věznice. 

„Zůstaň tu,“ otočil Black hlavu směrem k Lupinovi. „Kryj mě. Prozkoumám to tu.“ 

Lupin jen přikývl a opatrně pozvedl hůlku, zatímco jeho přítel zmizel. Prohlížel místnost, kde 

na zemi ležela ta dvě monstra. Její použití bylo jasné: nacházel se v mučírně. 

Ne, na zdi nevisela žádná mučidla, žádné řetězy zavěšené na stropě: pro návštěvníka byla tato 

místnost obyčejným sálem s několika židlemi a velkým stolem. 

Ale na zemi… na zdech… na stole… na židlích… všude byly známky násilí. Krev a pot a 

bolest a strach – často se nenáviděl za to, že byl vlkodlakem, a teď chtěl tak moc zoufale být 

čímkoliv jiným než vlkodlakem, až se z toho skoro bláznil. Zatracené smysly! Znovu se 

zachvěl a po chvíli se tento pocit prohloubil až do potřeby zvracení…. 

„Remusi, pojď sem, prosím!“ 

Bojoval proti návalům nevolnosti a následoval Blackovo volání. Brzy se objevil v dlouhé a 

extrémně temné chodbě. 

„Kde jsi, Si…?“ 

„Tady,“ zašeptal najednou hlas za jeho zády. 

V dalším momentě už jeho hůlka mířila proti Blackovu krku. 

„Och, Siriusi, ty jsi takový zatracený idiot. Skoro jsem tě zabil,“ zavrtěl Lupin hlavou a 

sklonil hůlku. Mohl si všimnout, jak tvář jeho přítele zbledla. 

„Hej, Remusi, jsi fakt rychlý,“ polkl Black. 

„Myslíš si, že jsem byl Brumbálem přijatý jako profesor obrany jen proto, že jsem vlkodlak?“ 

„Ehm… ne,“ začervenal se jemně Black. „Ale… je tu něco, co musíš vidět… Neodvážil jsem 

se…“ 

Pokynul Lupinovi k blízkým dveřím. 

Když nahlédl dovnitř, měl pocit, že se mu zastavilo srdce. 
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 Na zemi ležely dvě osoby, podle všeho mrtvé. 

„Jdeme příliš pozdě, Remusi,“ zaskřehotal v temnotě Blackův hlas. 

Kapitola jedenáctá: Tváří v tvář čemu? 
 

„To snad není možné, Siriusi. Ty jsi takový zatracený idiot, debil, tupec, imbecil…“ Lupinovi 

naštvaně jiskřily oči, když nadával. 

„Cože…?“ vypadlo z Blacka překvapeně. „Co máš za problém, Remusi?“ 

Lupin byl tak rozčilený, že se potřeboval několikrát zhluboka nadechnout, než mohl 

promluvit. 

„Jsou to dva dospělí, muž a žena, copak to nevidíš? Nebo potřebuješ brýle? Přísahám, že jen, 

co se odtud dostaneme, tak tě vezmu k očnímu,“ a ačkoliv zněl jeho hlas dopáleně, opatrně 

poklekl vedle dobitých a roztrhaných těl a jemně se jich dotkl. 

„Nicméně jsou mrtví,“ povzdechl si, smutek vepsaný do hlasu. Když se zvedal, zaslechl 

náhlý, přidušený hlas přicházející z tmavého kouta. 

„Lumos!“ zašeptal tiše a přiblížil se k tomu místu. Black jej následoval pohybem své hůlky. 

Ale v další chvíli je zastavil otřesený, ostrý křik. 

„Neeeee!“ A pak znovu: „Ne, prosím, ne, nebijte mě, prosím vás, neubližujte mi, mami, 

pomoz mi! Prosím…“ 

V koutě sedělo malé děvče. Zvedlo ruce nad hlavu v obranném gestu proti očekávané 

přicházející ráně. 

„Ššš…“ konejšil je jemně Lupin. „Jsem tu, abych tě zachránil, neublížím ti, zůstaň v klidu, 

všechno bude v pořádku,“ opakoval tyto věty, dokud dívka nespustila ruce a neotevřela oči 

hrůzou pevně zavřené. 

„Kdo jste?“ zeptala se chvějícím se hlasem. Bylo zřejmé, že je stále v šoku: zorničky měla 

rozšířené a kůži nažloutlou. Lupin náhle pomyslel na Harryho. Byl stejně jako ona v tak 

zoufalém stavu? 

„Já jsem Remus, ale nemám čas říct ti něco víc, alespoň ne teď,“ odpověděl nakonec a zvedl 

šestiletou až sedmiletou dívku do náručí. „Musíme se odtud dostat co nejrychleji. Siriusi, měli 

bychom jít!“ sledoval svého přítele stojícího ve dveřích, viditelně ochromeného. 

„Ale…“  otevřel ústa na protest, ale Lupin byl rychlejší. 

„Harry tu není. Ani Severus. Ale můžeme se tu kdykoliv srazit s přicházející velkou skupinou 

Smrtijedů a TO by byla katastrofa.“ 

„Ostatní cely…“ 
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 „Všechny jsou prázdné. Kdybys místo svého neexistujícího mozku používal nos, už bys to 

věděl. Nikdo další tu není. Jen my tři a dvě tupé zrůdy nahoře.“ 

„Máma a táta jsou tu taky…“ zašeptala malá holčička zoufale, když chtěl Lupin opustit celu. 

„Proč nejdou s námi?“ 

Lupin měl pocit, jako by velká ruka bolestivě sevřela jeho srdce a cítil, jak se mu stáhlo hrdlo. 

Jak mohl dítěti vysvětlit skutečnost, že jeho rodiče jsou mrtví? Snažil se nalézt vhodná slova, 

zatímco pádili k mučírně a vchodu, ale žádná nenašel. 

„Chápu,“ povzdechlo si nakonec dítě. „Jsou mrtví, že?“ 

Lupin přikývl. Když už opustili děsivé komnaty a blížili se k hlavnímu vchodu, ucítil 

vlkodlak ruku na svém rameni. 

„Remusi, počkej minutku. Nejdřív se tady kolem rozhlédnu…“ 

„Dobře. Počkám na tebe tady,“ odpověděl mu Lupin a přesunul se do temného místa 

vestibulu, ve kterém se nacházeli. Dlouhou dobu tam jen stál, zaostřoval smysly, zkoumal své 

okolí a všímal si všeho podezřelého. Brzy se mu ulevilo, když nic nezjistil. Položil dívku na 

zem a opatrně se podíval pod její oblečení. To, co viděl, jej vyděsilo. Byla to jen malá 

šestiletá holka, proč ji tak domlátili? Ale nahlas se zeptal jen: „Jak se jmenuješ, maličká?“ a 

okamžitě zašeptal několik rychlých kouzel na uzdravení nejvážnějších zranění. 

„Anne,“ odpověděla dívka šeptem. „Co se mnou teď děláte?“ dodala zvědavě. 

„Léčím některá tvá zranění, Anne,“ zvedl k ní Lupin pohled. „Před námi je dnes ještě dlouhá 

cesta a já nechci, abys omdlela. Je to teď lepší?“ 

„Ano,“ dítě polklo. „Ale… jak to děláte? Tímto… klackem?“ 

„Ach, ty jsi mudla!“ poznamenal překvapeně Lupin. 

„Prosím, pane? Nechápu…“ 

„Já jsem kouzelník, ale ne ty. Těm, kteří nejsou kouzelníci, říkáme mudlové.“ 

„Ti velcí muži byli také kouzelníci, že?“ zeptala se Anne. „Oni nám ublížili, mně a mámě… 

těmi svými klacky a vykřikovali slova a my jsme cítily bolest…“ 

Dívčiny oči byly doširoka otevřené a suché, Lupin v nich nenašel slzy nebo nějaké pocity. 

Šok, pomyslel si znovu smutně. 

„Ano, byli to kouzelníci. Ale existují dva druhy kouzelníků: dobří a špatní. Tamti byli ti 

špatní, a Sirius a já jsme ti dobří…“ 

„Přišli jste nás zachránit? Jak jste věděli, že jsme tu?“ 

Chytré dítě. Lupin jí neodpověděl. Jak zvedal dívenku ze země, slyšel blížící se kroky a 

reptání. 
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 „Připoutám si tě k sobě, Anne,“ řekl, když se narovnal. „Obtoč ruce kolem mého krku, 

dobře?“ 

Dívka jen přikývla a schovala hlavu do Lupinova ramene. Vlkodlak malé tělo připevnil 

k tomu svému několika poutacími kouzly. 

„Jsme připravení,“ řekl Blackovi. 

„Dobře. Venku nikdo není. Jdeme!“ 

Běželi co nejrychleji k temnému lesu, věděli, že každou chvíli můžou potkat nějakého 

nevítaného hosta. Když dosáhli prvních stromů, Lupin těžce oddechoval a snažil se znovu 

popadnout dech. Udělal ještě několik kroků do hloubi lesa, když se zastavil. 

„Hej, Remusi, ještě není bezpečné se zastavovat. Musíme jít dál.“ 

„Já…vím… jen chvilku…“ lapal po vzduchu. 

Náhle zaznělo silné ‚prásk‘ a oni vylekaně povyskočili. Tři kroky od nich se objevil Smrtijed. 

Naštěstí byl tak hluboce ponořený ve svých myšlenkách, že za svými zády neslyšel tři osoby 

popadající dech. Když se vydal k temnému panství, dva kamarádi už dál nečekali. Znovu se 

dali do běhu, v bezhlavém úprku spěchali dostat se co nejdál od tohoto nebezpečného území. 

Black se nakonec zastavil, po třiceti minutách běhu, daleko v lese. 

„Tady, myslím, se můžeme přemístit bez toho, abychom vzbudili podezření…“ 

V další chvíli už jich nebylo. 

 

XXX 

  

„Proč zítra?“ vystřelil Harry otázku, která ho náhle napadla. V další chvíli si uvědomil, že ji 

pronesl nahlas. 

„Och, pane Pottere, jak hloupá otázka… Ale, ale, ty si nepamatuješ VLASTNÍ narozeniny? 

Jak zvláštní… Myslel jsem, že narozeniny jsou významné datum v životě každého dítěte…” 

Harry polkl. Jeho narozeniny? To znamenalo, že jsou vězněni už dva týdny. Voldemort odešel 

hned po svém oznámení a Harry se na chvíli zamyslel nad svými narozeninami. Vždy na tyto 

dny čekal… Dárky, dopisy a sladkosti, které poslední čtyři roky dostával od svých přátel. 

Och, byly to opravdu pěkné chvíle… A teď, bude… ne, panebože, bude… To nemohla být 

pravda. Prostě nemohla. Ne. Zbýval jeden den… jen jeden den života, myšlení, lásky, BYTÍ. 

Jen to pouhé pomyšlení ho vyděsilo a najednou ve své hlavě pocítil vířící peklo hrozných a 

děsivých myšlenek. Umře. Umře. Umře. Ne. Jen… ne. Proč? Ne, on nechtěl umřít, nebyl na 

to připravený, zoufale si přál žít… a ne jen jeden den. Ale… už víc nezbývalo. Jen jeden den. 

Ne víc a nic víc. 
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 Když Snape pochytil chlapcovu narůstající paniku, jeho potřeba utišit jej překonala jeho 

vlastní obavy, za což byl nesmírně vděčný. Potýkal se s fyzickou bolestí, stiskl zuby a položil 

Harrymu ruku na rameno hned po té, co ten bastard odešel. Chlapec dýchal příliš rychle, celé 

tělo se mu třáslo a jeho oči byly prázdné a nezaostřené. Nával paniky, poznal Snape hned. 

Znamenalo to, že nebyla žádná možnost o tom diskutovat, nebo nad tím s hochem přemýšlet. 

Argumenty by se nedostaly do panikou ochromené mysli. Jen prostá slova a silné emoce by 

mohly pomoct dostat se z jeho stavu. 

„Harry, pojď ke mně blíž,“ oslovil ho slabým a chraplavým hlasem. Harry však nereagoval. 

„Harry!“ řekl hlasitěji, ale bez žádného výsledku. Snape si rozčileně povzdechl. I přes 

strašnou bolest v rukou obtočil jednu paži kolem chlapcových ramen, přitáhl si šokem 

ochromené dítě k sobě a silně jej sevřel v náručí. Harryho oči byly jako oči lapeného zvířátka: 

rozšířené zorničky upřené do prázdna, všechny svaly napnuté a připravené utíkat, bojovat… 

Snape byl na tyto pocity zvyklý: uvězněné myšlenky kolující v nekončících kruzích kolem 

stejných slov a pocitů, sevřené hrdlo, totální neschopnost normálně dýchat, úplný nedostatek 

sebekontroly, zoufalá touha křičet… 

Ano, jen extrémně silný fyzický nebo emocionální impulz mohl člověka dostat z jeho transu. 

Zápasil s vlastními slzami, zesílil svoje sevření a začal jej kolébat a broukat slova jako 

ukolébavku. 

„Všechno bude v pořádku, Harry, jen klid, jsem tady, chlapče…“ zašeptal a překvapil tím sám 

sebe. Uvědomil si, že nikdy nepoužil slovo ‚chlapče‘ v kontextu podobném tomuto. V jednu 

chvíli nebyl schopný promluvit, ale cítil Harryho zoufalý boj, vzchopil se ze svého omámení a 

pokračoval. Ze začátku se Harry bránil rukám, které ho držely, zkoušel svého věznitele 

kopnout, vysvobodit se, ale Snape byl silnější. I když byl Severus slabý a bezmocný díky 

podvýživě a fyzickému násilí, uchopil chlapce pevně a přitiskl ho na svou hruď. 

Po dlouhých minutách Harryho boj vyprchával a už se nechtěl tak usilovně osvobodit. Jeho 

dech se zklidnil a nakonec celé jeho tělo ochablo a jen tiše upíral pohled do temnoty před 

sebou. Až po chvíli jeho oči zvlhly slzami, otočil se k Snapeovi, obtočil ruce kolem jeho 

hrudníku, položil si hlavu na jeho rameno a tiše se rozplakal. 

Snape si povzdechl. Právě včas. Jeho zpřelámané ruce tepaly a tak bolely, že už nebyl 

schopný s chlapcem dál bojovat. 

„Nechci umřít…“ zamumlal Harry a zesílil své objetí natolik, že Snape nemohl téměř dýchat. 

„Ne zítra… chci víc času…“ 

Na toto neexistovala odpověď. Po chvíli si Snape uvědomil, že vzlykajícího chlapce kolébá. 

Dobrá odpověď… znamenalo to: ‚uklidni se a přijmi svůj osud?‘ nebo spíš: ‚Neměj strach, 

jsem s tebou?‘ Jak to asi Harry cítil, přemýšlel Snape. 

„Bylo to moc krátké…“ mumlal Harry v ohromení. „Patnáct let…“ 

‚Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda 

trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.‘ Snape netušil, kde tuto větu 
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slyšel, muselo to být už dávno, ale cítil, že se perfektně hodí k jejich situaci. Vlastně chtěl 

chlapci říct, že třicet sedm let taky není moc, že i on se považuje za příliš mladého na smrt, 

ale nakonec zůstal zticha. Třicet sedm let bylo o dost víc než patnáct, nemluvě o tom, že 

takováto poznámka by chlapce neutěšila, jen by to spíše prohloubilo jeho bolest. Snape si moc 

dobře vybavoval Harryho znechucení ze sebe sama a sebeobviňování a ani on neměl v úmyslu 

se s tím vypořádávat. 

Takže jim zůstával jen jeden den, aby se připravili na smrt. Neměli žádnou šanci uprchnout, 

byli příliš slabí a zranění, neměli hůlky a byli tu sami: dva proti stovkám. Co by asi měl 

v těchto podmínkách udělat? Ach, zase ta známá otázka… 

„Ehm… Harry,“ odkašlal si a počkal, než na něj Harry upřel svůj pohled a jejich oči se 

setkaly. „Chtěl bych se omluvit,“ řekl prostě. „Neměl jsem na tebe křičet…“ 

Možná, že to nebyl nejlepší začátek, ale bylo to to nejlepší, co mohl v této chvíli povědět. 

„To není potřeba, pane,“ odpověděl jemně Harry. 

„Severusi,“ opravil ho Snape. Chvíli se Harry tvářil zmateně, pak ale přikývl. 

„To není potřeba, Severusi,“ v chlapcových očích viděl bolest. „Neměl jsem vás obtěžovat… 

Měl jsem vědět, že vás toto téma naštve. A máte plné právo se na mě zlobit, pane.“ 

„Harry, možná, že to není osoba, kterou bych miloval nejvíc na celém světě, ale ty ho máš rád 

a máš právo ho bránit. Na druhou stranu, nikdo si doopravdy nezaslouží shnít v Azkabanu, ani 

Black, ať udělal cokoliv.“ 

Harry uvolnil profesora a opřel se o zeď. 

„Za jeden pouhý den tu zemřu, vím to,“ zatřásl se. 

„Slyšel jsem, že mozkomorové na tebe mají velký vliv,“ byla to spíše otázka než jen postřeh. 

„Jo,“ Harryho pohled se znovu rozostřil a Snape se v duchu proklínal za to, že Harryho opět 

dostal do takovéhoto stavu, ale Harry pokračoval. „Když se ke mně přiblíží, slyším umírat své 

rodiče a Voldemorta…“ jeho hlas se zlomil. 

„To mi nikdy nikdo neřekl…“ 

„Nechtěl jsem, aby to někdo věděl. Brumbál to samozřejmě ví, svěřil jsem se mu s tím. A taky 

profesoru Lupinovi, který mi pomáhal najít proti nim nějakou obranu.“ 

„Patronovo zaklínadlo,“ přikývl Snape. „Viděl jsem tvého Patrona nad famfrpálovým hřištěm, 

když Draco…“ zarazil se náhle. „A já… já…“ připadalo mu to stupidní takto koktat, tak radši 

pokračoval. „A řekl bych, že jsem před rokem viděl toho samého Patrona na břehu jezera, 

když chtěli mozkomorové dát tobě a Blackovi polibek.“ 

„Byl to můj Patron, pane…“ přerušil jej s úsměvem Harry. 
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„Ale… jak? Viděl jsem tě ležet na zemi, zatímco se jeden z mozkomorů chystal tě políbit,“ 

zachvěl se Snape, jak se mu vybavovaly vzpomínky. Pohled na tři osoby obklíčené 

mozkomory: dvě děti a Black… A on, Harryho zapřisáhlý ochránce, v této situaci tak 

bezmocný… ano, v této chvíli byl také úplně bezmocný… 

„Ty jsi to VIDĚL…?“ řekl Harry slabým hláskem. „Ale pak…proč jsi nám nepomohl?“ 

Chlapcův výraz potemněl. „To jsi mě tolik nenáviděl? Nebo jsi tolik nenáviděl Siriuse,“ 

potřásl hlavou. „Nechce se mi tomu věřit… Ne, prosím, řekni, že to není pravda!“ 

Mistr lektvarů sklonil hlavu a na jeho tváři se objevil bolestivý výraz. 

„Ne. Nenáviděl jsem vás oba dva, ale… Přísahal jsem tvé matce a… byl tam jiný důvod,“ 

povzdechl si a podíval se na Harryho. „Harry, víš… pokud strávíš víc než den v Azkabanu, už 

nikdy nebudeš moct vykouzlit Patrona. Zkoušel jsem to… byl jsem úplně vyděšený…a,“ na 

tváři se mu objevil zahanbený výraz. „Neměl jsem ŽÁDNOU šťastnou vzpomínku na 

vykouzlení toho zatraceného Patrona. Žádnou… byl jsem zkamenělý a před očima jsem měl 

Quietuse uprostřed kruhu, trpícího a později mrtvého… nemohl jsem se ani přiblížit… 

zkoušel jsem to…“ 

„Och, já…je mi to líto… jen, já… nevěděl jsem…“ koktal Harry. „Tak proto se Sirius od nich 

nemohl vzdálit, nebo proti nim bojovat…“ 

„Ano,“ odpověděl Snape. „Ale tvrdil jsi, že to byl tvůj Patron, který odehnal mozkomory.“ 

Harry viděl Snapeův zmatený pohled a vysvětlil mu celý příběh s obracečem času. 

„…Byl jsi na ošetřovně úplně šílený… a bylo to… zábavné vědět, že jsi měl pravdu… a byl 

jsem překvapený, že jsi nechtěl, abychom byli vyloučeni.“ 

„Ehm… já jsem… uhm… tě zkoušel po tomto večeru vyloučit, jen… Albus mě uklidnil,“ 

jakoby tím Snapea uvedl do rozpaků. 

„Jak tě uklidnil?“ Harry podle Snapeova chování dobře věděl, že to muselo být něco trapného, 

ale jeho zvědavost mu nedovolila opustit téma. 

„Jestli na tom opravdu trváš, řeknu ti to,“ Snape se zdál ještě rozpačitější než předtím. „Řekl, 

že se můžu rozhodnout, jak chci. Vyloučit tě – ale v tom případě bych se měl přestěhovat na 

Zobí ulici místo paní Figgové, abych tě mohl chránit…“ 

„…S kočkami?“ Nemohl si Harry pomoci a zasmál se. Skoro zapomněl na Voldemortovo 

oznámení, když si představoval Snapea v domě paní Figgové obklopeného kočkami, vařícího 

čaj a nabízejícího sušenky, na sobě mudlovské oblečení, jistě… nebyl to zázrak, že si Snape 

nevybral tuto možnost. 

Každopádně se profesor rozhodl Harryho poznámku ignorovat. 

„…nebo nevyloučit tě a moci zůstat v Bradavicích. I když zdůraznil, že nemám na výběr – ne 

že by tu byla nějaká skutečná možnost volby. Nechtěl, abych opustil školu…“ 

„Proč?“ Harry byl opravdu zvědavý. 
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 „Protože si myslí, že já jsem jediná vhodná osoba v učitelském sboru na post ředitele 

zmijozelské koleje. A já s ním musím souhlasit. Nejsem Smrtijed nebo tajný Voldemortův 

stoupenec, ale přesto jsem skutečný Zmijozel, takže mi rodiče důvěřují… Ne, takto to není 

úplně jasné, zkusím to jinak,“ zamyšleně zavřel oči. „Jedna část rodičů mi důvěřuje díky 

Brumbálovi, druhá část kvůli Voldemortovi. Dává to smysl?“ 

„Myslím, že ano. Děti Smrtijedů a jejich rodiče si myslí, že jsi ve službách Voldemorta, takže 

ti věří. Druhá část důvěřuje Brumbálově moudrosti při výběru profesorů… I když už udělal 

pár chyb… Quirrell nebo Lockhart… falešný Moody. A…“ Na chvíli se odmlčel. „A ty jsi 

taky tvrdil, že jsi byl stále oddaným služebníkem, když jsi začal na škole učit…“ 

Snape přikývl. 

„Máš pravdu. Albus je jen člověk, jako my všichni, a i když je chytřejší a silnější než většina 

z nás, i on dělá chyby. Ale… můj případ nebyl omyl. Věděl přesně, kdo jsem, když mě nechal 

v Bradavicích učit.“ 

„Ale… jak?“ 

„Dlouhou dobu jsem si pokládal tu samou otázku. Teď si myslím, že znám odpověď. Ale je to 

dlouhý příběh, Harry, a netuším kde začít…“ Snapeovy oči se nepřítomně upřely do tmavého 

koutu naproti nim. „Možná to začalo Quietusovým nápadem. Zoufale si přál, abych se 

osvobodil od spojení s Voldemortem dřív, než udělám něco, co už mi nikdy nebude 

odpuštěno. On… nevěděl, že v té chvíli už jsem nebyl nevinný… už ne…“ Poprvé od jejich 

uvěznění mohl Harry vidět hluboké rozrušení na mužově tváři a zachvěl se soucitem. Někdy 

taky provedl věci, kterých později litoval, a kvůli kterým by nejradši vrátil čas a změnil 

minulost, vymazal každý následek svého činu… Jednou se mu zdálo, že zabil Rona. V tom 

snu to byla nehoda, nicméně byl to on, kdo ho vystrčil z okna ložnice. Byl na svého přítele ve 

snu naštvaný: zdálo se mu to, když ho Ron zavrhnul na začátku Turnaje tří kouzelníků. 

Vzpomněl si, jak se náhle probudil a chvíli si byl jistý, že se to doopravdy stalo. Tyto 

okamžiky – okamžiky čistého zoufalství a obrovská chuť vrátit se v čase… Znovu se zachvěl. 

A teď, Snape tu seděl, vědomý si vlastní minulosti, chyb a hříchů, které jej jistě dlouho 

pronásledovaly, dokonce i nyní, jen několik hodin před jejich popravou.    

Zřejmě i Snape byl ztracený v myšlenkách, nemluvil, hleděl do tmy netečnýma očima. Harry 

zakašlal a vytrhl profesora z jeho transu. 

„Ano?“  

„Příběh, Severusi,“ pro Harryho bylo stále zvláštní oslovovat ho jménem, ale přinutil se mu 

tak říkat. „Začal jsi mi vyprávět příběh o…“ 

„Och, už si vzpomínám,“ usmál se jemně Mistr lektvarů, ale bylo zjevné, že je stále pod 

vlivem svých dřívějších myšlenek. „Quietus… Myslel si, že kdybych pracoval v Bradavicích, 

Voldemort by mě použil jako špeha a že bych se nemusel účastnit obvyklých smrtijedských 

akcí… takže přesvědčil Brumbála, aby mě zaměstnal. To Quietus mu řekl, že kdybych 

pracoval v Bradavicích, Voldemort by MĚ použil jako špeha. Albusovi bylo jasné, že 
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Voldemort by nastrčil nějakého věrného špiona a myslel si, že kdybych jím byl já, alespoň by 

přesně věděl, kdo z personálu jím je. V té chvíli jsem samozřejmě ani netušil, že Brumbál ví o 

tom, že jsem Smrtijed. Byla to první věc, kterou mu Quietus pověděl.“ 

„TOTO NEPOCHOPÍM!“ přerušil jej Harry. „Jak ti Brumbál mohl důvěřovat a nechat tě učit 

děti?“ 

K jeho překvapení se Snape usmál. 

„Och, to je velmi jednoduché, pane Pottere. Jak jsem říkal, věděl, že jsem špion. Špion si 

musí dávat obrovský pozor, aby si udržel svůj převlek. To znamená, že jsem se těch dětí 

nemohl ani dotknout, pokud jsem nechtěl, aby se objevily pochybnosti o mojí loajalitě. A taky 

Brumbál cítil, že se snažím získat jeho důvěru tak, jako nikdy žádný bývalý Zmijozel 

s pochybnou přitažlivostí k temné magii. Takže si byl stoprocentně jistý, že neudělám nic, co 

by vedlo k mému prozrazení. A měl pravdu. Užíval jsem si ten rok… Líbilo se mi to stejně, 

jako bych byl doopravdy volný. Ten rok byl jako klidný ostrov v chaosu války až do…“ ruce 

sevřel v pěst, ale náhlá ostrá bolest jej donutila vykřiknout. Musel se několikrát zhluboka 

nadechnout, než pokračoval: „Až do té doby, než Quietus zemřel.“ 

„Takže ses stal dvojitým agentem, že?“ zeptal se Harry opatrně. 

„Ano. A přesvědčil jsem Voldemorta, že mi Brumbál důvěřuje, a že se můžu účastnit tolika 

akcí, kolik mi umožňovala má práce. V mezičase jsem Voldemortovi podsouval Brumbálem 

upravené, ale částečně pravdivé informace…“ 

„Ale proč ses rozhodl účastnit se těchto akcí?“ 

„Za prvé: abych byl dobrým špionem, musel jsem trávit víc času s Voldemortem a stát se 

jedním z jeho služebníků majících jeho důvěru. Za druhé: nemohl jsem Brumbálovi vynášet 

všechno, co jsem věděl, abych nebyl před Voldemortem prozrazen. Místo toho jsem 

s ostatními Smrtijedy chodil na jejich útoky a snažil jsem se zachránit alespoň část obětí. 

Pokoušel jsem se taky osobně upozornit lidi a rodiny, aniž bych do toho zapletl Brumbála 

nebo jeho organizaci – a tak, i když Voldemort věděl o špehovi ve svém kruhu, nemohl si ho 

přímo spojit s Brumbálem a já jsem byl téměř dokonalý. V té době jsem také vyvinul některé 

užitečné lektvary, jako Doušek živé smrti a spoustu anestetických kouzel a Lektvary proti 

bolesti. Téměř se mi dařilo nezabíjet, ale musel jsem mockrát použít Cruciatus a za to jsem se 

nenáviděl. V té době jsem se stal jedním z nejvíce pověřovaných Voldemortových služebníků. 

Považovali mě za nelítostného a nemilosrdného, ale paradoxně proto, že jsem se snažil nikoho 

nezabít. Voldemort si myslel, že to bylo kvůli Quietusově smrti, proto byl hodně naštvaný na 

mého otce, kterého napadlo, že bych měl jeho vraždu sledovat. Ano, Pottere, byl to nápad 

mého otce, ne Voldemorta… Takže se mi svěřoval…“ 

„Ale proč… ne proč. JAK ti mohl Voldemort znovu věřit, když ses k němu vrátil po patnácti 

letech? Nebyl si vědom skutečnosti, že se Brumbál za tebe zaručil jako za špeha na straně 

světla?“ 
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„Harry, jak jsi řekl, byl jsem dvojitým agentem a oba dva to věděli. Oba, Brumbál i 

Voldemort. Otázka byla jen, čí je má loajalita. Byl jsem k Brumbálovi vždy upřímný a nosil 

jsem mu všechny pravdivé i falešné informace, které jsem měl.“ 

„Falešné…?“ 

„Ano, nebyl to jen Brumbál, kdo padělal informace, aby zmátl nepřítele. Voldemort to tak 

taky dělal. Rozdíl byl v tom, že já jsem Voldemortovi nikdy nepodal pravou informaci, jen ty 

falešné, ale Brumbálovi jsem říkal obě dvě a nechával jsem ho jednat tak, jak považoval za 

rozumné. A jak jsem říkal, měl jsem své způsoby, jak pomáhat straně světla.“ 

„Chápu,“ přikývl Harry pomalu. „Ale… Muselo to být velmi, velmi těžké. Musel jsi vždy 

přemýšlet a rozhodovat se o spoustě věci současně. Musel jsi být vždy ostražitý, dávat si 

pozor na to, co říkáš a co děláš.“ 

„Nebylo to vůbec jednoduché…“ 

„Takže, je tu jenom jedna věc, které nerozumím.“ 

„Jen jedna? Pottere, zdáš se být inteligentnější, než jsem si myslel,“ ušklíbl se Snape ironicky. 

Harry se začervenal a pokrčil rameny, ale pokračoval. 

„Proč tě Voldemort podezříval, že jsi zběhl?“ 

„Mohly to být dva důvody: První, dvojitý agent není nikdy zcela hodný důvěry. A druhý: 

možná si vzpomínáš na události tvého prvního ročníku a mojí roli, kterou jsem v nich hrál.“ 

„Jo,“ svraštil Harry obočí. „Zachránil jsi mi život a vyhrožoval Quirrellovi…“ 

„Vyhrožoval? Jak o tom víš?“ 

„V Zapovězeném lese… Já… sledoval jsem tě, když jsi…“ 

„To není možné,“ Snape pobaveně potřásl hlavou. „Podezříval jsem tě z hodně zakázaných 

věcí, ale zdá se, že jsem vážně podcenil tvé schopnosti, co se týče slídění a porušování 

pravidel. Takže jsi tam byl také… Byla ještě nějaká jiná… příležitost, kdy jsi…“ 

Harry na to jen nesměle kývnul. 

„Ehm… ano. Stalo se to ten samý rok, když jsem hledal jednu knihu v oddělení s omezeným 

přístupem…“ 

„V noci, předpokládám…“ 

„Samozřejmě. A ta kniha vřískala…“ pochechtával se Harry. „Přišel jsi spolu s Filchem, ale já 

od tebe utekl, a pak jsem našel Zrcadlo z Erisedu. Ve skutečnosti jsem poté strávil několik 

nocí před zrcadlem, než mě našel Brumbál a požádal mě, abych tam už nechodil a nedíval 

se…“ 
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 „Vysvětlil ti tenkrát, jak zrcadlo funguje?“ 

„Ano. Celkem se mi to hodilo, když jsem musel čelit Quirrellovi...“ 

„Nemusel, Pottere. Měl jsi zavolat nějakého dospělého…“ 

„Zkoušel jsem to. Řekli jsme McGonagallové, že… chtěl někdo ukrást kámen, ale ji to 

nesmírně naštvalo a vyhodila nás,“ ošil se Harry. „Vlastně jsme si mysleli, že to jsi ty, kdo 

chce kámen ukrást… Byl jsem o tom přesvědčený až do chvíle, kdy jsem uviděl Quirrella stát 

před zrcadlem… Nicméně,“ pokrčil rameny, „nebylo to tak hrozné, jako Tajemná komnata ve 

druhém ročníku.“ 

„Proč?“ zeptal se Snape zvědavě. 

„Protože během prvního roku mé skutky neuváděly ničí život do nebezpečí. Ale v Komnatě 

byla také Ginny…“ 

„Och, další případ, kdy jsi jednal bez pomoci dospělé osoby!“ 

„Ne, já… požádal jsem o pomoc dospělého!“ vykřikl Harry s rozhořčením 

„Koho?“ pozvedl Snape obočí. 

„Ehm…“ začervenal se Harry. „Šli jsme za profesorem Lockhartem…“ 

„Ptal jsem se vás, pane Pottere, proč jste nešel požádat o pomoc někoho DOSPĚLÉHO?“ 

Zopakoval Snape naoko naštvaně. „Od kdy byl tento idiot považovaný za dospělou osobu?“ 

Harry se široce usmál, zasmál se a šťouchnul Snapea. 

„Pamatuješ si na Soubojnický klub?“ 

„Samozřejmě,“ odpověděl Snape. „Proč?“ 

„Bylo to prostě… úžasné, jak jsi ho odzbrojil! To bylo tak super! Dokonce i Ron to považoval 

za hrozně zábavné…“ 

„Ale pak jsem se tě pokoušel vystrašit s tím pitomým Serpensortia…“ na Snapeově tváři byla 

vepsána vina. „Byl jsem takový pošetilec…“ 

„To je v pořádku, pa… Severusi. Ginny by byla mrtvá, kdybych nevěděl, že jsem hadí 

jazyk…“ 

„Och, tyto věci, které ‚by se staly, kdyby‘!“ řekl Snape sarkasticky. „NIKDY nemůžeš vědět, 

co by se stalo. Nikdy. Možná…“ 

„Ne, pane. Jsou jisté věci, které můžeme vědět… Zvláště pokud jste byli předem varováni. 

Byla to moje zatracená vina, že Voldemort nakonec získal svou sílu a…“ 
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„Harry!“ vykřikl Snape zlostně a shlédl na něj. „Jestli znovu přemýšlíš o událostech Turnaje 

tří kouzelníků, tak…“ začal jednu ze svých obvyklých tirád na téma vina a nevina, ale Harry 

jej přerušil. 

„Ne. Přemýšlím o událostech v Chroptící chýší, hned po tom, co jsme tě omráčili.“ Harry 

podle Snapeovy tváře poznal, že jen tato zmínka mu byla zcela nepříjemná, takže radši 

pokračoval. „V jednu chvíli jsem měl možnost vidět Petera Pettigrewa mrtvého. Sirius a 

profesor Lupin ho chtěli zabít jako pomstu za smrt mých rodičů, ale já jsem trval na tom, aby 

ho nechali naživu… takže se mohl osvobodit a nakonec to byl on, kdo pomohl 

Voldemortovi…“ 

Harry zavřel oči a cítil, jak ho všechny síly opouštějí. Kdyby tak mohl vrátit čas… Snape mu 

položil ruku kolem ramen a konejšivě ho kolébal. 

„Harry,“ řekl jemným a utišujícím hlasem. „Už jsme probírali tato témata a o roli úmyslu v 

nich…“ 

Harry s mumláním sklonil hlavu. „Ale pokud jsme varovaní před tím, co se má stát, je naše 

zodpovědnost mnohem větší, nemyslíš?“ 

„Ty… varován? To je směšné, Pottere,“ Snape se opět rychle rozzlobil, ale tentokrát se Harry 

nenechal přerušit. 

„Ano, byl jsem upozorněn, i když jsem nevěděl, že to bylo varování. A tenkrát v Chroptící 

chýši jsem měl pochopit, ale ne, já nepřemýšlel a jednal jsem způsobem, který jsi mi vždy 

vyčítal, a ten zatracený zmetek uprchnul…“ 

„Kdo tě varoval?“ Snape nevypadal, že by chtěl tuto otázku nechat být. 

„Trelawneyová,“ zčervenal Harry a když viděl, jak Snapeova tvář rozčilením rudne, rychle 

dodal, „a Brumbál se mnou souhlasil, když jsem mu vyprávěl o její věštbě.“ 

„Kdy to… předpověděla?“ na jeho tváři bylo jasně viditelné znechucení. Byl to ten samý 

výraz, jaký mívala profesorka McGonagallová pokaždé, když padla zmínka o profesorce 

věštění. 

„Během zkoušek z věštění, ten samý den. Když jsem prošel zkouškou, zůstali jsme v učebně 

sami. Najednou upadla do transu a začala mluvit takovým zvláštním hlasem, říkala, že se 

služebník Pána temnot osvobodí. Pán temnot za přispění svého služebníka znovu povstane, 

silnější a děsivější než kdy dřív,“ Harry se otřásl. „Bylo to vážně… strašidelné.“ 

„Zvláštní…“ Harry viděl, že profesor znovu přemýšlí o minulých událostech. Byl si tím jistý: 

při těchto příležitostech byl jeho výraz odměřený a uzavřený – pokaždé stejně. 

„Takže, mluvil jsem o tom s Brumbálem, a ten mi řekl, že to byla už její druhá pravdivá 

předpověď, a že by jí měl možná zvýšit plat…“ 

Profesor ze svého transu procitl tak náhle, až to Harry téměř slyšel. 
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 „Druhá? Řekl jsi druhá?“ vykřikl. 

„Co…?“ nepochopil Harry Snapeovu otázku. 

„Co že ti říkal Brumbál?“ 

„Říkal, že toto proroctví zvýšilo celkový počet jejích předpovědí na dvě,“ upřel Harry pohled 

k Snapeovi a pozorně si prohlížel jeho známou tvář. Viděl v ní nesčetně pocitů: šok, 

překvapení, nedůvěru, a nakonec vztek. Ale jaký vztek… 

Harry viděl svého profesora podrážděného nebo naštvaného nesčetněkrát – ve skutečnosti 

vypadal nějak podrážděný neustále – a dnes se už považoval za experta na mužovy 

nepřívětivé nálady, ale tentokrát zlost, kterou viděl, byla tak intenzivní, až si byl Harry jistý, 

že takovou ještě nikdy neviděl. Jeho tvář byla temná, jako tvář Pána zla (nebo Brumbálova po 

té, co odzbrojil Bartyho Skrka a zachránil tak Harryho z jeho spárů) a uhlově černé oči se 

změnily na mrazivé a ostré – ostré stejně jako Averyho břitva – z této myšlenky se Harry 

otřásl. 

„Takže to celou tu dobu věděl…“ sykl Snape s obrovským hněvem. „Věděl to. A NIKDY mi 

nic neřekl. NIKDY.“ 

XXX 

„Jedna… dva… tři… teď!“ zašeptal Fletcher a oba souběžně vykřikli: 

„Mdloby na tebe!“ 

Nott přeletěl celou místností, přistál na knihovně u protější zdi a sesunul se na zem. 

„Dobře…“ mručela si Figgová pod vousy. „Mungu, Sledovací kouzlo! Rychle!“ 

Fletcher přikývl a s tichým kouzlem na něj namířil hůlkou. Figgová Nottovi mezitím pro 

ujištění vyhrnula levý rukáv… Sledovali muže už dva dny, ale on se choval dokonale: vzorný 

kolega a perfektní otec a manžel – dokonce lepší než Malfoy. Vše bylo tak perfektní, až 

Fletcher začínal pochybovat o jeho skutečné oddanosti, ale teď – ano. Albusova informace 

byla přesná. Na Nottově předloktí se vyjímala lebka a had, otisk Znamení zla, Voldemortova 

symbolu. 

„Jak nechutné…“ zamračil se Fletcher. „Je mi z toho špatně. Máme štěstí, Ari, že si nás 

Albus nechtěl nikdy označkovat tetováním. Nikdy bych pro něj nepracoval…“ zamumlal a 

otočil bezvědomého muže. 

„Sérum, Ari…“ natáhl k ní ruku, aniž by zvedl oči. Figgová malou lahvičku položila do jeho 

dlaně. Čirá tekutina se při tom pohybu zatřpytila. „Kdo to vyrobil?“ 

„Snape…“ vyplivla jméno Figgová. 

„Ale ne… proč jsi neprověřila výrobce před tím, než jsme odešli? Nevěřím tomu zmetkovi!“ 

zamumlal vztekle. 
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 „Albus mi ji podal přímo do ruky. Co jsem měla dělat? Hodit mu ji do tváře? Víš, že 

Snapeovi důvěřuje.“ 

„Dobře, ale já ne…“ ušklíbl se Fletcher. „Ale teď už nemáme na výběr, musíme použít 

TUTO,“ odzátkoval rychlým pohybem lahvičku a její obsah nalil Nottovi do úst. 

„Ennervate,“ s povzdechem pronesla Figgová. 

Smrtijed otevřel oči. Fletcher Figgové pokynul hlavou. Vyslýchat muže byla její práce. 

„Jak se jmenuješ?“ padla první obvyklá otázka. 

„Angrius Nott.“ 

„Jsi Smrtijed?“ tohle bylo zřejmé, ale Figgová si chtěla ověřit lektvar. 

„Ano.“ 

Vypadalo to, že je lektvar v pořádku. 

„Víš něco o místě pobytu Harryho Pottera?“ 

„Ano,“ odpověď byla tichá ale jasná. „Je na Nightmare Manor.“ 

„Kde se toto sídlo nachází? 

„Neznáme přesnou polohu. Jen Mistr ji zná.“ 

„Vypadá to, že měl Albus pravdu…“ zamumlal Fletcher a Figgová přikývla. 

„Když neznáš přesnou polohu, jak se tam dostaneš?“ 

„Můžu se tam dostat, jen když mě Mistr zavolá, a přemístím se, když ucítím jeho volání.“ 

„Špatné…“ Fletcherův výraz potemněl. „Nechtěl bych se objevit přímo před Vol… ním.“ 

Figgová jeho mumlání ignorovala a pokračovala s výslechem. 

„Jak často vás volá?“ 

„Většinou dvakrát do týdne.“ 

„Ve stejném čase?“ 

„Ne.“ 

Figgová si povzdechla. 

„Kdy vás zavolal naposledy?“ 

„Před dvěma dny.“ 

„Co jste dělali?“ 
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 „Mučili jsme zrádce.“ 

Ups. To byla nečekaná odpověď. 

„Kdo je ten zrádce?“ 

„Snape,“ odpor v Nottově hlase byl skálopevný. „Zradil Mistra.“ 

„Jak?“ 

„Chtěl ho zabít, aby zachránil Pottera.“ 

Fletcher šokovaně zamrkal. Třeba byl ten lektvar špatný…? 

„Je Potter stále naživu?“ Figgová se pokoušela soustředit na výslech. Na chvíli se jí před 

očima objevila Harryho tvář… Ne, teď měla na práci jiné věci. 

„Ano, ale Mistr už ustanovil datum jejich popravy.“ 

„Opravdu?“ Ne. To byla hloupá otázka. „Na kdy?“ byla ta správná. 

„Zítřejší večer.“ 

„Ari, už nemáme čas,“ zašeptal v hrůze Fletcher. 

„Ticho, Mungu,“ ušklíbla se Figgová a znovu se otočila na Smrtijeda. 

„Proč vybral zrovna toto datum?“ 

„Kvůli Potterovým narozeninám, chce na něj seslat kouzlo spojené s tímto datem, aby získal 

jeho moc.“ 

„Ari, to bude Kouzlo prvorozených…“ vytřeštil Fletcher oči a jeho pleť zešedla. „To je jedno 

z nejvražednějších kouzel, ó můj Bože…“ 

„TICHO, MUNGU!“ křikla netrpělivě a pokračovala ve výslechu. „Ty tam budeš také, 

Notte?“ 

„Ano, bude zde celý vnitřní kruh. Bude to velká oslava našeho prvního vítězství v blížící se 

válce!“ 

Figgová sklonila svou hůlku a Nott se v bezvědomí zhroutil na zem. 

„Mungu, musíme ho dostat k Albusovi. Ihned.“ 

Kapitola dvanáctá: Rébus vyřešen 
 

„Severusi, Severusi, co se děje?“ riskoval Harry otázky, když se hněv učitele lektvarů 

poněkud zmenšil. „Je snad něco… špatně?“ 
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 Odpovědi se mu nedostalo. Jak hněv mizel, byl nahrazen hlubokou strnulostí. Snape jen zíral 

do tmy, občas potřásl hlavou, ale nevypadal, že by zaregistroval Harryho slova nebo jeho 

přítomnost. 

Něco bylo špatně, VELMI špatně, a Harry si už začínal zoufat. Stiskl profesorovo rameno a 

silně jím zatřásl, ale nic se nestalo. 

„Profesore! Severusi!“ zkusil jej hlasitě oslovit. Nic. Zoufalství přerostlo v lehkou paniku. 

Harry se zvedl a klekl si před paralyzovaného muže. Teď byly jeho oči upřené na Harryho, ale 

chlapec v nich viděl totální absenci pozornosti. Bylo to tak hrozné… slyšel, jak si Snape sám 

pro sebe mumlá, ačkoliv slovům nerozuměl. 

Harry položil ruce na profesorova ramena a naklonil se k němu blíž. 

„Pane profesore, prosím vás, prosím, řekněte něco… Můžu vám nějak pomoci?“ 

Po dlouhých minutách Snape začal zaostřovat, ale jediné znamení bylo, že setřásl Harryho 

ruce ze svých ramen a zabořil tvář do dlaní, do svých chvějících se rukou. V další chvíli si 

Harry všiml, že nejen ruce, ale také celý muž se třese. To ho vystrašilo víc, než předchozí 

strnulost. Bylo to šokující. Vždy tak obezřetný a tvrdý muž vypadal zlomený, jako 

emocionální troska, tak jako byl několikrát Harry během jejich posledních společných dní. 

Harry netušil, co by mohl udělat. Povzdechl si, posadil se na paty a čekal, až se Snape uklidní, 

nebo pronese aspoň slůvko. Několikrát ho napadlo, že by na profesora naléhal a varoval ho, 

že na takovéto scény už není čas… Termín jejich popravy se rychle blížil, jak minuty a 

hodiny ubíhaly. Ale nesebral k tomu odvahu. Ne, víc už z něj neměl strach. To, co mu 

zabránilo jím netrpělivě zatřást, byl respekt. 

Ano, umírali. Oni. Nejen on, Harry sám. A jestli Snape potřeboval čas, aby pochopil, strávil 

dané informace – i když Harry nechápal, proč jsou tak důležité – tak mu k tomu dá čas a 

příležitost. 

Zabralo to několik minut, možná víc než hodinu, než Snape sklonil ruce a pozvedl svůj pohled 

k Harrymu. 

„Harry…“ začal, ale už ve větě nepokračoval. Ztratil hlas. A znovu zopakoval: „Harry.“ 

„Ano, pane?“ upřeně se na něj díval, dokazujíc mu, že mu věnuje pozornost. 

„Nevím, jak bych ti to všechno měl povědět, nebo jestli vůbec můžu.“ To byla zvláštní věta, 

pomyslel si Harry. 

„Pane, jestli nechcete, nemusíte mi to říkat,“ dodal spěšně a nervózně polkl. 

„Nejdřív: žádné pane. Severusi. Severusi, protože…“ hlas se mu zlomil. „A musím ti to říct. 

Jen je to… příliš těžké.“ 

Harry dostal strach. Snape se mu před smrtí vyzpovídá ze svých hříchů a chyb? Nebo to bylo 

něco ohledně věštby Trelawneyové? Vzhledem k profesorovu divnému chování to dávalo 

smysl… ale Harry se necítil připravený poslouchat dlouhý a pravděpodobně skličující příběh 
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před svým vlastním koncem. Pokud to ale Snape potřeboval, tak mu věnuje pozornost. Ten 

muž si to zasloužil. Ano, zasluhoval si to, a on mu tento poslední dar věnuje. 

„Říkal jsi, že se Brumbál vyjádřil o té zmiňované věštbě jako o druhém pravdivém proroctví 

té staré, na nervy jdoucí můry, že je to tak?“ 

Och, to se pravděpodobně NETÝKALO starých hříchů. Harry si úlevou skoro vzdychl. 

„Ano, říkal,“ odvětil slušně. 

„Takže… to znamená, že tu musela být nějaká první pravdivá věštba.“ 

„Ano,“ to bylo zcela evidentní. Tak proč by to Snape zmiňoval? 

„Ale on mi nikdy neřekl o té první.“ 

„Nevěděl jsi ani o té druhé.“ 

„Skutečně,“ zamračil se Snape. „Nemluvil se mnou o tom. Proč?“ 

„Možná si myslel, že se tě to netýká,“ tato věta zněla docela drze, ale Snape si toho nevšímal. 

„Anebo naopak. Týkalo se mě to až příliš.“ 

„Co tím chceš říct?“ podíval se na něj Harry tázavě. 

„Snažím se dát dohromady známé detaily.“ 

„Severusi, nechápu, kam tím vším směřuješ…“ přiznal tiše chlapec. 

„Zdá se, že ani já ne,“ ušklíbl se profesor lektvarů. Ale zahrajme si hru. Řeknu ti všechny 

detaily, co znám… uvidíme, co si o tom pak budeš myslet. Souhlasíš?“ 

Harry přikývl. Už chápal, co po něm Snape chce: ověřit si na něm svůj nápad. Byl zvědavý a 

připravený mu pomoci, i když nechápal, proč mu Snape věří natolik, že by všechny ty 

informace dal dohromady. Nikdy nebyl nadaný, co se týče řešení hádanek. Hermiona byla, on 

ne. 

„Výborně. Začněme: první detail: Brumbál mě vždy pobízel k tomu, abych tě lépe poznal.“ 

„O tom už jsi mluvil,“ připomněl mu Harry. 

„Všechno, co ti teď řeknu, tu už bylo dřív zmíněno. Jediný rozdíl bude v pořadí. V uspořádání 

všech známých faktů.“ 

„Dobře…“ Harry byl naprosto zmatený. 

„Zadruhé: Quietus a Harold Potter byli dobří přátelé. Mám tušení, že on a tvůj otec spolu po 

nějakém čase začali vycházet dobře.“ 

„To zní logicky. Máš nějaký důkaz?“ zeptal se Harry. 
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 „No… jistým způsobem ano… Pamatuješ si, že Quietus trávil prázdniny u Potterů?“ 

„Ano. Ale ty jsi mluvil jen o zimních prázdninách.“ 

„Přesně tak. Poté, co jsem dostudoval, jsem se přestěhoval do Londýna. Pracoval jsem tam v 

Institutu pro výzkum léčebných lektvarů a Quietus mě požádal, jestli by směl se mnou zůstat 

během prázdnin. Nebyl jsem překvapený, protože jsem taky nenáviděl žít doma s rodiči. 

Nechal jsem ho přestěhovat se do mého bytu. Ale ve skutečnosti tam nežil. Během prázdnin 

se mnou strávil jen několik týdnů, zbytek času pobýval u Potterů. 

Harry byl zaskočený. 

„A co dělal po tom, co dostudoval?“ 

„Strávil ještě jedno léto u Potterů, ale na začátku září jsem se přestěhoval do školy – v tom 

září jsem začal učit – a ředitel mu dovolil zůstat se mnou v mých komnatách. Přesto jsme 

neměli příliš času si spolu promluvit, nebo se stýkat: pracoval pro ministerstvo.“ 

„Jaké bylo jeho zaměstnání?“ 

„Nemám tušení, ale zkoušky zvládl s maximálním hodnocením. Nikdy o tom nemluvil. 

Myslím, že to byla nějaká nudná práce s otravnými složkami a dokumenty… nebylo 

překvapením, že odtamtud po několika měsících odešel. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to 

zrovna po pohřbu Potterů starších, v únoru…“ Snape si povzdechl. „Všechno se to odehrálo 

už dávno a ty měsíce a roky byly tak bohaté na události…ale co se týče Quietuse nevím, kde 

byl potom zaměstnaný. Dnes bych řekl, že v té době už pracoval pro Brumbála – možná pro 

Řád…“ 

„Co je to?“ přerušil ho Harry. 

„Řád?“ zeptal se Snape, a když Harry přikývl, vysvětlil. „Brumbálova organizace. Jeho celé 

jméno je Fénixův řád a byl založen, aby pomáhal ve válce proti Voldemortovi. Myslím, že 

pro ně Quietus pracoval, ale nejsem si tím jistý, nikdy jsem se ho na to neptal. Nechtěl jsem 

jeho tajemství vyzradit Voldemortovi, kdyby se rozhodl vyslýchat mě pod Veritasérem…“ 

„Ale ty jsi v té době pracoval pro Voldemorta! Tajil jsi před ním takovou důležitou 

informaci?“ 

„Ano, protože jsem vždy miloval Quietuse více než Voldemorta a měl jsem takový strach, že 

Quietuse dostanu do nebezpečí, že jsem si nikdy nedovolil ho zpovídat ohledně jeho práce. 

Věděl jsem, že pokud informace nebude zapsána do mé paměti, nebude ji možné ze mě 

vypáčit ani Veritasérem.“ 

„A později, když ses stal špionem… co bys dělal, kdyby se Voldemort rozhodl použít na tebe 

sérum?“ 

„Seslal bych na sebe Obliviate.“ 

Harry nedokázal zadržet výkřik hrůzy. 
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 „Paměťové kouzlo? To je horší, než sebevražda!“ 

„V jistém smyslu ano. A teď už víme, že ho Voldemort může prolomit.“ 

„Ano… Ta čarodějka z ministerstva, ze které Voldemort dokázal dostat kouzlem zapomenuté 

vzpomínky, se jmenovala Berta, že?“ 

Snape přikývl a Harry mu položil další otázku. 

„Je paměťové kouzlo nezvratné?“ 

„Ne, pokud si dopřeješ dost času na zotavení. Zabere to spoustu času. Týdny, možná měsíce. 

Ale pokud ho prolomíš, nebo uspíšíš ozdravný proces, způsobíš tím nezvratné škody. A 

člověk poznamenaný tímto kouzlem se zblázní, a TO je nevyléčitelné. Je tu ještě několik 

podmínek pro úspěšné vyléčení, ale ty už si nepamatuji. Ale to není podstatné, později jsem 

se dozvěděl, že Voldemort nikdy nepoužívá Veritasérum, alespoň na mě ne. Na to je příliš 

paranoidní. Byl si jistý, že existuje tajný protijed a že by mohl být oklamaný. Měl jiné 

způsoby testování loajality.“ 

„Nejsem si jistý, jestli chci tyto způsoby znát…“ zamumlal Harry, ale Snape nevypadal, že by 

tuto tichou poznámku slyšel. 

„Pamatuješ, jak jsme mluvili o mých aktivitách dvojího špeha? Tehdy jsem ti řekl, že jsem se 

po přeběhnutí na druhou stranu snažil nezabíjet.“ Snape hleděl na zděšeného Harryho. „No, 

pokoušel jsem se, ale nastaly situace, kdy jsem neměl na výběr, pokud jsem nechtěl ztratit 

jeho důvěru. Až když jsem složil přísahu Brumbálovi, uvědomil jsem si, že nejužitečnějším – 

ne nejbezpečnějším – nejužitečnějším způsobem, jak docílit, aby se mi Voldemort svěřoval, 

bylo přiznat, že pracuji taky pro ředitele, že jsem dvojitý agent. A tak jsem Voldemortovi řekl 

upravenou verzi mé dohody s Albusem a doufal jsem, že ho moje upřímnost donutí věřit mi. 

Mýlil jsem se,“ otřásl se. „Nejdříve mě několikrát proklel Cruciatem a neustále pochyboval o 

mé věrnosti. Když jsem stále trval na tom, že jsem věrný, vzal mě do sklepení, kde drželi 

zajatce, vybral jednu mudlorozenou dívku a přikázal mi zabít ji. A já to udělal.“ V hlase 

Mistra lektvarů zazněl odpor k sobě samému. „A letos jsem ze stejného důvodu byl jedním z 

vrahů Karkarova,“ zakončil mumláním. 

„Ale pak… proč jsi mě nenechal umřít?“ zeptal se Harry opatrně. 

Snape ohromeně zvedl hlavu. Bylo velmi těžké přiznat Harrymu všechny tyto věci a měl 

strach, že ho chlapec začne znovu nenávidět… ale ne. Přemýšlel a zkoumal věci jako dospělý. 

„Přísahal jsem, že tě ochráním, už jsi zapomněl? A… tvoje chování během mučení bylo tak 

podobné tomu Quietusovu… hej, Harry, řekl bych, že se vzdalujeme od původního tématu!“ 

„Ano… vaše hádanka, pa… Severusi,“ vzpomněl si Harry. 

„Ano,“ povzdechl si muž. „Takže, shrňme si, co jsem ti řekl: už jsem zmiňoval Albusovo 

přesvědčování a vztah mezi Quietusem s Potterovými. Další část našeho rébusu: Quietus 

nebyl jen Potterův přítel. Lily Evansová byla také jedna z jeho přátel.“ 
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 „Chápu,“ řekl Harry, přestože to nechápal. 

„Za čtvrté: přísaha na Quietusovo jméno, že tě ochráním. Ale tento údaj obsahuje dva výrazné 

prvky: slib sám o sobě a jméno mého bratra.“ 

Harry jen přikývl. Zmatek v jeho mysli se stále zvětšoval. Co to všechno znamenalo? 

„Za páté: data. Quietus byl zabitý 2. prosince 1979. Tvou matku jsem zachránil o několik dní 

nebo týdnů později, to už si nepamatuji přesně. Za Jamese Pottera se provdala v únoru 1980 

a ty ses narodil v červenci téhož roku, což znamená, že jsi byl počatý v listopadu minulého 

roku.“ 

V Harrym začínalo růst lehké podezření. Chtěl tím Snape říct…? Jeho široce rozevřené oči 

byly jako pobídka pro profesora, aby pokračoval. 

„Další dílek skládačky jsou chování a slova tvé matky, když jsem ji zachránil.“ 

„Říkal jsi, že si tě spletla s Quietusem,“ zašeptal Harry. 

„Ano, a její chování bylo opravdu zvláštní …“ Snape se snažil vzpomenout si na přesné 

znění. „Řekla, že si myslela, že jsem mrtvý. Samozřejmě, myslela Quietuse a ne mě… pak mě 

objala a já tak ztuhl, že jsem nebyl schopen cokoliv říct. Pak řekla, že chtěla požádat o pomoc 

Jamese Pottera a že se jí ulevilo, že to není třeba…“ Snapeovi se zlomil hlas. „Pak jsem na ni 

křičel a řekl, ať jde za Potterem, protože Quietus umřel. Když uslyšela má slova, zhroutila se 

na zem a… jenom tam seděla, dokud nepřišla její sestra. Byla na pohřbu příliš… a 

vypadala…“ 

„Stačí, Severusi,“ Harrymu se třásl hlas, v ústech měl úplně vyschlo. „Myslím, že jsem 

pochopil…“ 

„Už zbývá jen poslední kousek, Harry,“ zašeptal muž. 

„Jsem si jistý, že to jako důkaz stačí.“ 

Harry zavřel oči. Cítil, jak se mu točí hlava, jeho duše i tělo zasažené zvláštní nefyzickou 

bolestí. Najednou se mu všechno zdálo tak neskutečné: cela, pochodně, utrpení předchozích 

dnů, Snape a on… vše bylo roztříštěné obrovským vichrem, který se jej snažil roztrhat na 

kusy, jako dílky skládačky jeho života, JEHO života – ale kdo bude ochotný TYTO kousky 

sesbírat a složit je znovu dohromady? 

Bylo toho prostě moc. Nejdřív Voldemortovo oznámení, pak Snapeův rébus, jehož řešení teď 

bylo Harrymu křišťálově jasné, i navzdory faktu, že neznal poslední část. V následujícím 

momentě se ocitl na všech čtyřech, neovladatelně se třásl a zvracel. Teď celkem chápal 

Snapeovo předešlé chování. 

Tak zoufale chtěl brečet, vzlykat, ale jeho oči zůstaly suché a tvář jako by měl vyrytou z 

kamene… 

„Uvolni se, Harry, dýchej,“ uslyšel znepokojený hlas. „Uklidni se, hochu, klid, jsem tady…“ 
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 Zdálo se, že poslední slova kouzelně zapůsobila: Harry si vzpomněl, že profesor sedí těsně 

před ním a zhroutil se do jeho čekající náruče. Nebyl si jistý, jak věděl, že Snape – ne, ne 

Snape, Severus – nabízí svou náruč, protože měl víčka pevně stisknutá k sobě, ale nemýlil se. 

Hlavou se přitulil k Severusovu rameni a pokoušel se – bezvýsledně – zastavit třes. 

Snape se neubránil bolestnému syknutí, když si Harryho přitiskl na hruď a konejšivě ho hladil 

po zádech. Chlapec byl zcela pasivní a zmatený a vůbec nevnímal, co se děje kolem něj. 

Zmítal se ve zmatku svých emocí, jako kdyby ho někdo zaklel Cruciatem. 

Ano, tenhle druh emocionální bouře byl podobný mučící kletbě, alespoň její následky. Taky 

Snape sám potřeboval určitý čas na to, aby to překonal. 

Harryho třes se trochu uklidnil. Ale i když už ustal, Harry se nepohnul ze Snapeovy náruče. 

Právě naopak, tváří se co nejpevněji přitiskl na jeho hruď a mumlal do jeho hábitu. 

„Myslím, že mi už můžeš říct tu chybějící část, Severusi.“ 

„Je to první proroctví Trelawneyové,“ odvětil klidně. 

„Tušil jsem to,“ přišla téměř neslyšná odpověď. „Tak? Co řekla ta stará babizna?“ 

„Neznám přesné znění, nebyl jsem tam,“ začal Snape. „Předpověděla ho Quietusovi, který mi 

o něm hned pověděl, a často jsme o něm společně přemýšleli, ale nemohli jsme přijít na jeho 

význam. Řekla mu, že zemře, ale že skrze lásku svou smrt přežije…nebo něco takového…a 

že ten, koho bude milovat, porazí Pána zla. Ale Voldemort opět povstane a jeho potomek 

bude muset pohledět smrti do tváře, aby přežil. Nebo něco takového.“ 

„To dává smysl…“ Harryho hlas zněl slabě, vzdáleně. 

„Ano, to dává…“ 

Po dlouhém tichu si Harry sedl na paty, otevřel oči a upřel pohled na Mistra lektvarů. 

„Nejsem si jistý, jak s tím naložit,“ přiznal se potichu. „V tom proroctví je uvedeno příliš 

mnoho úmrtí…“ 

„Promiň,“ řekl Snape. „Nechtěl jsem ti ublížit.“ 

„Ne,“ zavrtěl Harry hlavou. „Neublížil jsi mi. Vlastně ti chci poděkovat, že jsi mi to řekl.“ 

„Dokážu si představit…“ odvětil Snape trochu sarkasticky. „Musí to být divné, být mým 

příbuzným…Po tom všem, co jsem ti dnes řekl.“ 

„Neřekl jsi mi o tom jenom dnes. Přiznal ses už předtím.“ 

„Ale ty podrobnosti…“ 

Harry pokrčil rameny. 
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„Ty podrobnosti nebyly tak děsivé, jak si myslíš. Nebo…byly děsivé, protože jsem si jistý, že 

tě pronásledují, jenomže…muselo být těžké rozhodnout se v takových situacích. Neexistovalo 

správné rozhodnutí. Jenom bolestivé a zatracené rozhodnutí, cokoliv bys udělal, něco bys 

zničil – nebo někoho. Jsem rád, že jsem v takové situaci nikdy nebyl. A Severusi,“ pohlédl 

mu Harry přímo do očí, „jsem šťastný, že jsem tvůj příbuzný. A děkuji ti za to, že jsi mi o tom 

řekl. Víš, tohle je ten nejlepší narozeninový dárek, jaký jsem kdy dostal.“ 

„Opravdu?“ 

„Jistě.“ Harry se náhle usmál, jeho rty se zkroutily do šíleného úsměvu, když uviděl 

ohromený výraz ve tváři Mistra lektvarů. Jestli se odsud někdy dostanou, tak mu nikdo 

neuvěří. Nikdo mu neuvěří, že ten sarkastický a podlý umaštěný zmetek může být šťastný a 

smutný, uvolněný a vystrašený, zděšený, ustrašený – a taky ohromený a vypadat jako blázen. 

A, to především, nikdo mu neuvěří, že ten zmetek je zjevně jeho strýc. 

Ať už si Snape o Harryho pocitech myslel cokoliv, on to myslel vážně, když řekl, že měl ty 

nejlepší narozeniny a obdržel ten nejnádhernější dárek, jaký mohl kdy dostat: konečně se 

dozvěděl tajemství svého života a našel něco, po čem tolik toužil: rodinu. 

Rodinu, a to nejenom v tom teoretickém smyslu slova, ale ve velmi, velmi konkrétním: 

Severus, který se o něj na tomto místě staral, v tomto pekle, který se o něj bál, který s ním 

zažíval všechnu bolest a mučení, byl bratr muže, kterého Harry nikdy nepoznal. Dokonce 

před dvěma týdny o jeho existenci ani netušil: Quietuse, jeho otce. 

Tak zvláštní… jeho jméno slyšel poprvé v životě teprve před deseti dny. A teď… Ano, Harry 

teď dobře rozuměl Snapeovu zoufalství a vzteku, když Harry zmínil druhou pravdivou věštbu 

Trelawneyové. To proto, že teď cítil to samé: oba dva byli stejně zrazováni dlouhé, dlouhé 

roky. I když Harry si nebyl jistý, kdo tím zrádcem je. Brumbál, který o tom nejspíš věděl a 

nikdy se o tom nikomu nezmínil, ani Harrymu, ani Severusovi? Nebo Lily Evansová, která 

své tajemství vyzradila řediteli, ale nepřála si, aby ho věděl Severus, Severus, který jí 

zachránil život a pokusil se zachránit život i její rodině? Jen si od něj vynutila slib, slib od 

muže, kterého jediná vzácnost v jeho životě byl jeho bratr – a který by se jistě pokoušel 

zachránit život Harryho, Quietusova dítěte. Harry zatřásl hlavou a potlačil slzy hořkosti. 

Pravděpodobně si ani jeden z nich neuvědomoval, kolik trápení a bolesti tím způsobili. Harry, 

po seznámení se starostlivou stránkou sarkastického a kousavého Mistra lektvarů byl 

přesvědčený, že té lásky a péče, po kterých vždy toužil, by se mu od něj dostalo. A on, 

Severus, by byl na oplátku taky milován a všechno v jejich životech by bylo lepší… 

‚Bylo by…‘ Ne, asi se už nikdy nedozví, co by se stalo. A přesto to byla bolestná myšlenka. 

Náhle se Harry cítil zrazený, zanedbaný a naštvaný na ředitele. Neměl žádné právo tyto 

informace tajit! Neměl právo tak jednat! Jak to mohl udělat? Proč se musel dozvědět 

nejdůležitější informaci svého života jen pár hodin před smrtí? PROČ? 

Poslední větu vyslovil nahlas. Zlost dávala jeho dobitému tělu nové síly, až vyskočil na nohy. 

„Severusi, co když jsme došli ke špatnému závěru? Brumbál přece nemůže být tak 

nelítostný…“ zeptal se zoufale. 
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 „Jednoduchý krevní test by nám dal správnou odpověď, Harry, ale nemyslím si, že budeme 

ještě někdy moct tohle potvrdit…“ 

„Ne, Severusi. Rozhodl jsem se, že se nevzdám tak lehko. Budu bojovat.“ 

„Jak?“ 

„To ještě nevím. Ale vím jistě, že nechci zemřít. Chci žít. Dám šanci sobě, tobě, nám…“ 

zakřičel frustrovaně. 

„Jsme příliš slabí, Harry. A potřebujeme aspoň jednu hůlku, abychom se odtud dostali.“ 

„Ano, já vím, ale… jen, já…“ zhroutil se na zem vedle Snapea. „Nemůžeš něco udělat? 

Cokoliv? Jsi dospělý, kvalifikovaný kouzelník, musíš najít nějaké řešení!“ 

„A co si myslíš, že bych právě teď mohl udělat?“ rozčílil se náhle Snape. „Nemám žádnou 

hůlku. Nemám lektvary. Nemám žádné nápady. Pokud by se nám podařilo dostat z této cely, 

šli bychom do mé laboratoře ve třetím patře a tam jsou některé… Ale ne, Harry. Odtud se 

zkrátka NEMŮŽEME dostat!“ 

„MUSÍME TO ZKUSIT!“ 

„A jak, pane Pottere?“ vyjel na něj Snape podrážděně. „Chceš snad, abych skolil Smrtijedy, 

kteří sem přijdou odvést nás na místo popravy? Úžasný nápad! Je mi líto, ale nemůžu sevřít 

prsty, vlastně se nemůžu ani zvednout, abych je mohl zkopat k smrti… A ty? Co zmůžeš bez 

hůlky proti dvěma nebo třem dospělým v kondici? Sotva se potácíš, dva týdny jsi nic 

nejedl…“ 

„Jo, já vím, že máš pravdu, jen…“ 

„Jen CO?“ zařval Snape netrpělivě. „Nemáme žádnou šanci,“ dořekl po chvíli tiše. „Je mi to 

líto, Harry.“ 

S použitím všech svých sil se Snape zvedl a přešel napříč celou, aby si ulevil. Když se 

konečně obrátil k návratu do jejich obvyklého rohu, jeho oči zaznamenaly ve stínu kousek 

dřeva. Připomínalo mu to hůlku. Hůlku? Snape zamrkal překvapením, přistoupil k té věci a 

předklonil se, aby ji mohl zvednout z podlahy. Ale jen co se tu věc chystal uchopit, zastavil 

se. Ne. Samozřejmě že to nebyla hůlka. Byla to jen pochodeň, kterou sem zahodili před 

několika dny. Škoda…na chvilku uvěřil, že mají ještě naději… Ale vypadá to, že ne. 

Dobře chápal Harryho zoufalé přání vysvobození. Toto odhalení přidal k událostem minulých 

dní, které ho dovedly k tomu, že byl připravený sdílet svůj život s Harrym. A i kdyby se 

mýlili v závěru jejich hádanky, tak by to vlastně nevadilo. Už před několika dny si uvědomil, 

že miloval Harryho jako takového, ne kvůli Quietusovi. 

Když se posadil vedle chlapce, Harry promluvil. 

„Co jsi viděl?“ 



165 
 

„Jen pochodeň…“ ušklíbl se Snape unaveně. „Chvíli jsem si myslel, že vidím hůlku…“ 

„Hůlku…“ zopakoval po něm Harry toužebným hlasem. „Severusi, víš něco o výrobě hůlek?“ 

Snape přikývl. 

„Něco málo. Nejsem žádný expert na jejich výrobu a jsem si jistý, že by mě Ollivander zabil, 

kdyby slyšel moje vysvětlování… ale povím ti všechno, co vím.“ 

„Dobře,“ Harry se soustředil na Snapeova slova, aby svou mysl odvedl od příšerné blížící se 

budoucnosti. 

„Výroba hůlky vyžaduje čtyři složky: kus dřeva, součást nějaké kouzelné bytosti, speciální 

lektvar a u výrobce hůlky schopnost kouzlit bez hůlky. A samozřejmě, jsou potřeba některé 

méně důležité nástroje pro propojení dřeva s magickým jádrem.“ 

„Jaký druh dřeva může být použitý?“ 

„Jakýkoliv. Některé jsou populárnější než ostatní, ale… není to vlastně vůbec důležité. Každá 

rostlina má své kouzelné vlastnosti, dokonce i ty obvyklé a všem známé. Čehož sis nejspíš 

nevšiml.“ 

„Cože?“ 

„Zmínil jsem to v hodinách už nejméně desetkrát. Každá rostlina má své magické vlastnosti. 

Nejsem si jistý, jestli vůbec existuje rostlina, kterou jsem ve svých lektvarech nikdy 

nepoužil…“ 

Harry zakašlal. 

„Mluvíme o hůlkách, Severusi…“ 

„Drzý spratku…“ vzdychl Snape, ale pokračoval. „Takže? Co chceš ještě vědět?“ 

„Hm… Nejsem si jistý, jestli jsou všechna zvířata magické bytosti…“ 

„Pottere, to snad není možné. Už jsem to říkal nesčetněkrát: zvířata jsou dělena do dvou 

skupin, stejně jako lidé: magická a nemagická. Pokud chceš vyrobit hůlku, musíš použít 

kouzelnou bytost. Nic jiného.“ 

„Chápu…“ přikývl Harry. „A lektvar, který musíš použít?“ 

Snape pozvedl obočí. 

„Pane Pottere, jste v pořádku?“ zeptal se s hranou zvědavostí. 

„Proč?“ 

„Vyptáváš se mě na něco spojeného s výrobou lektvarů. Jsi si jistý, že to chceš slyšet? Nechci 

tě předávkovat…“ 
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 „Samozřejmě, pane,“ přikývl Harry naprosto vážně, ignorujíc sarkastickou poznámku. „A 

vzpomínám si, že jsme už měli rozhovor ohledně lektvarů, nemám pravdu? Ten… Ohnivý 

lektvar, nebo něco takového…“ 

„Lektvar světla.“ Opravil ho ihned Mistr lektvarů. „Ano, vzpomínám si. Chceš zkusit 

vyjmenovat složky?“ 

„Hm… uvidíme… síra a dřevěné uhlí, obě dvě v prášku… olej z, myslím, že… slunečnice? 

Pero z Fénixe, a… a… promiň, nemůžu si vzpomenout.“ 

„Mysli na zvíře spojené s ohněm.“ 

„Drak? Ach, ano. Dračí zub.“ 

„Výborně. Nemůžu tomu uvěřit. Harry Potter a výroba lektvarů… JSEM šokován…“ 

„Máme to v rodině,“ Harryho tvář se roztáhla v úsměvu. Snape vyprskl smíchem a pobaveně 

kroutil hlavou. 

„V rodině, co?“ 

„No co?“ zašklebil se Harry a s hranou zvědavostí dloubl do Severuse. „Tak pokračuj! Nechci 

přijít ani o slovo.“ 

Snape protočil oči, ale pokračoval. 

„Požadovaný lektvar na výrobu hůlky je velmi podobný Lektvaru světla. Nejdůležitější 

ingredience jsou pero z ptáka Fénixe a sírový prá…Harry!“ vykřikl najednou nadšením. 

„Přines mi, prosím, tu zatracenou pochodeň!“ 

Harry se se sténáním zvedl a přešel celou až k místu, kde se nacházela pochodeň. Zvedl kus 

dřeva, celý jej důkladně prozkoumal a s pokrčením ramen jej donesl netrpělivému Mistru 

lektvarů. 

„Tady,“ s tázavým výrazem k němu natáhl ruku s pochodní. 

„Nemůžu si ji vzít,“ zavrtěl Snape hlavou. „Ale mám nápad. Ty dokážeš čarovat bez hůlky, 

nemám pravdu, Harry?“ 

„Ano, jakýmsi způsobem…“ před očima se mu objevil obraz tety Marge vznášející se 

jídelnou Dursleyů. Uchechtl se. 

„Výborně,“ profesor naproti tomu zůstával velmi vážný. „Teď, Harry, myslím, že máme šanci 

otestovat náš…vztah.“ 

„Cože?“ spadla Harrymu čelist a sledoval Snapea, jako by se zbláznil. 

 „Máš problémy s ušima, chlapče? Říkal jsem, že můžeme otestovat, jestli jsme příbuzní nebo 

ne.“ 



167 
 

 Harry nejistě přikývl. 

„Dobře. Ale… co to má společného s touto pochodní? A mojí schopností kouzlit bez hůlky?“ 

„Harry, poslouchej mě. Kouzelníci většinou nepoužívají lidskou složku při výrobě hůlek, 

protože to hůlku dělá trošku… rozmarnou.“ 

„Můžeme použít lidské ingredience?“ Harry zíral v absolutní nevíře. Potom mu to došlo: 

„Hůlka Fleur!“ vykřikl vzrušeně. 

„Cože?“ zeptal se tentokrát Snape. 

„Minulý rok… Turnaj tří kouzelníků. Právě jsi mě chtěl otrávit jistým lektvarem a Collin mě 

zachránil, když mě odvedl na převažování hůlek. Fleur tam byla taky, a kouzelné jádro její 

hůlky byl vlas její babičky.“ 

„Proto říkám, že můžeme otestovat naše příbuzenství, Harry. Můžeš použít lidskou složku 

z osoby, ke které máš blízký vztah.“ 

„Severusi, ty chceš říct, že pokud jsme příbuzní, budeme mít hůlku…?“ Harry byl 

překvapený. 

„Ne. Budeme mít jen imitaci hůlky.“ 

„Nechápu.“ 

„Nebude to opravdová hůlka, Harry. Nemůžeš tento kus dřeva použít úplně správně. Můžeš 

někoho omráčit nebo prolomit dveře, možná stěnu, ale nemůžeš ji použít dejme tomu na to, 

abys mě levitoval.“ 

„Aha…“ v Harryho očích se zajiskřilo. „Tak to zkusme. Vezmi jeden můj vlas a…“ 

„Harry, TY to musíš udělat. Moje ruce nejsou ve stavu…“ 

„Promiň,“ Harry s pocitem provinění polkl. „To znamená, že to budu já, kdo bude používat 

hůlku?“ 

„Ano. A musíš také vzít jeden z mých vlasů.“ Snape sklonil hlavu a Harry mu co nejopatrněji 

vytrhl jeden vlas. „V té zatracené pochodni je díra,“ řekl Snape opovržlivě. „Strč ho dovnitř. 

A trochu to tam utěsni blátem z podlahy… tak, správně.“ 

„A teď?“ upřel Harry na Snapea pohled v očekávání. 

„Dobře, teď kouzlo. Neznám přesné znění: je to dlouhé latinské kouzlo. Ale v 

provádění magie není důležitý jazyk, ale záměr. Musíš si představit, že tento kus dřeva v tvé 

ruce je skutečná hůlka a musíš ji magií co nejvíce zahřát. Hůlka je připravena, když se na 

jejím konci objeví malý plamínek a začne se sama ochlazovat. Ale Harry…“ podíval se Snape 

chlapci do očí. „Bude to fungovat, jen pokud jsme příbuzní.“ 

 „A jestli jsem schopný vykouzlit něco, co vlastně ani neznám.“ 
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 „Nemáme co ztratit,“ řekl Snape tiše. 

„Můžeme ztratit všechno.“ 

Dlouho na sebe upírali pohledy, až nakonec Snape přikývl. 

„Tak tedy dobrá. Zkus to.“ 

Harry zvedl pochodeň a zadíval se na ni. Celá tato situace by byla směšná, kdyby nebyla 

otázkou života a smrti. Povzdechl si, zavřel oči a pochodeň pevně uchopil. Pokoušel se 

představit si, že je to hůlka, ale nedařilo se mu to. Zápasil s vlastními pochybnostmi, slabostí a 

únavou, ale ve skutečnosti nevěděl, co si mám myslet, dělat.   

A co když byl jen Harry Potter, a ne údajný syn Quietuse Snapea? 

Pochodeň v jeho ruce se třásla. 

Snape sledoval bojujícího chlapce, ale nemohl mu pomoct. Jejich jediná šance byla v jeho 

ruce, ale nemohl ho odsuzovat kvůli jeho pochybnostem. On měl své vlastní. Pochyboval o 

užitečnosti svého nápadu, o jejich vztahu, o Harryho schopnostech. Nebylo to snadné. 

Nakonec Harry otevřel oči. 

„Nedokážu to, Severusi,“ řekl smutně. Klekl si, pochodeň nechal volně spadnout na zem a 

zeptal se: „Jestli jsem opravdu synem tvého bratra, proč vypadám jako James Potter?“ 

Snape s pochopením pokýval hlavou. Pro něho byla odpověď jasná, ale Harry neznal 

pokročilou magii a tato byla na vysoké úrovni. 

„Je to kouzlo podobné tomu od tvé matky. Forma magie lásky. Stejně jako ti láska tvé matky 

zachránila život, láska Jamese Pottera k tobě a jeho obětování se z tebe udělaly jeho 

skutečného syna. Téměř v každém smyslu slova. Zdědil jsi mnoho jeho schopností, jeho 

rysy…“ 

„Můj Patron je… Jelen… je to on… ve své zvířecí podobě.“ 

„Ano,“ přikývl Snape. „Dává to smysl. Zachránil ti život, jeho láska tě chrání – a Patron je 

druh projevu této ochrany. Harry,“ usmál se, aby chlapce upokojil. „V jistém smyslu jsi 

synem tří silných a milujících kouzelníků…“ 

„Ale ve výsledku to znamená, že místo dvou mrtvých rodičů, mám tři…“ došel k závěru 

Harry a Snape sebou z toho hořkého tónu trhl. 

„Harry…“ pokusil se říct něco uklidňujícího, ale Harry ho přerušil. 

„Promiň. Jen jsem…“ ale Snape bojoval s vlastní bolestí a položil jednu ruku na Harryho 

rameno. 

 „Harry, vzpomínáš si na rozhovor, který jsme měli… když ses vrátil z druhé cely?“ ani 

nečekal na jeho odpověď a znovu se rozpovídal. „Vzpomínáš si, co jsem ti říkal? Prostě 
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nezáleží na tom, co se stalo v minulosti, kdo jsou tví rodiče. Pokud se odtud dostaneme, 

ujišťuji tě, že tu pro tebe budu… jako… rodič, pokud si to budeš přát.“ 

Poslední slova byla sotva slyšitelná, ale Harry jim moc dobře rozuměl. Pozvedl oči k Mistru 

lektvarů, usmál se, vzal pochodeň do ruky a vybavoval si chvíle, kdy držel svou vlastní hůlku. 

Pocit, když ji poprvé vzal do ruky v Ollivanderově obchodě, teplo, které cítil ve svém těle a 

jiskření, a ze všech svých sil si přál, aby se kousek dřeva v jeho ruce proměnil v hůlku, kterou 

by mohli použít k záchraně z této jámy smrti… Potom myslel na své rodiče… jejich životy a 

oběti, a tato láska ho uvnitř zahřála stejně jako Snapeova péče v posledních dnech… 

Láska, péče a rodina… 

Teplo a světlo… 

Všechno, po čem toužil… 

Dřevo v jeho ruce se ohřívalo, a když ho zvedl, jiskřičky tančily v temnotě cely… jeho teplota 

stále stoupala… Harry cítil, jak ho pálí svaly a bolelo ho to, třebaže tato bolest nebyla ničím 

v porovnání s bolestí při mučení… 

Teplé, stále více horké… Začínalo to bolet čím dál víc, až to mohl sotva udržet, a chystal se 

dřevo pustit, když pálení skončilo. 

Harry otevřel oči. Nevěděl, kdy je zavřel, nejspíš když ho bolest začala přemáhat… A to, co 

uviděl, zahřálo jeho srdce radostí a nadějí. 

Na konci klacku tančil malý světle modrý plamínek, a když pohnul rukou, začaly proudit další 

jiskřičky. Harry na to zíral s očima navrch hlavy jako malé děti, které se dívají na prskavky o 

Vánocích. Jeho pocity se tomu podobaly. 

„Funguje to,“ zašeptal ochraptěle a mrknul, „strýčku Severusi.“ 

„Nikdy jsem si nemyslel, že budu někdy vítat synovce do rodiny, Harry,“ usmál se Snape a 

snažil se dostat ze svého zasnění. „Ale měli bychom si pospíšit,“ řekl a s pomocí zdi se 

postavil. „Můžeme udělat jen jednu věc, pokud se odtud chceme dostat. Musíme jít do mojí 

laboratoře ve třetím patře.“ 

„Proč?“ Harry nemohl uvěřit vlastním uším. Bude to úplně zbytečné snažení, jen proto, že si 

Severus myslí… 

„Na konci chodby je schodiště, které tam přímo vede. V  laboratoři mám několik užitečných 

lektvarů na zlepšení našeho stavu, abychom byli schopni prorazit. A mám tam jednu věc, věc, 

kterou tady nechci nechat: Quietusovu hůlku. Záruku našeho útěku.“ 

XXX  

„Takže Brumbál se rozhodl přijít zachránit své oblíbené pěšáky,“ úsměv na Voldemortově 

tváři byl strašný. Dokonce i Lucius Malfoy zamrkal. „Vynikající načasování! Mám pro ně 

báječné překvapení. Pro Brumbála a celý jeho Řád.“ 
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 Otočil hlavu k vysokému hnědovlasému muži, který mu přikývl na souhlas. 

„Takže…past je položena,“ pozvedl ruce a najednou vypadal větší a hrozivější, než předtím. 

„Dnes večer budeme mít dva důvody na oslavu. Harry Potter už nebude překážkou mezi 

mnou a kouzelnickým společenstvím… Co se týče Řádu… už pro nás nebudou hrozbou.“ 

Kapitola třináctá: Utíkej! 
 

„Takže…co mám dělat?“ Harry se podíval na Snapea s očekáváním. 

„Musíš otevřít dveře. Až se ti to povede, pokusíme se co nejtišeji dostat do třetího patra. Tam 

mám povzbuzovací a léčivé lektvary a, jak už jsem říkal, Quietusovu hůlku. S tímto 

klackem,“ ukázal na pochodeň v Harryho rukou, „nemůžeme provést správně ani jednoduchá 

kouzla. Nejdůležitější je zůstat zticha…Nechci utíkat, dokud to nebude opravdu nezbytné.“ 

Harry přikývl a vyškrábal se na nohy. Ale ihned toho litoval. Pocítil závrať a slabost, částečně 

za to mohlo nejspíš bezhůlkové kouzlení… To nevěděl. Místnost se s ním točila. 

„Myslím že…že budeme mít trochu problém dostat se do třetího patra.“ 

„Jo…“ zasténal Snape, když se opatrně protahoval. „To je hlavní důvod, proč nechci utíkat. 

Jednoduše řečeno, nemyslím si, že jsem schopen používat nohy. Ale utíkat budeme muset, 

pokud nebudeme dostatečně zticha. Otevři dveře, ale… kouzlo…vyslov ho co nejtišeji. Jak 

jsem ti říkal, ten klacek, co držíš v ruce, není skutečná hůlka, jen její napodobenina.“ 

Chlapec přikývl a pozvedl pochodeň. 

„Teď?“ podíval se na Snapea a čekal na jeho souhlas. 

„Teď!“ přikývl vážně a jeho obličej ztuhnul. 

„Alohomora,“ zašeptal Harry tak slabě, jak byl požádán. Jeho hlas byl v tichu sklepení sotva 

slyšet, klackem mířil na dveře. 

V příštím okamžiku se dveře vytrhly ze zdi a s velmi hlasitým ‚bum‘ narazily do protější 

stěny na chodbě a výbuch exploze zhasl všechny pochodně v cele. Harry ztuhl, neschopný 

pohybu. 

„Snažil jsem se…Já ne…“ mumlal, ale Snape jeho slovům nevěnoval pozornost. Mistr 

lektvarů ho tlačil do dveří. 

„Dělej! Nestalo se nic neočekávaného,“ rozkašlal se. „Pospěš si,“ dodal a skočil do temné 

chodby. Naštěstí byl venku naprostý chaos: prach vířil ve vzduchu a všechny pochodně 

v chodbě také zhasly. „Zaboč doprava,“ Harry ho ještě zaslechl, ale ve tmě ho ztrácel 

z dohledu. 
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 Snape byl navzdory své nemoci a únavě opravdu rychlý a Harry mu prostě nestačil. Každý 

kousek těla ho bolel, nemohl dýchat, protože se dusil prachem, a bez brýlí se cítil hodně 

nejistě. Když zaznamenal, že mu Snape zmizel v temnotě, začal panikařit. Rychle zatočil 

doprava, jak mu bylo řečeno, ale zakopl o kus kamene vytrženého ze zdi a s žuchnutím 

dopadl na zem. Když jeho tělo narazilo na podlahu, pocítil ostrou bolest v levém boku, jak se 

mu kovový hrot zanořil hluboko do těla. 

Harry zaječel ostrou bolestí. 

„Severusi!“ zakřičel, ale neslyšel žádnou odpověď. 

Zůstal sám. 

XXX  

„Kdy se vrátíš?“ zeptala se Lupina starostlivě Anne. 

„To nevím, holčičko. Říkal jsem ti, že jdeme zachránit dva přátele z vězení zlého čaroděje, a 

bude to dlouhé a velmi nebezpečné. Ale jsem si jistý, že se vrátím zítra ráno, dobře?“ 

Děvčátko jen kývlo. 

„A Anne…jestli se mi něco stane, zůstaneš s tímto prosťáčkem, který stojí za mnou, on se o 

tebe už postará.“ 

„Cože? Remusi, to nemůžeš myslet váž…“ koktal Black. 

„Sklapni,“ vyštěkl Lupin a obrátil se znovu k dívce. „Poslouchej mě, říkal jsem ti, že je 

malinko jednoduchý, ale má tě rád a postará se o tebe. V pořádku?“ 

„Ale vrátíš se,“ prosba v jejích očích byla nepřehlédnutelná. Lupin polkl. 

„Budu se snažit, jo? Nemůžu ti říct přesný čas, ale pokusím se tu být zítra. Dobře?“ 

„Ne. Když si nejsi jistý, kdy přijdeš, tak nechoď!“ 

„Anne…musím jít…čeká nás tam jeden chlapec. Zemře, pokud ho nepůjdeme zachránit. 

Musíš to pochopit, prosím…“ 

Dívka neodpověděla, jen se k vlkodlakovi pevně přitulila. 

„Prosím, vrať se,“ smáčela Lupinovo oblečení svými slzami. „Prosím, Remy…“ 

Lupin na to nic neřekl, jen konejšivě hladil holčičku po vlasech. Chtěl se vrátit, opravdu, 

pokud možno s Harrym. 

„Nezapomeňte: naše síla je založena na naší rychlosti a momentu překvapení… Ale musíme 

být připravení na cokoliv… Nevíme, co tam nás čeká, takže,“ Brumbála tvář potemněla, 

„prosím vás, buďte opatrní. VELMI opatrní. Nechci vás ztratit. Žádného z vás.“ 
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Na tvářích svých společníků mohl vidět dojem ze svých slov. 

Dvacet tváří, dvacet spojenců – ne víc. Neměl v úmyslu riskovat víc životů v tak nebezpečné 

misi, jako byla tato. Dvacet – a byl opatrný a ty silné spojence nechal vzadu, pro případ že 

by… že by se nevrátili. 

Otočil se na McGonagallovou. 

„Minervo, znáš svůj úkol,“ Brumbálova tvář byla ztuhlá a bez emocí. Oči mu pod 

půlměsícovými brýlemi nejiskřily jako obvykle. Jeho kolegyně přikývla. 

„Ano, Albusi. V tom případě vás budu očekávat tady, a když Poppy…“ 

„Ne, Minervo. Nevrátíme se sem. Jen já, pokud zůstanu naživu. Na ostatní musíš počkat na 

Snape Manor. To bude naše místo setkání. Poppy se tam k vám připojí.“ 

„To kvůli ministerstvu, Albusi?“ zeptala se tlumeným hlasem. 

Ředitel přikývl. 

„Budou podezřívat Řád, tak jako vždy. První prohledávané místo bude škola. Navíc nevěřím 

profesorům. Někdo předává informace. Bylo nešťastné, že skoro celý učitelský sbor byl stále 

ve škole, když jsme začali organizovat toto setkání…“ 

„Ano, kvůli poradám,“ přikývla McGonagallová. „Ale teď už odešla i Vilma, jsme tu sami…“ 

„Ostatní… vědí, kde se potom sejít?“ zeptala se najednou McGonagallová. 

„Samozřejmě, že to víme, profesorko…“ uslyšela za sebou starší hlas. Překvapeně se otočila. 

„Alastore, vy… tady?“ její oči se rozšířily v šoku, když uviděla bystrozora. 

Moody vypadal trochu rozpačitě. 

„No… ano. Požádal jsem svého starého pří…“ pohlédl na Brumbála a rychle se opravil, 

„požádal jsem Albuse, abych se mohl přidat k tomuto úkolu. Ale… omluvte mě… rád bych si 

s ním promluvil, ehm… o samotě.“ 

McGonagallová se ani nepohnula, jen založila ruce na prsou, podezíravě na něj přimhouřila 

oči a nepřátelským hlasem se zeptala. 

„Mluvit s ním… o čem? Chcete ho přesvědčit, aby tam Severuse nechal v rukou toho 

netvora? Nebo si na něj chcete zabezpečit právo po vašem návratu? Ne, Alastore. Severus 

je…“ syčela profesorka přeměňování vztekle, ale Brumbál ji přerušil položením dlaně na její 

rameno. 

„Minervo, prosím… dovolil jsem mu přidat se k našemu…výletu a teď bych si přál 

s Alastorem mluvit… v soukromí,“ pousmál se, když se podíval svou kolegyni. „A slibuji ti, 

že mě nepřesvědčí Severuse tam nechat, ano?“ 
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 McGonagallová přikývla a vrhla na bystrozora poslední rozzlobený pohled. 

„Tak tedy dobrá,“ a s tím se otočila a připojila se ke skupině stojící u hlavního vchodu. 

„Takže, co se děje, Alastore?“ obrátil se ke svému bývalému příteli téměř chladně. 

Moody se mu díval přímo do očí. 

„Albusi, chci se omluvit. Měl jsi pravdu, když…“ 

„Mně omluvu nedlužíš. To Severusovi,“ řekl Brumbál o něco přívětivějším hlasem. 

„Já vím, Albusi. Ale mám pocit, že už nebude příležitost říct mu to osobně,“ starý muž 

pokrčil rameny. „Ale přísahám ti, že pokud budu moct, tak to udělám. Ale…v každém 

případě tě chci požádat, abys mu předal mou omluvu. Mýlil jsem se,“ obě jeho oči, magické i 

to normální, byly upřené na druhého muže. „Celé ty roky jsem se mýlil. Udělal jsem hrozné 

věci. Ačkoliv některých z nich nebudu nikdy litovat. Ale u Snapea…jsem zklamal. Nemám 

omluvu pro to, co jsem udělal. Řekni mu to, Albusi. Řekni mu to, prosím.“ 

Brumbál beze slova přikývl. Tvář starého bystrozora se malinko uvolnila. 

„Děkuji,“ řekl předtím, než odešel. 

O několik minut později už Brumbál a několik vybraných členů Řádu odcházeli směrem 

k přemisťovacímu bodu, který se nacházel hluboko v Zapovězeném lese. McGonagallová 

ruku v ruce s Anne sledovala jejich odchod od školní brány hradu. 

Kdo ví, co čekalo na tuto malou skupinu? Řád byl v této válce stále sám, stejně jako před 

patnácti lety. I když tehdy ministerstvo Voldemorta neignorovalo, ale vedlo proti němu 

nesmyslné útoky, které jenom způsobily obrovské škody bez opravdových výsledků. Kolik 

životů bylo ztraceno kvůli hlouposti ministerstva a Mercuryho. A násilí, které použili proti 

komukoliv podezřelému, stejně jako teď… Zdá se, že se za posledních patnáct let nic 

nezměnilo. Ministrem byl někdo jiný, ale tentokrát to byl úplný idiot, na rozdíl od krutého a 

zlého Mercuryho. Bystrozoři byli vyškolení, aby jednali jako Moody: jako nemilosrdná 

monstra, neuvědomující si následky svých činů, že nenávist plodí jen další nenávist, bolest 

působí ještě více bolesti a pomsta volá po další pomstě. Byl to nesmyslný bludný kruh bez 

konce a oni si toho ani nevšimli, nikdy to nezaznamenali. Stupidní idioti, v tom měl Severus 

pravdu. Pitomí kreténi, kteří znovu jednali proti nim, stejně jako před lety, proti nim, 

Fénixovu řádu, který byl vždy nucený bojovat nejen proti temné straně, ale také proti 

hlouposti a malichernosti kouzelnické společnosti. 

Upřeně sledovala vzdalující se skupinu. 

Co když nebudou schopni Harryho zachránit? Co bude dělat kouzelnický svět bez svého 

vyvoleného, ačkoliv ještě dospívajícího zachránce? Co si počnou jeho přátelé; co budou cítit? 

Co pocítí ona sama? 

Co když nebudou moci Severuse zachránit? Kousavého a sarkastického, ale zároveň 

ochotného a obětavého kolegu. Umaštěný zmetek, jak mu říkali studenti, který cítil příliš viny 
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na to, aby se choval normálně. Ale občas spolu vedli skvělé rozhovory – a spory, ano, vedli 

spolu taky nespočet hádek, zvláště od doby, co nastoupil do Bradavic Harry a byl zařazen do 

její koleje. Ale Severus chlapce nicméně vždy ochraňoval a jednou dokonce přiznal, že byl 

přinucen přísahat Lily Potterové, že bude Harryho chránit… Ano, Severus, který byl svým 

přísahám vždy věrný… a byl vždy věrný Quietusovi, který ho nakonec svojí obětí dovedl až 

k Brumbálovi. A ten ho změnil na špiona. Velmi užitečného a mazaného špiona, který nikdy 

nežádal nic na oplátku za své služby, jen splnil vše, o co jej Brumbál požádal, a často 

mnohem víc než to… 

Její myšlenky se na okamžik zastavily u Quietuse. Quietus, nejlepší student Bradavic za 

poslední století a bezesporu nejnadanější a nejvyškolenější kouzelník v kouzelnickém světě – 

a muž s nejlepším srdcem, jakého kdy potkala. Byl to přesný opak Voldemorta a Brumbál ho 

zvolil jako svého nástupce… Ředitel byl opravdu zlomený po tom, co se Severus v TU noc 

objevil s mrtvým bratrem v náručí. Starý muž několik dní sotva promluvil, a ve skutečnosti se 

přes to nikdy docela nedostal. Nicméně nikdy Severuse neobviňoval, nikdy jej z toho nevinil. 

Každopádně se za to Mistr lektvarů cítil zodpovědný. 

Střelila posledním pohledem po malé skupince mizející právě v Zapovězeném lese. 

Co když se nevrátí? Dokáže vést tuto válku? Bez Brumbálovy moudrosti? Bez Fletcherovy 

mazanosti? Bez tvrdohlavé věrnosti Arabelly, Dawnovy síly, Andrewsova dobrému smyslu 

pro humor, Etherniny nedočkavosti…? Nemluvě o Lupinovi a Blackovi, kteří nebyli členy 

Řádu, nebo spíše ještě ne, ale ztratit je…poslední členy Pobertů…   

Dvacet věrných a silných členů. Kam se právě ženou? 

XXX 

„Harry, zvedni se! Rychle!“ uslyšel Harry náhle ostrý hlas přicházející z temnoty. 

„Nemůžu,“ zašeptal slabě. „Něco…v mém boku… krvácím,“ zasténal a snažil se zadržet slzy. 

„Ach, ne. Ne teď,“ mumlal Snape vztekle skrz zatnuté zuby. Po těchto slovech Harry dostal 

strach, ale v další chvíli si uvědomil, že profesor nebyl naštvaný na něj, ale na okolnosti. „Měl 

jsi být opatrnější,“ mumlal muž předtím, než proklouzl rukama pod Harryho ramena. „Zkus se 

postavit, pomalu… Tak. Ponesu tě.“ 

„Ne,“ potřásl Harry hlavou, přestože ho Snape nemohl v temnotě vidět. „Pomoz mi jen vstát, 

můžu chodit, ale… neopouštěj mě znovu, prosím…“ 

„…promiň,“ uslyšel tiché zamumlání a cítil, jak ho ruce podpírají. „Myslel jsem, že jsi těsně 

za mnou…“ a v další chvíli se Harry ocitl ve vzduchu. 

„Dej mě dolů,“ zasyčel rozzlobeně. „Můžu chodit.“ 

„Opravdu?“ byl to opět ten sarkastický tón Mistra lektvarů, ale jeho ruce ho jen dál držely. 

Snape přesto po třetím schodišti musel s Harrym souhlasit. Dal ho na zem. 
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 „Popadni mě za ruku, Harry,“ zašeptal. Harry tvrdohlavě odmítl tu myšlenku a pokračoval 

dál po svých. Byla to dlouhá a bolestivá cesta do třetího patra a v boku cítil pulzování, a… 

„Stop!“ zařval ostrý hlas za nimi. Harry se co nejrychleji otočil a zvedl klacek v ruce. 

„Mdloby na tebe!“ vykřikl nahlas. 

Muž byl silou kouzla vržen někam dozadu a i chodba za nimi se začala hroutit. 

„Ne, Pottere, to bylo opravdu pitomé… Bývalo by stačilo to zatracené kouzlo zašeptat,“ sykl 

Snape a zatáhl zkamenělého chlapce za ruku, aby ho popohnal. „Pospěš, pokud tady nechceš 

umřít.“ 

Harry se prudce vytrhl ze svých myšlenek a otočil se, aby Snapea následoval. 

„Chytni se mě za ruku, hloupé děcko,“ vyštěkl naštvaně Mistr lektvarů. „Já tě nemůžu držet,“ 

dodal důrazně. Harry si už nedovolil odporovat, a co nejopatrněji sevřel ruku rozzlobeného 

muže. Několik minut se Harry nechal táhnout. Chodba za nimi se celá zřítila a teď bylo vše 

rozmazanější a temnější kvůli prachu ve vzduchu. Harry se rozkašlal a pokoušel se udržet oči 

otevřené. 

„Severusi…“ řekl po chvíli. „Nemůžu jít dál. To… bolí… můj bok.“ 

„MUSÍŠ, Pottere!“ jeho hlas teď zněl spíš zoufale a znepokojeně než naštvaně. „Harry, 

prosím…“ 

Harry odhodlaně stiskl zuby a zvedl nohu. Další schodiště… a ještě jedno… Bolest v boku 

byla tak pálící, tak horká a něco teplého a vlhkého stékalo po levé straně jeho těla, 

prosakovalo hadry. Bosé nohy trpěly na drsné podlaze. Síly ho opouštěly… A to horko ho 

nemilosrdně spalovalo. Zemře, byl si jistý, protože vše kolem něj bylo čím dál temnější a také 

rozmazanější. Nic neslyšel a nakonec už nic necítil, necítil své ochabující tělo, neuvědomoval 

si Snapeovo syčení, když si opatrně a starostlivě zvedl jeho tělo do náruče… 

Vše kolem něj zčernalo. 

… 

Probudila ho facka na tvář. 

„Harry, Harry, musíš se probudit. Nemáme čas!“ uslyšel ostrý hlas shora. 

„Co… cože?“ cítil se mnohem lépe, ale neodvážil se otevřít oči. „Kde to jsem?“ 

„V mé laboratoři. A teď, po tom, co jsem ti dal vypít skoro celé mé zásoby, už se nemůžeš 

cítit tak špatně, abys nebyl schopný chodit, nebo utíkat. A obleč se. Rychle!“ 

Harry otevřel oči. Byl v malé laboratoři a ležel na velkém psacím stole. Viděl Snapea 

ponořeného do šatníku, jak něco hledá. Když se vynořil, držel v náručí pár kousků oblečení. 

Vypadal velmi nervózně. 
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 „Obleč si je,“ nařídil a Harry postřehl, že sám už byl oblečený. Usmál se a, stále zápasíc 

s lehkou nevolností, si navlékl velké oblečení, které Snape několika rychlými pohyby nůžek 

zkrátil. 

„Cítíš se lépe?“ zeptal se ho muž. 

„Výrazně,“ ušklíbl se Harry rozhodnutý nezmiňovat svoji nevolnost. 

„Díky bohu,“ zamumlal Snape. „Několik minut jsem myslel, že jsi mrtvý. Ten hák ve tvém 

boku… No…“ zachvěl se. „Začneš ho cítit, jenom co pomine účinek Lektvaru necitlivých 

nervů. Doufám, že do té doby se dostaneme do Bradavic…“ 

„Proč ještě nepřicházejí?“ zeptal se Harry. 

„Oni?“ 

„Smrtijedi.“ 

„Aha, ano. Myslím, že hledají naše mrtvoly ve zřícené chodbě,“ krátce a suše se zasmál. „Ale 

mám za to, že jim to nebude trvat dlouho. Musíme si pospíšit. Napadne je, že jsem zamířil 

sem.“ 

Harry přikývl. 

„Existuje jiná cesta ven?“ 

„Samozřejmě,“ pozvedl Snape otráveně obočí. „Za tímto obrazem je tajný průchod.“ 

Pohodil hlavou ke zdi. Harry se zadíval na obraz, který nebyl malba: byla to kouzelnická 

fotografie havrana. Nic zvláštního: byl to obyčejný černý havran. Pták roztáhl křídla, jako by 

Harryho chtěl pozdravit, a zdvořile sklonil hlavu. Harry se pobaveně na oplátku taky uklonil. 

Vycítil, že Snape stojí za ním, nemohl si pomoct a zvědavě se na něj podíval. 

„Proč sis dal na zeď pracovny takovýto obraz?“ 

„To není jen tak nějaká fotka, Harry,“ Snape teď nevypadal, že by spěchal. „Je to Quietus ve 

své zvěromágské podobě.“ 

Harry se znovu otočil k obrazu a viděl havrana přikyvovat nad profesorovými slovy. 

„Och, ne…“ zasténal bolestně. „Ví, že…?“ 

Havran přikývl. 

„Byla to první věc, kterou jsem mu řekl, když jsem sem s tebou dorazil,“ odpověděl mu Snape 

klidně. „Ale, Harry, nemáme čas…“ 

„Nechci tady ten obraz nechat…“ Harry vypadal vyplašený. 

„Znáš zmenšovací kouzlo?“ 
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 „Samozřejmě,“ odpověděl chlapec. „Přesto… Radši bych to nezkoušel s naší ručně 

vyrobenou hůlkou…“ 

„To už není třeba, Harry. Tady je hůlka tvého ot… Quietuse. 17palců (PP: 43,2 cm), třešňové 

dřevo, pero z havrana.“ 

Harry byl v rozpacích. 

„Proč ji nepoužiješ TY?“ 

„Hůlka mě nemá ráda,“ odpověděl prostě Snape. „A myslím, že patří tobě.“ 

V natažené ruce držel hůlku pro Harryho. Chlapec po ní neochotně sáhl a nejdříve se jí jen 

lehce dotkl: bylo mu známo, že v kouzelnickém světě měl každý magický předmět dopad na 

toho, kdo se jej dotýká. A tohle nebyl obyčejný magický předmět – bylo to mnohem víc. Byla 

to hůlka jeho otce. 

Zase ten zvláštní a vzdálený pocit… Otec, který zemřel dřív, než se narodil, který se nikdy 

nedozvěděl, že má syna… I když si Harry na Jamese nebo svou matku nepamatoval, během 

těch let si na ně zvykl jako na své rodiče… A byly tu také v příbězích vykreslené podobnosti 

mezi jím a Jamesem Potterem. Ale Quietus Snape pro něj byl úplný cizinec v každém slova 

smyslu. 

Proč se to všechno muselo stávat vždycky jemu? Proč? 

Nedokázal na vlastní otázky odpovědět a najednou si byl naprosto jistý, že na to bylo příliš 

pozdě. Na vše bylo pozdě. Nikdy nebude moci přijmout Quietuse Snapea jako svého otce. Na 

to bylo již příliš pozdě. A byla to chyba jeho matky a Brumbála. Skrývali toto tajemství, i 

když si ten muž nezasloužil upadnout v zapomnění… 

Když se jeho prsty konečně sevřely kolem hladkého dřeva, projel jeho tělem velmi známý 

pocit. Bylo to jako tenkrát, když se poprvé dotkl své vlastní hůlky. Náhle ji sevřel pevně. 

První okamžik se nic nestalo. Ale když poprvé pokynul rukou a trošku s ní švihnul, byl 

najednou obklopen tak silnými myšlenkami a emocemi, až musel zavřít oči a jeho tvář 

zbledla. 

Snape dostal strach. 

„Harry?“ zeptal se opatrně. „Je všechno v pořádku?“ 

Chlapec prudce zalapal po dechu a otevřel oči. 

„Severusi…“ v jeho výrazu se zračila bolest. „Severusi, chci tě o něco požádat… o něco 

vážného.“ 

„Je tu nějaký problém?“ Snapeova hrůza narůstala. 
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„Ne, jen chci… chci tě požádat…“ na chvíli se odmlčel. „V případě, že… pokud by se mi 

něco stalo, prosím, slib mi, že… že neuděláš žádnou hloupost… že si nebudeš nic vyčítat, slib 

mi to, prosím…“ 

„Harry, nic se nestane,“ zavrtěl muž hlavou. „Věř mi. Dostaneme se odtud. A zítra ráno si 

v Bradavicích dáme dobrou snídani, ano?“ 

„Slib mi to, prosím,“ naléhal Harry. „Prosím,“ opakoval. 

„Dobře, slibuji, ale… proč mě o to žádáš?“ 

„Nevím… možná, že to bylo poslední přání tvého bratra, než umřel…“ 

„Možná,“ povzdechl si Snape se zjevnou úlevou. „Ale teď pojďme… Budou tu každou 

chvíli.“ 

„Jen chvilku,“ Harry rychlým pohybem otcovou hůlkou zmenšil obraz a vložil si ho do kapsy. 

„Můžeme jít.“ 

Zmizeli v temném tunelu. 

XXX  

Dvacet lidí ruku v ruce seskupených do zvláštního kruhu na mýtince v Zapovězeném lese 

musela být šokující podívaná pro každého přihlížejícího, pomyslel si sarkasticky Fletcher. 

V kruhu, který jako by vytvořily děti. A uprostřed ležel omráčený, ale napůl při vědomí, Nott 

a mířila na něj Brumbálova hůlka. 

„Až se dostaneme k našemu cíli, chci, aby všichni měli v ruce svou hůlku,“ nařídil vážně 

Brumbál. 

„To víme, Albusi. Nejsme studenti připravující se na OVCE,“ vyštěkl Fletcher naštvaně. 

„Není třeba opakovat samotné základy…“ 

Black zamumlal něco, co znělo jako souhlas, ale Lupin ho umlčel ostrým pohledem. 

„Já vím, Mundungusi,“ povzdechl si Brumbál těžce. „Věřím vám, vám všem. Jen jsem 

chtěl…“ nedokázal větu doříct. Fletcher ucítil známý tah přenášedla a hned na to jim les 

zmizel z dohledu. Jediný rozdíl byl v tom, že tentokrát byl přenášedlem Nott. 

Tvrdě dopadli na zem a jejich prvním pohybem bylo vytažení hůlek. 

Obklopil je smrtelný chlad. Dalo se to přirovnávat k obzvláště kruté zimě někde na pólu. 

Chlad neexistence, vesmíru. Zlý a bezohledný. 

„Ale ne. Remusi,“ zasténal Black zoufale. „Mozkomorové…“ 

„A vlkodlaci,“ dodal klidně Lupin. „Jsme obklíčeni ze všech stran.“ 

„Věděli o našem příchodu,“ konstatoval Fletcher temně. 
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 „Ticho,“ uslyšeli Brumbálův hlas. „Hůlky do rukou a jak se přiblíží, Bílí vyčarují Patrony a 

Žlutí se pokusí spoutat blížící se vlkodlaky. Červení zůstanou ve střehu a Zelení vyčarují štít 

hned po tom, co se Patronové začnou pohybovat.“ 

Lupin a Black na sebe hleděli. 

„A Bezbarví?“ zeptal se najednou Black. 

Bylo slyšet hihňání od členů kruhu. 

„Black bude Bílý,“ řekl Brumbál a někdo se nervózně zasmál. „Lupin, Zelený. Alastor, 

Žlutý.“ 

Black zavřel oči. To není dobré. On jako Bílý! NEdokázal vyčarovat Patrona. Ve skutečnosti 

byl úplně ztuhlý a v šoku, jak se ten známý pocit blížil čím dál tím víc. 

Stíny bez tváře se objevily kolem nich. Vypadaly, jako by se vznášely v chladném vzduchu a 

ihned od lidí v kruhu vysály všechny pocity, které byly schopny vnímat. 

„TEĎ!“ zvolal Brumbál hlasem, o kterém si Black nikdy nemyslel, že u starého muže uslyší. 

Zvedl hůlku, aby se pokusil seslat zaklínadlo, i když věděl, že je to naprosto k ničemu, ale 

v další chvíli schytal dloubnutí od Lupina. 

„Zelený,“ zašeptal mu Lupin do ucha a zřetelně a nahlas vyslovil: „Expecto Patronum!“ 

V temnotě se objevilo pět rozdílných tvarů a pohybovalo se směrem k hrozivým postavám 

bez tváří. Vzduch se trošku oteplil. Black mával hůlkou, aby kolem nich, jako ostatní Zelení, 

vykouzlil magický štít. Ale brzo zjistili, že neudrželi z dosahu útočící vlkodlaky. Nejméně 

třicet jich vyskočilo z lesa a hnalo se k nim. 

„Zůstaňte pohromadě. Nehýbejte se,“ pronikl do jejich mírně šokovaných myslí ředitelův 

hlas. 

Žlutým se podařilo skolit osm vlkodlaků dřív, než se dostali až ke kruhu. Ostatní 

však prorazili. Jejich seskupení do kruhu se rozpadlo. Jedno mimořádně velké zvíře napadlo 

bělovousého ředitele a jedno skočilo na Fletchera, který se snažil bojovat a zároveň udržet 

Patrona. Bylo to nemožné. Vlkodlak otevřel tlamu, jeho tesáky zazářily v pološeru. Fletcher 

vzdal zbytečný boj o udržení Patrona a pokoušel se vyhnout kousnutí divokého zvířete. Skoro 

se mu to dařilo, když se k prvnímu vlkodlakovi přidal druhý, a o chvíli později i třetí. 

Brumbál proti nim bojoval stejně jako ostatní Bílí a v další minutě už zbyl jen jeden Patron 

čelící přibližujícím se mozkomorům: ten Lupinův, kterému se jeho ‚kolegové‘ poněkud 

vyhýbali. 

Blackův odpor začal slábnout, jak se mozkomorové přibližovali. Jeho pohled se mlžil, až 

najednou před očima uviděl Anne, mrtvou ve zničeném pokoji, na zemi své rodiče, dobité a 

umučené, mrtvé stejně jako jejich dcera… Pak uviděl dopis od Judith oznamující svatbu 

s jiným mužem… pomalu klesl na kolena a začal se třást. 
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 „Mdloby na tebe!“ chladný hlas skolil nejméně pět vlkodlaků, ale bylo jich tam víc. 

„Expecto Patronum!“ 

 

„Expelliarmus!“ 

 

„Mdloby na tebe!“ 

 

„Evanesco!“ 

Boj se stával čí dál víc vášnivějším a zoufalým. Po chvíli zapomněli na důvod, proč sem 

přišli, protože právě teď bojovali o svůj vlastní život. Byli poraženi a rozptýleni, bojovali 

jeden na jednoho. 

„Už není žádná naděje,“ pomyslel si Black, když ucítil, jak ho někdo vytáhl za paži. 

„Zvedni se, idiote,“ vyštěkl naštvaně chladný hlas. Moody. 

„Nech mě na pokoji, parchante,“ vytrhl se Black z bystrozorova sevření. 

„Zachránil jsem ti život, pitomče.“ 

„Drž hubu, zmetku.“ 

„Buďte zticha oba dva,“ přidal se k jejich konverzaci třetí, přátelštější hlas. „Jdeme! Nikdo 

nás nesleduje. Ostatní bojují proti temným bytostem. Musíme najít Harryho a Severuse.“ 

Black se podíval na svého přítele a postřehl Moodyho přikývnutí. Vytáhli ho na nohy a 

rozběhli se co nejtišeji pryč od jejich společníků směrem k velké budově. Těsně před koncem 

lesa se zastavili. 

„Mohla by to být past,“ zašeptal Lupin. 

„Celá tato situace není nic jiného než past,“ zamumlal Moody naštvaně. „Ale nemáme na 

výběr… počkejte tady. Jdu blíž. Pokud se mi něco stane, nechoďte za mnou,“ jedním 

pohledem je oba umlčel a zmizel. 

Mohl udělat jen pár kroků… Nejméně dvacet postav se objevilo v oknech budovy. 

„Crucio!“ 

„Ale ne,“ Lupinova tvář zešedla a najednou se cítil špatně. „Dvacet Cruciatů současně… 

Zemře do minuty… MDLOBY NA VÁS!“ vyskočil na obranu starého bystrozora. 

„Finite Incantatem!“ následoval Black svého přítele. 

Když byl chvíli klid, popadli starého muže, který vypadal, že je v bezvědomí a zatáhli ho do 

lesa. 
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„Idioti!“ muž nebyl v bezvědomí. „Měli jste mě nechat! Utíkejte! V mžiku tu budou! Nechte 

mě tu samotného!“ 

„Ne!“ vykřikl Lupin vztekle. 

„Ale ano! Máte něco udělat. Osvoboďte Pottera a Snapea. Běžte! Nechte mě tu!“ 

Lupin chtěl něco říct, ale v další chvíli uslyšel přibližující se kroky. 

„Běžte!“ zařval bystrozor. „TEĎ!“ 

S náhlým rozhodnutím Lupin stiskl přítelovu ruku a oba zmizeli mezi stromy v době, kdy 

Smrtijedi dosáhli jejich předchozí pozice. Ale mohli zřetelně slyšet, co se dělo. 

„Avada Kedavra!“ slyšeli Moodyho hlas. Ale ten další už nebyl jeho. 

„Avada Kedavra!“ 

Vše utichlo. 

„Nemůžeme Harryho zachránit,“ povzdechl si Black. „Nemůžeme se dostat do budovy. Chtěl 

bych vědět, jestli jsou ostatní ještě naživu.“ 

„Pojďme, Siriusi. Musíme se o to nějak pokusit.“ 

XXX  

Temný tunel nebyl moc dlouhý, končil jen o několik stop dál. Vybrali si odtud další trasu, 

skryté a temné chodby, spoře osvětlené vestibuly, další tunely, lávky, místnosti a haly. Po 

chvíli Harry ztratil schopnost orientace a raději jen otupěle následoval Snapea a přemýšlel o 

svém životě a čerstvě objevených novinkách. 

Nakonec vstoupili do velké koupelny, kde Snape odkryl šachtu a pokynul Harrymu, aby do ní 

vlezl. Když tam byli oba dva, risknul Harry tichou otázku. 

„Kam teď?“ 

„Na dvůr. Je tam tůňka, do ní tento tunel ústí.“ 

„Neumím plavat,“ polkl Harry a začal panikařit. 

„To nebudeš potřebovat. Jen se mě chytneš za ruku, až ti řeknu, a před potopením se zhluboka 

nadechneš.“ 

Harry se při stoupání chvěl. Necítil žádnou bolest, ale ani se necítil zrovna nejlíp. Snape mu 

vysvětlil, že nebyli uzdravení, na to nebyl čas. Jen se předávkovali lektvary proti bolesti a 

energetickými lektvary. Byl to opravdu zázrak, že byli vůbec schopni se pohnout. 

Harry si všiml, že ani Snapeova ruka na tom není moc dobře, protože stále nebyl schopen 

něco udržet, nebo jen sevřít ruku v pěst. Muž pochopitelně neměl hůlku, ale strčil si 
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přeměněnou pochodeň za opasek. ‚Pro případ nouze,‘ poznamenal, když zahlédl Harryho 

překvapený výraz. 

„Co když nás čekají na konci tunelu?“ zeptal se najednou chlapec. 

„Netuším. Pak nemáme moc šancí na přežití,“ pokrčil rameny. „I když si nejsem jistý, jestli 

vědí o tomto východě. Ten tunel v mé laboratoři jsem vytvořil po změně stran, abych si udržel 

příležitost k úniku v případě…odhalení. Pak jsem objevil tuto cestu. Nazval jsem ji ‚nouzový 

východ‘.“ 

„Aha…“ 

Když se blížili ke konci tunelu, bylo po tichu. Slyšeli různé zvuky a hluk, tlumený a vzdálený 

jekot a křik. 

„Co je to?“ zeptal se Harry nervózně. 

„Nevím,“ zněla odpověď. „Možná přípravy na oslavu. Teď můžou být docela nadšení: 

odhalili zrádce a uvěznili úhlavního nepřítele svého pána…“ 

„Ale měl jsem dojem, že vědí o našem útěku…“ 

„Já nevím… Nikdo nás nepronásleduje, což znamená, že se nedostali do mé laboratoře. 

Zatím. Nebo ztratili naši stopu… Je to divné… Něco je špatně…“ 

„Nebo něco odvádí jejich pozornost…“ nadějně zašeptal Harry. 

„Myslíš, že nás Brumbál našel?“ K Harryho překvapení byl i Snapeův hlas plný naděje. 

„Je to možné, nebo ne?“ 

„Ano, ale…“ Mistr lektvarů se zachmuřil. „V tom případě bych řekl, že je čekali.“ 

„Cože?“ 

„Jak jsem říkal, mám pocit, že je mezi Brumbálovými lidmi někdo, kdo vynáší informace…“ 

„Znamená to…?“ Harry se neodvážil větu dokončit. 

Snape jen pokýval hlavou. 

„Ale aspoň netuší nic o nás. A možná máme šanci uniknout, aniž bychom byli odhaleni.“ 

„Ale nemůžeme je tam nechat!“ zíral Harry na Snapea. „Pokud mají potíže…“ 

„…tak ty nejsi nejvhodnější osoba, která by je měla zachraňovat. Přišli tě zachránit. Jestli se 

s jejich pomocí dokážeš odtud dostat, musíš to udělat. Nezahazuj jen tak jejich oběti nějakým 

hloupým činem, Harry. Musíme se dostat pryč.“ 

„Ale musíme je informovat, že…“ 
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„Ne. My se musíme dostat do Bradavic, než lektvary přestanou účinkovat a my vůbec 

nebudeme schopní se pohnout, aniž bychom viděli hvězdičky od bolesti. Chápeš?“ 

Harry o tom nebyl přesvědčený, ale kývl. 

„Tak tedy dobrá. Poslouchej mě. Až se dostaneme z vody, musíme se co nejrychleji dostat 

do lesa. Tam končí protipřemisťovací bariéra. V okamžiku, kdy ji překročíme, se přemístíme. 

Žádné hloupé akce, ať tě ani nenapadne jít zachraňovat ostatní. TY jsi teď nejdůležitější 

osoba.“ 

Harry před sebou spatřil vodu. 

„Jak daleko… k tůňce?“ zeptal se slabým hlasem. 

„Sotva třicet stop. Jen chvilička. Ale hned jak vylezeme z vody, musíme utíkat.“ Snape se na 

chvíli zastavil. „Cítíš se dobře, Harry?“ zeptal se s obavami, ale Harry na známé tváři 

zaznamenal i vrásky únavy. 

„To je v pořádku, Severusi a,“ přikročil k muži a na chvíli ho objal: „děkuji.“ 

„Ehm…“ Snape nevěděl, co odpovědět. „Takže… chytni se mě za ruku. Zhluboka se 

nadechni, teď!“ 

Ponořili se do vody. 

XXX  

„Remusi, jsou tu…“ zašeptal zoufale Black. „Cítím je, můj bože…“ 

Začal se silně chvět. 

„Siriusi! Siriusi, jen klid, jsem tady…“ 

„Anne…“ Black si nemohl pomoci, svezl se na zem a začal sebou škubat. 

„Siriusi, vydrž!“ Lupin pozvedl hůlku. „Ochráním tě. Expecto Patronum!“ zakřičel a druhou 

rukou se snažil zvednout svého přítele ze země. „Siriusi, nemůžeš být tak slabý! Ne teď!“ 

„Jo,“ zasténal Black v odpověď. „Já jen…“ 

„Musíme se přemístit, Siriusi, jestli…“ 

„Ale Harry…“ 

„Pokud tady umřeme, nebudeme mu už nic platní, Siriusi… Nechápeš to?“ 

„Zklamali jsme ho…“ zašeptal Black. 

„Není to naše vina. Byla to past. Někdo nás zradil. A určitě to nebyl Snape.“ 

„Fajn… máš pravdu, jen…“ 
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 „CRUCIO!“ 

Před nimi se objevili tři Smrtijedi. Lupin se v obrovské bolesti svezl na zem a proklínal se za 

to, že byl tak neopatrný. Jeho Patron zmizel a mozkomorové se začali přibližovat. 

„Nee!“ křičel Black ve své fyzické a emocionální bolesti. 

Lupin však trpěl potichu. Byl to konec. Nikdy si jej nepředstavoval takto… 

Dvě vysoké postavy se blížily k muži v křečích, a když se k němu skláněly, sundávaly si 

kápě, aby mohly provést polibek. 

Blackův křik se stal nesnesitelným a Lupin byl úplně ztuhlý děsem. Ne. TAKOVÝTO konec, 

ne… Bolest a polibek současně… 

„Mdloby na tebe!“ 

„Expecto Patronum!“ 

Útočníci byli odehnání dvěma silnými kouzly. 

„To bylo o fous, Ari,“ ulevilo se Lupinovi, když zaslechl Fletcherův hlas. „Zvedněte se!“ 

zařval hnědovlasý kouzelník na dva ležící muže. „Bitva ještě neskončila!“ 

„A ostatní? Co se stalo s ostatními?“ 

„Etherny a Noah jsou mrví. Moody zmizel…“ 

 „Byl taky zabit…“ zašeptal slabě Black. 

„Aha. Ostatní se začali pomalu přibližovat k budově. Skoro všichni mozkomorové zmizeli, 

ale nevíme proč. Vlkodlaci také… Něco tady nehraje,“ hlas Figgové byl přísný a chladný. 

„Zvedněte se! Musíme se k nim přidat…“ 

Black s Lupinem vyskočili na nohy. 

„Skvěle, teď…“ začal Fletcher, ale větu už nedokončil. Příšerný, děsivý výkřik zazněl 

temnotou. 

„HARRY ! NEEEEEEE ! MDLOBY NA VÁS!“ 

A pak už jen ticho.  

XXX 

Když se vynořili z vody, vyhodil Snape chlapce na břeh a sám vylezl za ním. 

Les se zdál tak vzdálený…. 

„Musíme utíkat, Harry…“ 

 „Jdeme!“ chlapec přikývl chápavě. 
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 Vyskočili ze země a rozběhli se směrem k čekajícím stromům. Harrymu bylo špatně a záda 

ho začala bolet. A nohy také. Potom hrudník. Paže. A konečně bok, ve kterém cítil téměř 

nesnesitelnou bolest. 

Po dvou hodinách stoupání schodištěm lektvary začaly ztrácet účinek. 

Harry klopýtl a jeho běh se zpomalil. Potom znovu. Točila se mu hlava a bolest… Proč? 

Možná proto, že byli opravdu ve špatném stavu a jejich těla byla příliš unavená a zmučená… 

Harry nevěděl, ale už nebyl schopný víc utíkat. Klopýtal za Snapem, který patrně necítil ztrátu 

účinku lektvarů a běžel, co mu síly stačily… Ale Harry na něj nemohl zakřičet. Byl příliš 

slabý. 

Klesl na kolena. NE! Musí být silnější! 

Bojoval s bolestí a slabostí, zvedl se a vrávoral za Mistrem lektvarů. Vzdálenost mezi nimi 

byla prostě příliš velká. Živý ho nedožene, tím si byl jistý. 

A pak… Profesora zastavil známý a studený pocit, který projel i Harrym. Na chvíli vše 

zčernalo a znovu slyšel prosit svou matku: ‚Ne Harryho, prosím…‘ ale hned vzápětí vytáhl 

hůlku svého otce a zaměřil se na stojící a třesoucí se postavu svého strýce, který mu nabídl 

víc, než kdokoliv jiný, který s ním sdílel jeho utrpění a bolest, celý svůj život… Zvedl hůlku a 

klidně, ale pevně pronesl… 

„Expecto Patronum!“ A před Harrym se objevil jelen, jeho druhý otec, jeho ochránce, sklonil 

hlavu a udělal něco, o čem byl Harry přesvědčen, že by normální Patron nikdy neměl dělat: 

nejen, že je odehnal, ale úplně je zničil, mozkomorové zmizeli do větru. Už neexistovali. Už 

nikdy víc. 

Snape se otočil se zvláštním výrazem v obličeji… Překvapení a úžas… ale to se náhle 

změnilo ve výraz děsu: jeho oči se rozšířily hrůzou a otevřel ústa, ale nevyšla z něj ani hláska. 

Čas jakoby se zastavil, nebo byl prostě příliš pomalý? To Harry nevěděl, ale v té chvíli cítil 

úplně vše: Snapeovu hrůzu, mizejícího Patrona, objevující se Smrtijedy kolem, a hůlku mířící 

přímo na něj. 

Harry ho poznal okamžitě. 

Červíček, Peter Pettigrew. Zrádce. Vrah jeho rodičů. Vrah Berty Jorkinsové a Cedrika 

Diggoryho. Ubohý a odporný sluha Pána zla. 

Ten, který Harrymu dlužil za život. 

Ale ten, který se o to nestaral. 

„Avada Kedavra,“ pronesl prostě. Z jeho hůlky vystřelilo známé zelené světlo a blížilo se víc 

a víc. 
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Harry se nemohl pohnout. Věděl, že už nemá čas. Byl si vědomý toho, že pouze jeho mysl 

zpomalila čas, jeho tělo bylo v jiném světě, v normálním světě, ve kterém nemůže být dost 

silný, aby se dostatečně rychle pohnul. 

Upřel zrak na zelené světlo. 

Takže tohle je konec. 

Stejný, jako konec jeho matky. 

Stejný, jako konec jeho otce. 

A stejný, jako konec Jamese Pottera. 

Voldemort dosáhl svého cíle. Zemře. 

Nebál se. Nebojoval proti tomu. Přijal to: byl to jeho osud. 

Quietusovo dítě musí čelit smrti, aby přežilo. 

Harry nechápal smysl té věty. Ale teď čelí smrti. 

Jen jeho srdce bolelo. Severus… Severus bude zcela zlomený a zoufalý. 

Bolest ho sžírala. Věnoval Severusovi poslední pohled. 

„Je mi to líto,“ šeptl a zelené světlo ho zasáhlo. 

Vše zčernalo. Navždy.  

XXX  

Snape nemohl uvěřit svým očím. 

Mozkomorové byli poraženi Harryho Patronem. Harryho… Harry! 

Náhle si uvědomil, že chlapce znovu nechal vzadu. S uklidňujícím výrazem na tváři se otočil. 

Ale těsně za Harrym… stál celý vnitřní kruh. Voldemort uprostřed, Pettigrew vedle, hůlka 

mířila na Harryho… 

Zelené světlo. 

Vražedná kletba. 

Ne. 

Harry umře. 

Ne. 

 Zelená záře Harryho zasáhla. 
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 Ne! 

Chlapec klesl na zem. 

NE! 

Jeho tělo se ani nepohnulo. 

Harry BYL mrtvý. 

Harry byl MRTVÝ. 

HARRY byl mrtvý. 

„HARRY! NEEEEEE! MDLOBY NA VÁS!“ křičel bolestí a mířil jejich vyrobenou hůlkou na 

kruh Smrtijedů, zatímco běžel k dítěti na zemi. 

Smrtijedi mu zmizeli z pohledu, když ustoupili, ale Snapeovi to bylo jedno. Měl oči jen pro 

Harryho. 

Srdce bylo rozerváno na kusy. Tělo ho bolelo. Všechno bolelo. Jeho život bolel. 

Neuspěl. 

Byla to JEHO vina. 

Znovu chlapce opustil. 

Padl na kolena vedle těla bez života. Objal Harryho co nejopatrněji, zvedl ho ze země do 

náruče a vstal. Chvíli tam jen stál s chlapcem v náruči. Byl neuvěřitelně lehký jako peříčko, 

pomyslel si, když pomalu začal vrávorat k lesu. Nestaral se o Smrtijedy. Možná doufal, že ho 

zabijí taky, ale nikdo ho nezastavil, nikdo ho nezaklel, když postupoval dopředu. 

Bylo mu to tak známé. Celý proces chůze. Chlapec v náručí. Mrtvý chlapec. Quietusův syn. 

Mrtvý jako Quietus. 

A bezmocně jej nesl pryč z tohoto prokletého místa. 

Během chůze cítil, jak tělo těžkne… jako všechny mrtvoly. Nebo to bylo kvůli jeho slabosti? 

Quietus byl těžší, napadlo ho náhle – ale byl starší, byl už dospělý. 

Dospělý? Oba dva byli jen zatracená hloupá děcka… Quietusovi nebylo ani dvacet let! 

Ale Harry byl mnohem mladší. Byl jen dítě. Dítě! 

Sevřel ho pevně k hrudi. 

Nemohl plakat. Nemohl plakat ani PŘEDTÍM. Přál si to – ale nedokázal to. 

 Všechny jeho city byly vytrženy z jeho srdce. Zůstalo jen chladno a prázdno. 



188 
 

 „Je mi to líto, Quietusi. Je mi to líto, Harry, je mi to líto,“ opakoval bez přestání jako mantru, 

dokud nedorazil k lesu. Potom z Harryho ochablého sevření vzal Quietusovu hůlku a sevřel 

pěst kolem hladkého dřeva. 

V dalším okamžiku se ocitli na přemisťovacím bodě v Zapovězeném lese. 

Snape už nemohl dál. Klesl na zem, stále svíral Harryho tělo a ochranářsky se kolem mrtvého 

chlapce obtočil, jako by ho chtěl bránit vlastním tělem… 

„Nechci se nikdy víc probudit…“ byla jeho poslední slova. 

  

Kapitola čtrnáctá: Vyšetřování 

Probudilo ho ostré světlo. 

Místnost byla prozářena neuvěřitelným jasem: bílé, žluté, oranžové a zlaté paprsky, všechny 

běhaly přes něho. A pachy a vůně, rozpoznával vůni čerstvě posečené trávy, nebo jen sluncem 

vyhřátý vzduch… A zvuky. Švitoření ptáků, šustění listí, někde v dálce slyšel bublající vodu a 

další zvuky přírody. Zahltily ho známky radosti ze života: byl krásný letní den. 

Cítil kolem sebe svěžest: prostěradlo, polštář a lehkou přikrývku, čisté, teplé a jemné, 

objímaly ho, ponoukaly ho ke spánku a snění, jako by ho chránily před probuzením. Ale on už 

nebyl ospalý a unavený, cítil se plný života a trochu hladový. Nebylo se čemu divit, nejedl 

už… 

Dva týdny. 

Och, Bože, dva týdny. 

Nightmare Manor. 

Voldemort. 

Harry. 

Krátká cesta myšlenek končila tady. U Harryho. 

S hrůzou vepsanou v obličeji se posadil. Slunce jej stále hladilo po zádech a přikrývka jako by 

v jasném světle modře zářila. Zpočátku byl světlem oslepený a nic neviděl. Ale 

obraz místnosti se pomalu zaostřoval. Pak ji poznal. Byl na ošetřovně v Bradavicích, 

v bezpečí. 

Rozhlížel se kolem se staženým hrdlem, opatrně natočil hlavu, nejdřív napravo, potom 

nalevo. Kontroloval lůžka, jestli tu neleží ještě někdo jiný. Doufal, že zahlédne známou 

vyzáblou postavu, spící na vedlejší posteli pod lehkou přikrývkou… ale byl sám. Jen on a 

oslepující záře, nic jiného. 

Takže to byla pravda. Harry už tu nemusel ležet, teď už to nepotřeboval. Znamenalo 

to nejhorší z jeho nočních můr. Do mysli se mu vracely obrazy včerejšího večera: zborcená 



189 
 

chodba, jeho laboratoř, vlhký tunel, chodby a sály, kterými prošli (SPOLEČNĚ), tůň, les, 

mozkomorové, Patron a nakonec – Harry před Voldemortovým vnitřním kruhem beze strachu 

čekající na to, co věděl, že přijde, a pak jeho smrt. Zasáhlo ho zelené světlo a on se složil na 

zem, bez života. 

Snape si nepamatoval, jak se sem dostal, co se dělo po Harryho zhroucení. Něco se mu 

vybavovalo… jako by ležel na zemi v přemisťovacím bodě v Zapovězeném lese s Harrym 

v náručí. Chtěl umřít po jeho boku. Jak se zdálo, nebyl mrtvý, alespoň zatím ne. 

Och, k čertu, musel to být Albus… Proč ho právě tam nenechal zemřít? Nechtěl se znovu 

vrátit s mrtvým chlapcem v náručí, jako před patnácti lety, a začínat vše od začátku: znovu 

budovat svůj život. Ne, už ne. Byl na to prostě příliš starý. 

Vstal z postele, vklouzl do trepek a protáhl se. Uvědomil si, že má na sobě dlouhou bílou 

noční košili a rty se mu odporem zkřivily. On – na sobě bílou barvu… To bylo skličující. Ale 

po chvíli nad tím jen pokrčil rameny a obrátil se ke svému cíli: do malé místnosti hned 

vedle kanceláře Poppy. Byla používaná jen zřídkakdy, naposledy před pěti lety, těsně před 

tím, než Harry nastoupil do školy… Och, a loni také, samozřejmě… 

Otevřel pomalu dveře, ale zpanikařil, neodvažoval se čelit pohledu na vnitřek místnosti. 

Nakonec se rozhodl, zhluboka se nadechl a vstoupil. Do márnice. 

Nebylo to tmavé místo, bylo stejně jasné a plné slunečního svitu, jako hlavní část ošetřovny. 

Oranžové, žluté a zlaté paprsky šmejdily celou místností, dokonce i tady, v místě smrti – a 

jeden z nich osvětloval malé tělo na katafalku, tak klidné, jako by jen spalo. Snape k němu 

opatrně přistoupil. Chlapec se stále jemně usmíval. Toho si včera nevšiml, když ho vláčel 

s sebou co nejdál od toho prokletého místa… Usmíval se, přijal svůj osud s úsměvem, 

usmíval se na… na co? Na podvádějící svět, který právě ztratil svého zachránce? Zachránce, 

který se o tu roli nikdy neprosil? Na Voldemorta, kterému se nikdy nepovedlo ho zlomit? Na 

něj, který ho zradil, když ho nechal za sebou…? 

Přiblížil se o další krok. 

Harry. Quietusův syn. Poslední – a nyní ztracená – naděje z rodu Snapeů a, jaká ironie, z rodu 

Potterů také. Mrtvý syn jeho mrtvého bratra. 

Selhal. 

Udělal poslední krok a teď stál vedle már. Harry na sobě měl stále jeho přetvořené oblečení, 

které ve spěchu nůžkami zkrátil: jeho černé oblečení, momentálně celé od bláta, prachu a krve 

přesně v místech, kde prosakovala krev ze znovu otevřených ran. Bolestně se svezl na kolena. 

Rány, které Harry měl, když byli ještě spolu. Spolu… a chlapec byl vedle něj, někdy se 

k němu i přitiskl, mluvili o důležitých i nedůležitých věcech, událostech, osobách … 

Byli spolu a byli naživu. 
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Trpěli, mučili je, byli týraní a hladověli, ale přesto byli spolu a on poprvé ve svém životě cítil, 

že je někdo s ním a ne jen fyzicky, ale teď… a teď je to pryč jako sen, bodalo jej u srdce a 

myšlenky my hlavou vířily. 

‚…a v letu odcházíme…‘ 

Natáhl se a opatrně vzal chladnou ruku do své, ruku studenou jako led obklopující jeho duši, 

srdce. Pohladil ji a opřel se o ni čelem, víčka pevně sevřená. 

Neuběhl ani den, co se ho tato ruka dotýkala, kdy ho tyto paže ostýchavě objímaly, kdy nyní 

zavřené oči byly jasné a plné života a naděje… Harry, Quietusův syn, jeho synovec, kterému 

se zavázal být rodičem, být stále pro něj a kterého nechal pozadu, aby byl nemilosrdně zabit. 

Proč on? Proč nezabili jeho, Severuse Snapea, dvojího špeha, nedůvěryhodného a mizerného 

zmetka. Proč by měl být opomenut? 

Byl to snad trest za jeho hříchy? 

Čas strávený v té jámě smrti nebyl dost? 

Proč by měl tak trpět? Proč jeho špatné rozhodnutí způsobilo tolik bolesti a utrpení? 

Proč se mu nepodařilo obětovat se za chlapce? 

Otázky, které nikdy nebudou zodpovězeny. 

Zoufalý vzlyk se pokusil najít cestu z jeho duše, ale nemohl plakat. Oči měl suché, tvář bez 

výrazu, přestože ho vlastní pocity uvnitř dusily. Jen zesílil sevření chladné ruky. Kdyby tak 

měli ještě jednu šanci… udělal by pro něj všechno. Byl by Harrymu rodičem, pokud by si to 

přál. Dal by mu rodinu tak, jak mu slíbil – myslel to úplně vážně, a ne jen TEĎ, ale teď by si 

zoufale přál ukázat chlapci, nebo kterémukoliv naslouchajícímu bohu, že na to byl opravdu, 

skutečně a úplně vážně připraven. 

Udělal by pro chlapce cokoliv. Dal by mu vlastní život, pokud by ho to pomohlo přivést zpět 

do života. On… selhal. Nemohl udělat to, co by pro něj udělal každý rodič: nemohl pro něj 

zemřít, místo toho to byl Harry, kdo zemřel. Harry. Severusova duše křičela, prosila a 

truchlila. Jeho tvář, však zůstal bez emocí. 

Sluneční svit tvořil kolem Harryho hlavy svatozář, černé havraní vlasy se třpytily, jako by 

byly bílé s červeným nádechem… Ale bledost tváře odhalovala hořkou a bolestivou pravdu… 

Jemně pohladil bledou tvář a prohrábl neposlušné vlasy. Odešel. Navždy. 

A on ho chtěl následovat. Jednoduše odejít, stejně jako on. 

Najednou mu došla Harryho předchozí slova. ‚V případě, že… pokud by se mi něco stalo, 

prosím, slib mi, že… že neuděláš žádnou hloupost… že si nebudeš nic vyčítat, slib mi to, 

prosím…‘ 

Harry to věděl. 
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 Sakra! Harry to věděl. Jak? 

A proč ho nevaroval? Mohli tomu zabránit! 

Nebo také ne. Zase ta hloupá myšlenka‚ ‚co by se stalo kdyby‘… Ne. Harry zemřel. Znovu 

zůstal sám, ale tentokrát přesně věděl, co ztratil. Když zůstal samotný minule, společnost mu 

nechyběla tolik jako teď. Teď už ví, jaké to je sdílet svůj život s někým, kdo měl o něj starost, 

kdo ho miloval… 

„Severusi…“ 

Zvedl hlavu položenou na chladné ruce a otočil se ke dveřím. 

„Albusi…“ nebyl schopen říct nic víc. Až teď si uvědomil, že se chvěje. 

Ředitel se postavil vedle něj a položil mu ruku na rameno. 

„Pojď, Severusi. Potřebuješ si trochu odpočinout… Máš za sebou těžké chvíle a spousta 

dalších tě ještě čeká.“ 

Snape si povzdechl. 

„Chci tu zůstat…“ 

„Nejde to. Mučíš se tím…“ 

„Tak to není, Albusi,“ zavrtěl hlavou. „Já jen… nemůžu ho opustit. Ne teď.“ 

„Budeš mít ještě den, aby ses s ním rozloučil, Severusi. Ale za několik hodin přijde ministr 

kvůli tvému svědectví…“ 

„Nebude to obyčejný výslech. Budou mě vyslýchat stejně nelítostně jako vždy, Albusi.“ 

„Nemyslím, že… 

„Uvidíš,“ Snape znovu obrátil pohled k Harrymu. „Nechci… ne dnes.“ 

„Musí to být.“ 

„Já vím.“ 

„Chtějí prověřit i Harryho,“ zašeptal ředitel. 

Snape se při těch slovech zachvěl. Prověřit! Seslat na mrtvé tělo kouzla na prověření jeho 

identity, jestli to je opravdu Harry Potter. Svlečou jej donaha, aby viděli všechna zranění a 

modřiny, které by Harry dobrovolně nikomu neukázal, tím si byl jistý. 

Jeho také donutí svléknout se a ukázat všechna zranění jako důkaz do jejich spisů – velmi 

obsáhlých spisů o více než 3500 stranách, Brumbál mu o nich jednou řekl – spolu s jeho 

přiznáním a výpovědí, samozřejmě pod Veritasérem… Ach, ne, už ne. Znovu ho hodí do 

Azkabanu, protože potřebují nějakého obětního beránka za smrt Harryho Pottera… 
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 Azkaban, ve kterém bude nucen prožívat Harryho a Quietusovu smrt. Znovu a znovu, 

nespočetněkrát po celé roky nebo desetiletí, dokud nezemře, ne… Ne. To se raději vrátí do 

mučíren Pána zla pro odpuštění a zapomnění… 

„Albusi, prosím, nedovol jim strčit mě do Azkabanu,“ zašeptal slabým hlasem. „Ani na jeden 

den, prosím…“ 

„Uklidni se, Severusi. Nedovolím jim odvést tě mimo Bradavice, to ti slibuji.“ 

Snape zavřel oči. 

„Děkuji, Albusi…“ 

Starý muž mu pomohl na nohy a doprovodil ho až k jeho posteli. 

„Snaž se ještě trošku prospat. Budeš muset dnes večer podat svědectví o Harryho smrti a já 

chci, aby ses vzpamatoval a byl na to připravený.“ 

Podal svému kolegovi sklenku. 

„Bezesný spánek na tři hodiny. Vypij to.“ 

Snape přikývl a obsah skleničky si vlil do úst. 

Když už ležel v posteli pevně zamotaný do přikrývky, uvědomil si Brumbálova předchozí 

slova. 

„Nikdy se nevzpamatuji.“ 

Brumbál sledoval usínajícího muže a na tváři se mu zračila vina. 

„Je mi to líto, Severusi,“ zašeptal, přestože Mistr lektvarů neměl ponětí, za co přesně se 

Brumbál omlouvá. 

XXX 

O tři hodiny a jedno lehké jídlo později se Snape pokoušel obléct. Domácí skřítka Winky mu 

přinesla nějaké oblečení z jeho skříně ve sklepení, a trochu ho potěšilo, že má své staré šaty. I 

když ani nevěděl proč. Aby si udržel svůj starý vzhled? No, to by bylo to nejlepší: chovat se 

tak, jako vždy. 

Oblékání nebude tak jednoduché, uvědomil si poté, co si natáhl kalhoty. Nikdy nebyl tlustý, 

ale teď cítil, že mu jsou jeho vlastní šaty prostě příliš velké a musel si říct skřítce o pásek, aby 

mu kalhoty nepadaly. Pod obvyklý černý hábit si navlékl jen jednoduchou černou košili, aby 

se vyhnul dlouhému vysvlékání před zástupci ministerstva. Ale pak si uvědomil, že ji nemůže 

zapnout a kvůli svým rukám neschopným žádného přesného pohybu prohrál i boj 

s tkaničkami a musel si na pomoc zavolat Winky. Nejdřív chtěl zkusit kouzlo (s Quietusovou 

hůlkou, která stále nebyla ochotná poslouchat jeho příkazy), ale nemohl si vzpomenout na 

správné zaklínadlo na zapnutí knoflíků nebo zavázání tkaniček, takže nakonec vzdal své 

pokusy a domácí skřítek s tím byl v mžiku hotov. 
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 Bylo to úplně trapné, až ponižující. 

Nakonec byl připravený vydat se do Brumbálovy kanceláře, kde ho už  pravděpodobně čekali 

bystrozorové. Bystrozorové, ano, byl si jistý, že jich na něj bude nejméně pět, a bude mít 

nevýslovné štěstí, pokud se vyhne otázkám o svých pocitech a emocích… To byl vždy 

nejhorší okamžik výslechu: když se ho tázali na jeho city a byl zesměšňovaný… 

Ach, jak moc za to Longbottoma nenáviděl! Jeho oblíbená hra! 

Naštěstí byl ten zatracený bystrozor u Sv. Munga a potichu čekal na svou smrt bez pokládání 

otázek a radosti z cizího utrpení… už znovu ne, nikdy. 

Pokoušel se po známých školních chodbách pohybovat stejně jako kdysi, ale nedařilo se mu 

to. Jeho chůze nebyla dravá a tichá, bylo v ní víc než trocha závratě a vrávorání, a tak se 

pomalu vydal k ředitelně, opíral se čas od času o zeď a těžce dýchal. 

Když se konečně ocitl před chrličem strážícím Brumbálovu pracovnu, uvědomil si, že vlastně 

nezná heslo. Ale ne. Opravdu neměl chuť zůstat tu trčet několik dlouhých minut a 

vyjmenovávat všechny sladkosti a sušenky, co zná… Ulevilo se mu, když za sebou zaslechl 

hlas McGonagallové. 

„Mohu ti pomoct, Severusi?“ zeptala se klidným hlasem a Snape od sochy o krok ustoupil. 

„Byl bych ti velmi vděčný, Minervo,“ kývl na profesorku hlavou a ta se na něj smutně 

usmála. 

„Harry Potter,“ zašeptala ředitelka Nebelvíru směrem k chrliči, který se odchýlil, aby mohli 

projít. 

Snape sklonil hlavu. No, tohle bylo nečekané, nicméně ho to potěšilo. Zastavili se na chvíli 

naspodu točitého schodiště. 

„Jsi v pořádku, Severusi?“ profesorka přeměňování vypadala starostlivě. 

Snape otevřel pusu, aby ji odpověděl svým obvyklým způsobem, ale když zvedl oči a uviděl 

znepokojený pohled jeho kolegyně, změnil názor. 

„Ne, Minervo. Nejsem a… necítím se připravený na… nadcházející výslech.“ 

McGonagallová mu konejšivě položila ruku na rameno. 

„Albus žádal o právo osobně tě vyslýchat jako certifikovaný bystrozor, člen Starostolce a 

ředitel této školy. A ministr mu dal povolení. Nebude se tě ptát na nic, co by ti mohlo nějak 

ublížit.“ 

Obrovská úleva odvála všechno napětí Mistra lektvarů. 

„Děkuji, Minervo,“ usmál se plaše a profesorka mu v odpověď jen kývla. 

„Rádo se stalo, Severusi.“ 
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 Úleva zmizela v okamžiku, kdy vešel do ředitelovy pracovny. Bylo tu příliš mnoho lidí. 

Ministr Popletal, idiot, dva bystrozorové v obvyklé uniformě, Arcus Patil, oficiální 

ministerský úředník, a dva neznámí muži, kteří odešli, jen co Snape vešel. To znamená, že 

přišli identifikovat mrtvého chlapce… ministerští Identifikátoři… 

„Prosím, Severusi, posaď se,“ pokynul mu Brumbál k jedné ze židlí. „Pane ministře?“ obrátil 

se ke značně nervóznímu chlapíkovi, který se zavrtěl na své židli, když zahlédl vysokého a 

tmavého muže vstupovat do místnosti. 

„Podívejte, Brumbále… máte dovoleno ho vyslýchat, ale musíte mu pokládat i otázky, které 

jsem zapsal…“ Když ředitel přikývl, dal se znovu do řeči. „Ale nejdřív chci vidět… fyzický 

důkaz…“ 

„Už jsem vám podal písemnou výpověď paní Alicie Pomfreyové týkající se Severusových 

zranění a nemyslím si, že je nutné zkoumat je tímto způsobem…“ 

„To je v pořádku, Albusi,“ přerušil ho Mistr lektvarů. „Byl jsem na to připraven.“ 

Zvedl se, ještě než ředitel vůbec stihl otevřít pusu, otočil se, sundal si hábit, položil ho na 

opěradlo židle a aniž by rozepínal knoflíky, si svlékl i košili. Zůstal stát s očima upřenýma 

k zemi a staré vzpomínky se mu začaly prudce vracet. Staré vzpomínky na podobnou 

situaci… skoro jako by za zády slyšel výsměšný smích. 

„Doufám, že to stačí,“ zamračil se, a když uviděl ministrův překvapený výraz, po chvíli dodal. 

„Vaši bystrozorové obecně nebývají spokojení s tak krátkou show, pane ministře,“ jeho hlas 

byl ledově chladný a ostrý. Střelil pohledem na bystrozory, kteří se mu v rozpacích snažili 

vyhnout pohledem. Přesto se Patil zvedl, aby hlouběji prozkoumal jeho zranění. Snape by se 

hanbou do země propadl. 

„Vaše ruce, prosím,“ požádal ho zdvořile Patil, jakmile skončil s prohlídkou jeho těla. 

Severusovo zamračení se ještě prohloubilo. 

„Takže jste četli zprávu od Poppy…“ dodal, nicméně nechal zaměstnance ministerstva 

prohlédnout jeho ruce. Jeho obvykle bledé a elegantní prsty teď k Severusovu zděšení byly 

celé červené a opuchlé. Patil jen přikývl. 

„Madame Pomfreyová na nich odvedla dobrou práci, Severusi. Za několik týdnů by měly být 

v pořádku…“ 

Přátelský tón Snapea překvapil a tázavě se na muže před sebou podíval. 

Rozhostilo se mezi nimi krátké ticho, až nakonec ministr promluvil: 

„Můžete se obléct.“ 

Když se Snape znovu posadil na židli, zvedl se Brumbál, obešel stůl a postavil se naproti 

Snapeovi s malinkou lahvičkou v ruce. 
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„Doufám, že to není moje výroba, Albusi…“ ušklíbl se Snape nepřátelsky. „Nechci si to celé 

zopakovat jen kvůli podezření ze záměrného…“ 

„Ne, Severusi,“ zavrtěl hlavou ředitel. „Donesl ho pan Patil. Byl vyroben McCannem, 

oficiálním Mistrem lektvarů ministerstva. Vyhovuje ti to?“ 

„Samozřejmě,“ obrátil oči v sloup. „Dokonale. I když jsem skoro zapomněl na jeho chuť… 

Starý McCann a jeho lektvary…“ ušklíbl se znovu. 

„Dobře tedy,“ povzdechl Snape, ale uvnitř se cítil velice nervózní. Celá situace byla 

ponižující, ale ředitel si toho přirozeně nebyl vědom. Nikdy nezažil nic takového, nikdy nebyl 

nucený odpovídat pod Veritasérem. A teď byl zcela nevinný a musel podstoupit tady tu 

šikanu, jako by byl vinen či podezřelý. Ach, jak to všechno nenáviděl! Ale otevřel poslušně 

ústa (vyslýchaným osobám nebylo dovoleno dotýkat se lektvaru) a při této příležitosti si 

vzpomněl, jak Harrymu vyhrožoval nalitím Veritaséra do dýňového džusu a otřásl se. Byl 

takový zatracený parchant… A teď už bylo opravdu pozdě litovat. 

Zavřel oči. Ve skutečnosti neměl v úmyslu otevřít je v průběhu celého řízení. Takhle to pro 

něj bylo nějak lehčí. 

Studený lektvar mu klouzal hrdlem a nemusel čekat dlouho na známý pocit: bylo to jako by 

mu mysl svírala silná dlaň, nutila ho čelit jeho chybám a hříchům a on v těch chvílích 

nedokázal uniknout útočící vině. 

„Svažte ho,“ slyšel ministrův hlas. „Nechci, aby na někoho zaútočil…“ 

Odporný zmetek… Jako by nevěděl, že vyslýchaná osoba je agresivní, jen když byla nucena 

odpovídat na opravdu osobní a citlivé otázky. 

‚Kolikrát ses vyspal s děvčetem? S kým? Líbilo se ti to? Jak přesně jste to dělali? Proč? Umyl 

ses předtím? A potom? Křičela slečna Blacková tvoje jméno, když…‘ NE! Vzpomněl si náhle, 

jak se proti séru bránil, jak se zoufale snažil udržet ústa zavřená, pevně stisknul zuby, ale byla 

to předem prohraná bitva a Longbottom se smál jeho snahám osvobodit se… Ne. Nechtěl na 

někoho zaútočit. Chtěl se jen někde skrýt a zemřít hanbou… 

„Ne, pane ministře. Nemyslím, že je to nezbytné,“ vytrhl ho najednou Brumbálův hlas 

z myšlenek. 

„Svažte ho. Není to žádost. Je to rozkaz. Kvůli mé osobní bezpečnosti…“ 

„Do toho, Albusi,“ uslyšel svůj vlastní hlas. „Udělej mu trochu radosti z ponížení jiné 

osoby… ne však lidské bytosti, jen Smrtijeda…“ 

„Severusi! NEJSI zadržený nebo podezřelý, takže mě nemůže žádat, abych tě spoutal.“ 

Brumbál zněl opravdu rozzlobeně. 

„Trvám na tom, jinak budu nucen ho vyslýchat na ministerstvu…“ 
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 „Udělej to, Albusi, ať už s tím můžeme skoncovat,“ sykl Snape zlostně. „Nevadí mi to. Chci 

jen, aby už bylo po všem,“ odmítl otevřít oči, jen natočil hlavu směrem k Patilovi. 

„Arcusi, prosím, udělej to. Nechci tu sedět do zítřka,“ znovu se ušklíbl, ale jeho hlas postrádal 

obvyklou potměšilost. 

„Tak dobře, Severusi. Lego!“ Odpověděl Patil jemně. 

Snape cítil ruce i nohy poutané k židli a snažil se neotřást se. Z protějšího rohu zaslechl 

McGonagallovou překvapeně zalapat po dechu, ale v duchu nad tím jen pokrčil rameny. 

Kdyby věděli… 

„Jak se jmenuješ?“ Aha, tak už to začalo. 

„Severus Nobilus Snape,“ řekl chladným a plochým hlasem. 

„Jsi Smrtijed?“ 

Ne, Albusi, to není dobrá otázka. Jeho tělo se napnulo a záda se prohnula bolestí. Nemohl na 

otázku odpovědět. Ano, technicky vzato byl Smrtijed, Znamení zla bylo navždy vryto do jeho 

masa na levém předloktí, ale už nebyl Voldemortovým věrným služebníkem, takže víc už 

nebyl Smrtijed. 

„Jsi oddaným Smrtijedem?“ změnil Brumbál otázku, když uviděl Snapeovu bolestnou 

grimasu. 

„Ne. Opustil jsem Voldemortovy služby před šestnácti lety a dělal u něj pro tebe špiona,“ pod 

účinkem séra nemohl do své řeči vložit ani trochu sarkasmu, i když se o to snažil. Ke svému 

uspokojení zaslechl Popletala zasyčet při Voldemortově jménu vysloveném bez obvyklého 

strachu a rozhodl se vyslovovat ho co nejčastěji. 

„Co se stalo před dvěma týdny?“ 

„17. července jsem byl povolán Voldemortem,“ pronesl jeho jméno, jen aby potrápil toho 

tupého idiota. „Musel jsem se účastnit mučení Harolda Jamese Pottera, který byl zajatý 

několika věrnými služebníky Voldemorta v ten samý den.“ Och, jak krásně to znělo. Slyšel 

Popletalovo naštvané škubnutí pokaždé, když vyslovil JEHO jméno. 

„Proč ses nevrátil do Bradavic, jen co mučení skončilo?“ 

„Protože jsem se pokusil zachránit Harryho život a Voldemort se rozhodl vystavit nás delšímu 

mučení v Nightmare Manor. Voldemort nás nechal spolu v jedné cele a dva týdny nás 

různými způsoby týral. Byli jsme uvěznění ve sklepeních panství, takže jsem nebyl schopen 

se vrátit a upozornit vás,“ dvě možnosti, jak idiota šokovat. 

„Zemřel Potter během jednoho z mučení?“ 



197 
 

„Ne. Zemřel, když jsme se pokoušeli o útěk. Jeden Smrtijed, jménem Peter Pettigrew, na něj 

seslal smrtící kletbu. Nemohl jsem ho zachránit. Zemřel mi před očima. Pak jsem ho vzal a 

vrátil se do Bradavic.“ 

„Zranil jsi ho nějak během těch dvou týdnů?“ 

„Ano, mučil jsem ho během prvního dne. Potřeboval jsem čas na jeho záchranu a rozhodl 

jsem se přidat k mučení.“ 

„Použil jsi kletbu, která se nepromíjí?“ 

„Ne.“ 

„Ublížil jsi mu ještě někdy potom?“ 

„Ne.“ 

Brumbál vrhl pohled na papír ležící na stole. 

„Projevoval Potter znaky psychické nevyrovnanosti?“ 

Přes svoje rozhodnutí neotvírat oči je Snape vytřeštil v naprostém šoku. 

„Cože? Psychické nevyrovnanosti? Ne, samozřejmě že ne. Celou dobu byl v perfektním 

psychickém stavu,“ na jeho hlase nebyl jeho šok rozeznat, nevýrazný hlas byl spíše vedlejším 

účinkem séra. 

„Zmiňoval se o smrti Cedrika Diggoryho?“ 

„Ano. Říkal, že Cedric Diggory byl na Voldemortovu žádost zabit Peterem Pettigrewem, 

kterého jsem tu již jmenoval.“ 

„Prokázal zájem o temné umění?“ 

„Ne, vůbec ne. Spíše naopak. Odolával Voldemortovu pokušení, kdykoliv se chlapce pokusil 

přetáhnout na svou stranu.“ 

Brumbál přikývl a otočil se k pěkně otrávenému Popletalovi. 

„Řekl bych, že by to stačilo, pane ministře,“ řekl neutrálním hlasem. „Nemám v úmyslu panu 

Snapeovi pokládat další otázky. Slyšel jste jeho svědectví. Odpověděl na všechny položené 

otázky.“ 

„Ale… v jeho příběhu jsem našel jisté mezery…“ 

„Samozřejmě, že v něm byla spousta mezer, pane ministře. Ale myslím, že jsme toho slyšeli 

dost. Nechci tu sedět do zítřka a poslouchat každý detail jejich věznění, který pro objasnění 

smrti Harolda Jamese Pottera není důležitý. A jak jste slyšel, pan Snape je jeho smrtí 

absolutně nevinný. Nesouhlasím s vámi v pokládání dalších otázek o jeho nebo Harryho 

ponížení, nebo o dalších osobních věcech, na které nepotřebujete odpovědi pod vlivem séra. 
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Zde přítomný pan Snape není podezřelý, je to svědek a my nemáme žádné právo na další 

výslech.“ 

„Brumbál má pravdu, pane,“ zvedl se Patil klidně. „Neudělal nic špatného, takže nemáme 

právo pokládat mu žádné osobní otázky, pokud nemá možnost odpovědět dobrovolně.“ 

Popletal se rozlítil. 

„Vy bráníte Smrtijeda?“ 

„Bývalého Smrtijeda, pane ministře, který byl před patnácti lety Starostolcem zproštěn viny.“ 

Hádku přerušilo klepání na dveře. 

„Vstupte!“ řekl Brumbál. Dva Identifikátoři vstoupili do místnosti. 

„Je to vyřešeno, pane ministře.“ 

„Ano?“ zeptal se Popletal netrpělivě. 

„Oficiálně jsme ustanovili, že mrtvý chlapec je bezesporu syn Lily Evansové a Jamese 

Pottera, narozen v Godrikově Dole 31. července 1980 a zemřel 31. července 1995. Tady je 

povolení k pohřbu,“ podal řediteli dokument. „Pohřeb musí proběhnout do dvou dnů. Použili 

jsme konzervační kouzlo, aby žádná část těla nebyla odňata a použita pro ilegální účely. Jeho 

hrobka bude zapečetěná ministerstvem a oficiálně hlídána během dvou následujících týdnů, 

dokud z mrtvoly nevyprchají potenciální magické schopnosti.“ 

Chladná a bezcitná slova Snapea zraňovala. Mrtvola! Mluvili o Harrym! Ne o nějaké VĚCI, 

která by mohla být použita pro ‚ilegální účely‘! Pokusil se pohnout, ale byl stále připoután 

k židli. 

„Dobře,“ přikývl Brumbál. „Pak si myslím, že jsme tu hotoví.“ 

Pobídl skupinku ke dveřím a během chvíle byl už Snape v kanceláři sám, stále pevně 

přivázaný k židli a neschopný pohybu. Sakra! Brumbál začíná stárnout… ale doufejme, že se 

snad za okamžik vrátí. Ale aspoň byl sám. Zástupci ministerstva odešli. 

Znovu zavřel oči a v jeho mysli se objevil obraz Harryho tváře, jak seděl vedle něj a očekával 

od něj útěchu a slova přijetí… Alespoň tato slova chlapci neodepřel. Alespoň umřel 

s vědomím, že ho Snape přijal a staral se o něj… 

Jeho myšlenky přerušil rozzlobený hlas. 

„Tak jsi konečně šťastný, co?“ krutě ho napadl hořký hlas. 

Snape otevřel oči a celé jeho tělo se v mžiku napnulo. Před ním se tyčil Black, na jeho tváři se 

mísila nenávist se smutkem. Snape se snažil postavit a čelit mu, ale magická pouta ho pevně 

držela na místě. K čertu! Blackova ústa se zkřivila v krutý úsměv. 
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„Nejsem šťastný, Blacku. Vůbec ne,“ procedil Mistr lektvarů skrz zaťaté zuby. ‚Tekuté 

Imperio‘, jak někdo říká Veritaséru. Ano, bylo. Není divu, že jeho použití ministerstvo 

neshledává neodpustitelným. Světlejší verze Imperia, která ovládne každého, kdo je užije. 

„Možná že se ti nelíbí současná situace, nejspíš tě to štve, co, slizký Zmijáku. Ty svázaný, 

zatímco já jsem volný?“ 

Harry se v Blackovi spletl. To špinavé psisko nebylo nic než krutý a brutální parchant, nic víc, 

a on musel znovu odpovědět. 

„Ano, nenávidím tě a nenávidím tuto situaci, Blacku, ale nejsem kvůli tomu naštvaný,“ 

v bezmocném boji se začal potit. Snažil se přemoci lektvar a udržet jazyk za zuby. Marně. 

Sérum bylo příliš silné. 

„Opravdu?“ na tváři jeho největšího nepřítele se rozšířil nemilosrdný úsměv. „Proč? Konečně 

se ti splnil sen. Harry je mrtvý. Na světě už není jediný Potter. Remus umírá, léčitelé myslí, že 

nepřežije noc,“ když Black začal rozčíleně řvát, Snape náhle spatřil všechnu tu bolest. 

„Ministerstvo po mně jde. Peter nás zradil. A ty NEJSI šťastný! Proč, Srabusi, řekni! Copak ti 

to nestačí? Je mi líto, nemám chuť zabít se před tvýma očima jen pro tvoje uspokojení!“ ke 

konci už Black hulákal z plných plic. 

Než Snape odpověděl, pomyslel si, že se Black chová, jako by i on užil sérum. Každá bolest a 

strach teď před ním ležely odhalené a on k tomuto muži pocítil lítost. 

„Nepřál jsem si Harryho smrt,“ odpověděl klidně, aniž by proti těmto slovům bojoval. „Snažil 

jsem se ho zachránit, ale selhal jsem. A je mi líto, že Lupin…“ 

Blackovi se v absolutní nevíře rozšířily oči. Přistoupil ke Snapeovi a agresivně mu stiskl 

rameno. 

„O co jde, zmetku?“ zeptal se hrozivým hlasem. „Je to snad nějaká nová role milujícího a 

starostlivého bradavického Mistra lektvarů?“ 

„Sundej ruku z mého ramene, Blacku. Já nežertuji. Neuvědomuješ si, ty stupidní parchante, že 

jsem kvůli tomu zatracenému séru nucený ti po pravdě odpovědět a sdílet s tebou své pocity?“ 

Bylo to celkem směšné. Říct ‚stupidní parchante‘ tímto neutrálním tónem…Black tím byl 

zaskočený. 

„Ach, můj bože…“ zašeptal. „Ale ne… Ne… Já jsem takový zatracený idiot…“ 

Pozvedl hůlku a namířil ji na Snapea. Ten jen tázavě pozvedl obočí. To ho chtěl Black zabít? 

Prokázal by mu tím laskavost, ale…ne. 

„Libero,“ vyslovil Black a magická pouta zmizela. Snape se však ani nepohnul. 

„Takže?“ promluvil Black po několika minutách. „Na co čekáš? Pojď, prašti mě, idiote!“ 

zakřičel na něj zvěromág nervózně. Snape zavrtěl v úžasu hlavou. Nechápal, kam tím Black 

míří. 
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 „Proč bych tě měl uhodit?“ Ano, měl k tomu spoustu důvodů, ale zajímala ho psí 

interpretace. 

Teď se pro změnu bavil Black. 

„Protože jsem tě napadl a využil jsem situace, Snape. Určitě sis všiml, že…“ odvrátil se od 

něj. 

„Ty otázky?“ promluvil Mistr lektvarů stále klidným hlasem. 

„Nebylo to naschvál… To jen že jsem si neuvědomil, že sérum… Promiň.“ 

„Cože…?“ poslednímu slovu určitě špatně rozuměl. Asi si bude muset umýt uši. Nebo že by 

mučení… 

„Já vím, co to znamená… být vyslýchaný. Být donucený odpovídat na otázky o věcech, o 

kterých nechceš ani přemýšlet, nebo jsou příliš osobní… takže se omlouvám, Snape. Choval 

jsem se jako stupidní parchant, jak jsi řekl.“ 

‚Myslím si, že když se jednou rozhodneš dát mu šanci… omluví se…‘ zazněla mu v hlavě 

Harryho slova. Harry měl pravdu. Harry to říkal a měl pravdu. Emoce ho znovu zaplavovaly, 

sklonil hlavu a skryl ji do dlaní. Harry… 

„Co se děje, Snape?“ zeptal se ho Black tentokrát starostlivým hlasem, ale ten zpropadený pes 

si znovu neuvědomil, že je stále pod vlivem séra. Zasténal, ale přesto na otázku odpověděl. 

„Harry… Harry mi řekl, že se omluvíš, pokud ti k tomu dám šanci… a měl pravdu… ale je 

mrtvý…“ zamumlal do dlaní. 

„Ty… ty jsi tam s ním mluvil?“ jasná nevíra byla znát v Blackově hlase. Proboha, 

OPRAVDU se choval tak hrozně? 

„Samozřejmě, idiote. Dva týdny jsme byli ve stejné cele.“ 

„A jak… co…“ 

Snape se ušklíbl. 

„Sérum nefunguje, pokud nepokládáš jasné a přesné otázky…“ 

„Ale ne…“ Black si uvědomil, že Snapea znovu ptal. „Já jen…“ 

„Ty jsi naprostý idiot, Blacku.“ 

Black si povzdechl a pozvedl ke Snapeovi pohled. 

„Máš Harryho rád,“ řekl. Nebylo to myšleno jako otázka, pomyslel si Snape, Black byl 

opatrný. Takže mohl odpovědět svobodně. Snape se na chvíli zamyslel. 

Takže, co by měl odpovědět? Ano, samozřejmě že Harryho měl rád. Navíc, naučil se ho 

milovat, když byli oba dva spolu… ale do toho Blackovi nic nebylo, ne? Harry byl mrtvý a… 
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 Harry zemřel. A Black to dítě také miloval. Ztratil Harryho stejně jako Snape. Oplakával ho 

jako on. Tak či tak měl právo to vědět. 

A mohl se ho zeptat přímo, ale neudělal to. Zasloužil si vědět. Alespoň zčásti. Tu část, která 

nebyla příliš osobní. 

„Ano, měl jsem ho rád. Stalo se to, když jsem ho viděl snášet bolest a mučení a v tu chvíli 

jsem na něj změnil názor. Choval se jako dospělý. Byl velmi silný. Blacku, nikdy jsem 

neviděl někoho chovat se tak statečně jako on. A… zemřel v poslední chvíli, když už byla 

svoboda tak blízko…“ sklonil hlavu a poslední slova vyslovil tiše. „Nemohl jsem ho 

zachránit, Blacku. Byla to má chyba…“ 

„Ehm… Já… si to nemyslím, Snape,“ zamumlal Black a zrudl. „Byli jste jen dva mezi 

Voldemortovými hlavním silami.“ 

„Bránil mě před mozkomory a kvůli tomu pak neměl čas chránit sám sebe před Smrtijedy… 

stalo se to kvůli mně…“ Proč to všechno vyprávěl tomu zatracenému psisku? Proč ukazoval 

svoji slabost? 

„Remus mě v tu noc taky zachránil před mozkomory… nemohl jsem proti nim bojovat a kvůli 

tomu si nevšiml blížících se vlkodlaků a teď umírá…“ Alespoň Black nezneužil jeho slabosti, 

naopak, nechával jeho pohlédnout na svou vlastní křehkost. Pak si Black povzdechl a dodal: 

„Myslím, že jsme v této válce ztratili příliš mnoho, a to je teprve začátek. A… jsme na stejné 

straně, takže… je na čase urovnat si některé věci… ehm…“ 

Snape na Blacka upřel pohled. 

„Ty chceš příměří?“ 

„Ne,“ kroutil Black hlavou. „Žádné příměří. Nabízím ti mír.“ 

Následovaly okamžiky hlubokého ticha, až nakonec Black natáhl ruku. Snape se podíval na 

nabízenou dlaň a pak na Blackovu tvář. 

„Mír?“ zeptal se vážně. 

„Ano. Mír,“ odpověděl pevně Black. 

„Tak tedy dobrá,“ přikývl na znak souhlasu a stiskl Blackovu ruku. „Siriusi,“ dodal. 

„Severusi,“ oplatil mu Black. „A omlouvám se za všechno… za Quietuse…“ 

Snapeova ruka se chvěla, když zaslechl jméno svého bratra z Blackových úst. Nadechl se, aby 

řekl nějakou štiplavou poznámku, ale přerušilo ho otevření dveří. 

Ve dveřích se objevil ředitel s malou hnědovlasou holčičkou. Black při pohledu na ně ztuhl. 

„Albusi… znamená to… Remus…“ koktal zhrozeně. „Není mrtvý, že ne?“ 
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„Ne, Siriusi. Tato dívenka jen potřebuje někoho, kdo by se o ni postaral, a tebe prý Remus 

jmenoval pro tento úkol.“ 

Snape si vychutnával pohled na Blackův šok a rozpaky. 

„Ale… já nevím, jak na to…“ Black se zavrtěl. Brumbál pustil dívčinu ruku. 

„Máme jiný problém, Siriusi, vážnější. Nevím, kde můžete bydlet, než se Remus uzdraví…“ 

„Dostane se z toho brzy?“ Blackův matný pohled se znovu naplnil životem. „Znamená to, 

že…?“ 

„Ano. Poppy říká, že ho pustí během několika týdnů. Ale do té doby musíme pro vás dva najít 

místo… Ty jsi stále stíhaný, Siriusi, a stejně tak v případě Severuse nechce ministerstvo 

přijmout jeho svědectví týkající se Harryho smrti…“ 

Harry… zase Harry. Snape si najednou vybavil Harryho tvář, když Siriuse bránil… a když se 

na něj pak utrhnul… och, byl takový idiot, on, ne Black. Kdyby jen věděl, že nemají čas na 

takovéto pitomé hádky… 

„Můžou zůstat v mém sídle, Albusi,“ vůbec netušil, proč to řekl. Možná kvůli Harrymu? 

Určitě by si to Harry přál, kdyby žil… „Je to tam dost velké. Je tam dost místa pro každého, 

aniž bychom o sebe zakopávali…“ dodal, když uviděl ředitelův překvapený pohled. 

„Ale vy dva…“ 

„Je po všem, Albusi,“ povzdechl si Black. Brumbál se tázavě podíval na Mistra lektvarů a 

přikývl. 

„Nemohu tomu uvěřit…“ řekl, ale Snape v těch slovech pochytil náznak uštěpačnosti. 

„Naplánoval jsi to, nemám pravdu?“ zeptal se ho a zkřížil ruce na hrudi. Ředitel neodpověděl, 

ale na jeho tváři se objevil jemný úsměv. „To jsem si mohl myslet… A jak se jmenuje?“ 

změnil náhle téma. 

„Ehm… Anne,“ odpověděl Black místo dívky, která ho stydlivě sledovala. 

„Určitě má i příjemní, ne?“ zamračil se na něj Severus a obrátil se k holčičce. „Jak se 

jmenuješ?“ zeptal se jí učitelským tónem. 

„Anne Blacková, pane,“ odpověděla poslušně dívka a Mistr lektvarů cítil, jak se s ním 

zatočila země a vše se v něm začalo hroutit. 

„Ach ne…“ Blackovo sténání jako by bylo ozvěnou jeho myšlenek. „To nemůže být pravda.“ 

Kapitola patnáctá: Řekni na shledanou… a vítej 
 

Nothing lasts forever 
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But some things end too soon 

Now those fields of fascination 

Are just dull and empty rooms... 

But, oh, that luck what did it show 

Close the book, 

now we will never know... 

(Chris Rea) 

  

Nic nemá život věčný 

Však skončí znenadání věci vybrané 

A tak ty lány okouzlení  

Změní se v komnaty nudné a bezcenné… 

Ale, žel, štěstí, co zahlédli jsme tady, 

Zavře knihu 

A nepoznané zůstane už navždy 

  

Následující den měl Snape naprosto rozostřený. Muži a ženy přicházeli z celého světa, pod 

maskou smutku skrývali nezaujatost, zvědavost, strach a někdy i radost a úlevu, a ty oficiální 

návštěvy v márnici… 

„Co teď budeme dělat?“ byla nejčastěji kladená otázka. 

„Určitě nebyl tak silný, když ho mohlo zabít jedno smrtící kouzlo… Třeba nebyl tím 

zachráncem…“ byl další populární názor. 

„Slyšel jsem, že ho Vy-víte-kdo umučil k smrti…“ prohlašovali ti dobře informovaní. 

„Mučil ho celé dva týdny…“ dodávali ti, kteří měli příbuzné na ministerstvu. 

„Můj bratranec pracuje na ministerstvu a slyšel, že prý se Potter chtěl stát novým Pánem zla a 

proto ho Vy-víte-kdo zabil…“ to byl vrchol. Snape tušil, že tohle pocházelo přímo od 

Popletala. Ačkoliv muselo být samozřejmě dodáno, že on, Severus Snape, byl ten, kdo 

chlapce zabil. A v tomto případě vyvstala otázka, jestli měl Mistr lektvarů právo to udělat či 

ne. 
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Zaznělo tam nekonečně mnoho podobných vět. Po několika hodinách to Severus vzdal a stáhl 

se do sklepení, kde mohl být sám až do noci. Poslední noc s Harrym před pohřbem… Srdce 

ho bolelo. Posadil se před krb a hodiny zíral do tmy. Po chvíli se objevil Black s tou malou 

nepříjemnou holkou a tak raději utekl ze svých komnat do Zapovězeného lesa, kde se dlouhé 

hodiny potuloval. Zoufale si přál promluvit s Brumbálem, ale ten byl tak zaneprázdněný 

přípravami na pohřeb, že na něj vůbec neměl čas. 

Chtěl s ním probrat jeho a Harryho tajný příbuzenský vztah a zeptat se na důvody, proč to 

držel v tajnosti patnáct let. Ale musel počkat. Po pohřbu…se ho na všechno zeptá. Zasloužil si 

pár odpovědí. Nebo přesněji: zasloužil si znát všechny odpovědi. Už nebyl špionem. Byl 

volný, aby znal všechny skryté informace. Neohrozilo by to už Řád ani stranu světla. 

A přesto… Co když si ještě nezasloužil bojovat za stranu světla? Byl opravdu světlý? Před 

jejich zajetím s Harrym se Snape považoval za chladnokrevného parchanta, který změnil 

strany ze sobeckého důvodu a nebyl přesvědčený o správnosti ideálů Brumbála a jeho 

následovníků. Ve skutečnosti si tenkrát myslel, že nejdůležitější součást života je moc, a i po 

tom, co se stal ‚světlým‘, se jen pokoušel tuto sílu najít v něčem jiném, než je temná magie… 

a dokonce v tom byl úspěšný. Ale díky Harrymu si uvědomil jiné věci. První z nich byl jeho 

vztah s Quietusem, skutečnost, že jeho láska k bratrovi ho vedla k tomu, aby opustil 

Největšího Bastarda jednou pro vždy. Miloval někoho více, než nabízenou moc. A jeho 

důvody, které ho vedly ke změně stran, nebyly až tak sobecké: vybral si nejtěžší a nejdrsnější 

úkol. Špehoval namísto toho, aby se jednoduše pomstil svým rodičům nebo Voldemortovi. 

Ale… dokazovalo to, že je opravdu světlý? Že si zaslouží bojovat na straně světla? 

Ne. 

Určitě ne. Jeden jediný čin nestačil na to, aby se stal světlým. Byl temným potomkem temné 

rodiny, provinilý ohavnými zločiny, který si nezasloužil ničí důvěru, stejně jako si 

nezasloužil tu Harryho – zradil to dítě, nechal jej za sebou… 

Z temných myšlenek ho vytrhnul náhlý a podivný zvuk. Někdo poblíž něj… vyl? Vlkodlak? 

Na chvíli ho přepadl strach, vytáhl hůlku, namířil ji ve směru hluku, který uslyšel, a čekal. Nic 

se nedělo. Byl tam vůbec někdo? Povzdechl si a rozhodl se trochu porozhlédnout. Jen pro 

kontrolu, zda… 

Před sebou uviděl malou mýtinu. A na ní Hagrida s jeho ošklivým psem, jak sedí opřený o 

kmen stromu a zoufale pláče. Poloobrovy ruce byly pevně sevřené kolem obrovského psa, a 

on schovával tvář do jeho srsti a plakal, vzlykal, vyl bolestí. 

První upřímný projev smutku, který za poslední dny Snape zaznamenal. Když to uviděl, 

zůstal jen ztuhle stát na opačném konci mýtiny. Hagrid nevypadal, že by si ho všiml. Snape o 

svém kolegovi věděl, že je to docela sentimentální osoba, která se nestydí plakat ani před 

davem. Skutečnost, že se schoval před ostatními, Mistru lektvarů jen ukázala, že to, co vidí, je 

mnohem víc, než jen sentimentální výjev. Byla to bolest, hluboká, jako jeho vlastní, a stejně 

žalostná a rozezlená, jako jeho vlastní… 
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Jak tam stál a hleděl na poloobra, cítil jistý druh závisti: záviděl Hagridovi jeho schopnost 

plakat, zhroutit se, vypustit pocity ven. On sám toužil po pláči, po tom nechat slzy volně 

stékat po tvářích tak dlouho, až už nebude schopný dýchat, myslet, znovu žít… ale nyní 

nemohl, možná už nikdy. Musel to být jeho trest. Nikdy nenajde klid, který hledá. Nikdy 

nenalezne vykoupení. 

Jeho srdce bylo tvrdé jako kámen. Byl temný. Patřil temnotě. 

Možná, že by ho Harry dokázal zachránit. Ale teď byl Harry zabitý a on zůstane v temnotě ve 

všech smyslech toho prokletého slova. A to bolelo. Bolelo to více, než kouzla a mučení 

z předchozích dní, více než deset tisíc Cruciatů a Torment dohromady. Bylo to jako bezmocně 

sledovat Harryho mučení… 

Harryho mučení… Po kterých vždy zvedl Harryho tělo a vrátil se do cely, kde se Harry 

probudil, vždy se probudil, byl tak silný a plný života – bylo to snad v důsledku množství  

lásky, která ho obklopovala díky oběti jeho rodičů? Nevěděl to a bylo mu to jedno. Na čem 

záleželo, byla skutečnost, že se Harry znovu a znovu probouzel… 

Najednou ucítil zápach, vlhký čumák na svém obličeji a shora uslyšel jemný hlas. 

„Jste v pořádku, profesore?“ 

Chtěl vyštěknout něco vzteklého, když si najednou uvědomil, že klečí na zemi, tvář skrytou 

v dlaních a celý se chvěje. To musel být ten zatracený pes, který k němu přivedl Hagrida. 

„Nechte mě samotného, Hagride,“ pronesl nakonec co nejjemněji. Pak ještě dodal: „Prosím.“ 

Přesto tam Hagrid ještě chvíli zůstal, pak se otočil a odešel. 

Snape se vzchopil a vstal. Musí být silný, alespoň do zítřejšího večera. Až bude po pohřbu, 

bude mít dost času na truchlení, hroucení se, nebo cokoliv, co bude chtít. Jen jeden den musí 

vydržet. Jeden den má na přípravu, aby ukázal světu, že je stále ten samý člověk jako předtím, 

na ničem jiném nezáleželo. Díky ‚diskrétnosti‘ ministerstva už všichni věděli, že v tom pekle 

byl s Potterem. A teď na něm všichni budou hledat známky toho, co přesně se mezi nimi 

dvěma stalo a co jim ten Bastard vlastně udělal. 

Důstojnost až do konce. Pokud byl schopný vydržet a zachovat svou důstojnost před 

Voldemortem, nezklame před těmito hloupými a slídivými idioty. Ne. 

Nestane se z něj ufňukané děcko, naprostý šílenec, ani hrdina se zlomeným srdcem. Zůstane 

tím, kým byl vždy: Severus Nobilus (! NOBILUS proboha) Snape, Mistr lektvarů prvního 

stupně, jmenovaný bradavický profesor, ředitel zmijozelské koleje (ano, samozřejmě že 

zůstane ředitelem koleje!), hrdý a hrozivý jako vždy, zlý a umaštěný zmetek, věčný samotář. 

Ponořený ve vlastních myšlenkách dlouhé hodiny jen tak bloudil lesem, ale když se nakonec 

vrátil do školy, všiml si, že dav se nezmenšil, ale byl ještě větší a ve vstupní hale stála velká 

skupinka zrzavých lidí, jako by čekala zrovna na něj. 

Weasleyovi. Harryho přátelé. 
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Během jejich zajetí o nich moc nemluvili, možná proto, že to byl Snape, kdo vyprávěl 

příběhy. Ale pokaždé, když se o nich Harry zmiňoval, bylo z jeho hlasu znát, jak mu na jeho 

přátelích záleží, hlavně na Ronu Weasleyovi a slečně Grangerové… Bylo tu víc lidí a on byl 

jaksi nucený něco říct. Proč? Necítil se připravený na takové představení, ne, vůbec nebyl 

připravený! 

Ve skutečnosti mladého Weasleyho stále nemohl vystát, na to se až moc podobal Blackovi. 

Unáhlené pocity a rozhodnutí, spousta sebelítosti a žádné neobvyklé schopnosti (nemluvě o 

těch obvyklých)… Dobře, možná že byl ve svém posuzování příliš tvrdý, ale nemohl si 

pomoci. 

Jakmile zaregistrovali vysokou postavu profesora ve vstupu do haly, ihned zmlkli. 

Snapea přepadla zlost, když deset párů očí zamířilo jeho směrem. Ale neřekl ani slovo, 

pokynul jim hlavou na pozdrav a vydal se směrem ke sklepení. Ale ještě než od nich odvrátil 

pohled, pocítil neklid. Něco ve Weasleyho očích ho hluboce zasáhlo, něco, co se velmi 

podobalo absolutnímu odporu. Tato rodina ho nikdy neměla v lásce, ani rodiče ani děti, ale 

takováto nenávist byla příliš náhlá a přehnaná. 

V duchu nad tím mávl rukou a pokračoval svou cestou, nicméně se mu ulevilo, když se 

konečně dostal pryč ze síně. Na okamžik se zastavil a zhluboka se nadechl, aby se zbavil 

mírného šoku. Opřel se o zeď a snažil se přemoct svou fyzickou i psychickou únavu. Jeho tělo 

ještě nebylo úplně uzdravené a kosti ho bolely, jizvy pálily, prsty tepaly bolestí, byl zmatený a 

jeho mysl toužila po něčem, někom… někom, kdo by se staral. Albus? Možná. Ale Albus na 

něj neměl čas. Zatím. 

Ve skutečnosti chtěl Harryho. Jen aby tam byl, nic jiného. 

Harry. 

Bude se muset osprchovat a převléct do čistého oblečení, ale pak se vrátí zpátky do márnice. 

Doufal, že v noci nikdo jiný nebude chtít mrtvého chlapce navštívit. 

XXX 

„Jsi si jistý, že můžeme…?“ zeptala se Hermiona chvějícím se hlasem. 

„Je mi jedno, jestli to máme dovolené nebo ne. Byl to můj nejlepší přítel. Chci ho naposledy 

v životě vidět a kašlu na to, co by ředitel nebo naši řekli, kdyby to zjistili. Je mi to jedno! 

Copak to nechápeš?“ poslední slova zněla poněkud hystericky, ale Rona to opravdu 

nezajímalo. Třásl se od chvíle, kdy se dozvěděl děsivou zprávu o Harrym, od chvíle, kdy se 

jeho otec před pár hodinami vrátil z práce na ministerstvu… 

A on tomu stále nemohl uvěřit. 

Harry – mrtvý? 

Jak by to mohlo být skutečné? 
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Harry nemohl být mrtvý, že ne? Dokázal přežít všechno. Přežil setkání s Voldemortem 

v prvním ročníku, v Tajemné komnatě, mozkomory, spoustu zranění při famfrpálu, Turnaj tří 

kouzelníků. Ron se třásl z myšlenky, že zvládl i jeho zradu v minulém roce. To znamená, že 

nemohl umřít. Ne. Zkrátka nemohl! Vždy byl ten, co přežil, Chlapec-který-pokaždé-přežije. 

Ron byl odhodlaný Harryho vidět před… před pohřbem. Před tím, než ho celého pokryje zem, 

než řekne světu konečné sbohem. 

Jeho rodiče s ním nesouhlasili, ale jemu to bylo jedno. Chtěl Harryho vidět, aby se ujistil, aby 

tuto skutečnost mohl zvládnout. 

Ale… jak? Proč? 

Táhl s sebou šokovanou a protestující Hermionu. 

Zastavili se před dveřmi márnice a on se děsil pohledu, který na ně vevnitř momentálně čekal. 

„Já nemůžu…“ zakňučela Hermiona utrpením. „Rone, nechci ho vidět mrtvého. Nechci tomu 

věřit. Ne, prosím, ne.“ 

„Musíme, Miono… Pokud chceme mít jistotu, musíme se přesvědčit, že je to pravda…“ 

„Pak už nezbude žádná naděje, Rone…“ podařilo se jí vyslovit skrz tak sevřené hrdlo, že 

mohla sotva dýchat. 

„Chci mít jistotu. Nevěřím Brumbálovi… nebo ministerstvu. Už ne,“ řekl Ron, když pomyslel 

na informace, se kterými se jim tajně svěřil Percy před několika dny. Jeho rodiče se chovali 

tak divně… nevěděl, jestli by se měl s těmito informacemi podělit s Hermionou, nebo raději 

ne. Zhluboka se nadechl a pomalu otevřel dveře, aby neudělal hluk. 

„Rone…“ slyšel prosit hlas své kamarádky, ale nevěnoval jí pozornost a vstoupil do stínu 

místnosti. Ze tmy zářily jen dvě pochodně a uprostřed místnosti se nacházel katafalk a na 

něm… Harry. 

Zcela jistě Harry. Nemohl si ho splést s někým jiným. 

Ten pohled ho tolik šokoval, že se musel zhluboka nadechnout. Harry, který neměl žádnou 

rodinu, ani vřelost ve svém životě. Jen jeho a Hermionu… A oni dva byli jen hloupé děti… 

Dýchej, rozkázal si. 

Harry, na kterého vždy žárlil. 

Dýchej! 

Harry, kterého zradil. 

Dýchej! 

Harry, kterého neměl nikdy rád tolik, kolik by si zasloužil… 
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Dýchej. 

Harry, který nebyl nic jiného, než obyčejná lidská bytost, jako všichni ostatní, včetně něj. 

Dýchej. 

Harry, kterého vždy považoval za nadřazeného ostatním. 

A on byl jen člověk. Plný pocitů. Plánů. Přání. Bolesti. Slabosti. 

A teď byl mrtvý. 

Harry… stále zhluboka dýchat. Ronovy nádechy a výdechy byly čím dál rychlejší, až se 

kolem něj místnost začala točit. 

Harry zemřel. Jedna část jeho života skončila. Náhle a brutálně. A jemu byl jasné, že už nic 

nebude tak jako dřív. 

Harry zemřel. Válka začala. Dětství jim bylo nadobro oderváno. V bezvědomí se zhroutil 

k zemi. 

Když Hermiona zaslechla tiché ‚žuch‘ z místnosti, domyslela si, že se vevnitř něco přihodilo. 

Shromáždila všechnu svou vůli a povzbuzujíc samu sebe, vstoupila do místnosti. Odvážila se 

jen krátce pohlédnout na tělo ležící na márách a přistoupila ke zhroucenému Ronovi. 

„Rone, Rone,“ volala vystrašeně, držela ho za ramena. „Vstaň, Rone, prosím…“ 

Ale Ron se neprobouzel a Hermiona si začínala zoufat. Ron potřeboval pomoc, ale nechtěla 

svého přítele nechat tady. Když ho kontrolovala, zjistila, že stále dýchá velice rychle a srdce 

mu bilo jako o závod. 

„Rone,“ pokusila se znovu a třásla bezvládným tělem. „Probuď se, Rone.“ Ale poslední slova 

už byla řečena napůl v panice. 

Roztřásla se. Byla tady sama se svými dvěma kamarády, jeden z nich byl mrtvý, zatímco 

druhý ležel v bezvědomí. Ona byla náhle nucena se chovat a myslet jako dospělá, ale to nešlo. 

Ne, ne teď a za těchto okolností. 

Cítila, jak jí po tváři stékají horké slzy. 

„Rone, prosím…“ mumlala, a když zvedla pohled, dodala, „Harry, prosím, kdokoliv…“ 

A začala zoufale vzlykat. 

Harry už byl mrtvý. Co když Ron zemře také? 

Znovu a znovu Ronem třásla a vzlykala. 

„Rone, Harry, prosím,“ celé její tělo se silně chvělo. „Prosím, prosím…“ přes slzy neviděla už 

vůbec nic, celý svět se stal jednou velkou šmouhou kolem ní. Mihotavé světlo pochodně, 

Harryho klidná tvář a Ronovo tělo bez života… Začala vzlykat nahlas a všechny potlačené 
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emoce toho dne se vydraly na povrch. Tvář Arthura Weasleyho, když prostě říkal: ‚Harry je 

mrtvý.‘ Ronův tvrdohlavý protest: ‚To nemůže být pravda! Tati! Řekni mi, že…‘ šokované 

obličeje jejích rodičů, nervózní pohledy Weasleyových (tušila, že jí něco tají). Jejich cesta do 

Bradavic, krátký rozhovor s ředitelem… Jako by se všechno dělo někomu jinému a ona jen 

sledovala události… až do teď. 

Chtěla běžet za matkou se vyplakat, ale její rodiče odjeli vyzvednout Dursleyovy kvůli 

pohřbu… a ona musela něco udělat s Ronem, který byl stále v bezvědomí… Bylo toho na ni 

prostě moc. 

A Harry byl skutečně mrtvý. Teď už nebylo pochyb. 

Klečela vedle Rona se skloněnou hlavou a třásla se při každém vzlyku. 

Najednou ucítila něčí jemnou dlaň na svém rameni. 

„Slečno Grangerová?“ ozval se známý hlas. „Co se stalo?“ 

„Ron… omdlel…“ pokoušela se dostat skrz sevřený krk nějaký zvuk, ale bylo to 

nepředstavitelně těžké. Sotva dokázala dýchat. Hlas měla chraplavý a jazyk příliš pomalý na 

to, aby mluvila. 

Potom majitel známého hlasu zvedl Ronovo tělo a opustil místnost, ale ona nemohla vstát, jen 

klečela na kolenou a očima zděšeně zírala do prázdna. Slyšela předchozí hlas mluvit se 

školní ošetřovatelkou. Potom se znovu objevila jemná ruka. 

„Slečno Grangerová… bylo by lepší, kdybyste se zvedla a uložila se do postele… Zítra musíte 

být silná.“ 

Nemohla si pomoct, ale musela se při těchto slovech roztřást ještě víc. Zítra – bude to 

nezvratný bod v jejím životě: něco navždy končilo a nic už nebude stejné. 

„Mami…“ mumlala v pláči. Najednou chtěla, aby byla její máma zpět, aby se s ní mazlila, 

aby plakala, jako když byla malá… Ale její matka ji opustila v nejtěžší chvíli jejího života. 

Jakmile tyto myšlenky zaplnily její mysl, její pláč ještě zesílil a ona se zhroutila k zemi, stejně 

jako Ron, jediný rozdíl byl v tom, že ona byla při vědomí, tak bolestně při vědomí, přestože se 

snažila omdlít. V této situaci by to pro ni bylo lepší. 

Potom ji někdo také zvedl, stejně jako Rona před chvílí, a byla vynesena pryč z této hrozné 

místnosti, kterou už nikdy nechtěla znovu vidět. Skryla tvář do ramene muže, který ji nesl a 

mumlal utěšující slova a věty. Byla položena na lůžko a někdo ji přikryl dekou. Pokračovala 

v bezhlasém pláči. 

„Potřeboval bych Bezesný spánek, Poppy,“ řekl známý hlas. 

„Minutku, Severusi“ povzdechla si ošetřovatelka. „Už jsem skoro hotová se stabilizováním 

stavu mladého Weasleyho.“ 

„Byl to šok?“ 
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„Ano, hyperventiloval. Neměl tam uprostřed noci co dělat…“ 

„Harry byl jeho nejlepší přítel. Chtěl ho naposledy v životě vidět, Poppy,“ odpověděl Mistr 

lektvarů u něj nezvykle přátelským tónem a kapesníkem otíral Hermioně tváře od slz. 

„Je to štěstí, žes tam šel taky…“ 

„Jistě…“ zamumlal nesrozumitelně. 

„A slečna Grangerová? Co je s ní?“ zeptala se madame Pomfreyová. 

„Taky je v šoku. I když jí se podařilo zůstat při vědomí. Cítíte se už lépe, slečno 

Grangerová?“ 

Hermiona jen přikývla a nedůvěřivě na profesora pohlížela. Proč se Snape chová tak jinak, 

než má ve zvyku? Bylo to moc zvláštní… Hned po tom, co zase mohla mluvit, otočila hlavu 

k profesorovi lektvarů. 

„Pane, proč jste dnes večer přišel do márnice?“ přestože byla otázka položena velmi potichu, 

Snape ji slyšel perfektně. Stočil pohled na dívku a úplně cizím a vzdáleným hlasem řekl: „Ze 

stejného důvodu jako Ronald Weasley. Chtěl jsem se s Harrym rozloučit…“ 

Harry… Snape dvakrát vyslovil Harryho jméno… A byl tak smutný… bylo jeho zvláštní 

chování následkem šoku z Harryho smrti? Brumbál říkal, že strávili dva týdny v jedné cele… 

Možná, že přísný profesor měl city, stejně jako všichni ostatní… 

Chvíli poté jí Snape podal lahvičku s lektvarem. Hermiona ho poslušně vypila a ulehla do 

postele. Ale ještě než usnula, potichu zamumlala. 

„Děkuji vám, profesore…“ 

Snape se smutně usmál a rukou přejel po dívčiných dlouhých vlasech. 

„Není zač. A dobrou noc.“ 

XXX  

Snahy ministerstva udržet celou událost v tajnosti před mudly byly zcela marné. Smrt 

slavného Harryho Pottera otřásla celým kouzelnickým světem, a nejen v Anglii. A zatímco při 

Mistrovství světa ve famfrpálu bylo dost času na potřebné úpravy pro přijíždějící lidi, teď na 

to nebyl čas žádný. Lidé začali přicházet den před pohřbem a prakticky obsadili celé Prasinky 

a dokonce mudlovské vesnice a městečka v okolí. Nicméně Bradavice zůstaly vyhrazené jen 

studentům a jejich rodinám. 

Bylo to úplně odlišné od pohřbu jeho bratra, pomyslel si Snape. Zúčastnilo se ho tehdy sotva 

pár lidí: profesoři, několik kamarádů ze třídy, pár dalších přátel – a zlomená a smutná Lily 

Evansová v doprovodu bledého Jamese Pottera, a už nikdo další. 

Quietus se narodil v tichosti, žil v tichosti a zemřel v tichosti. A nikdy kvůli tomu nebyl  

zklamaný: Quietus miloval ticho. 
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Stejně jako Harry. Chlapec však byl stále nucený žít v záři publicity (Snape začal chápat 

Brumbálovo rozhodnutí poslat Harryho k Dursleyovým), posuzovali ho podle jizvy a ne 

matčina sebeobětování… A on nikdy nechtěl nic, než klid a místo, kam se vracet; kam by 

patřil, kde by byl přijímaný a milovaný. 

Příliš pozdě. 

Snape seděl vedle Harryho a už zbývalo jen několik minut… A bude konec… 

„Severusi, na chvilku, prosím,“ uslyšel najednou Brumbálův hlas. 

Sakra! Teď ne! 

„Co chceš, Albusi?“ nemohl se ubránit úšklebku. Ale vnitřně se cítil úplně vyděšený 

přicházejícími událostmi. „Proč mě nemůžeš nechat samotného…“ 

„Je tu Harryho rodina. Chtějí s tebou mluvit…“ 

Snapeův úšklebek se ještě prohloubil. RODINA? Dursleyovi? Směšné. Vyskočil na nohy a 

hrozivě vyběhl z márnice. Dursleyovi. Rodina, která z Harryho života udělala peklo víc, než 

kdy měl on příležitost na hodinách lektvarů. 

Ale ve chvíli, kdy se jeho pohled střetl s pohledem Petunie Dursleyové, se v šoku zarazil. 

„Vy?“ zeptal se váhavě. 

„VY!“ zakřičela žena nazpět. 

Vernon náhle nebezpečně zbledl a Dudley, který zahlédl temného a hrozivého muže a 

nezvyklé chování svého otce, se pokusil schovat za jeho záda. Marně. 

Snape zkřížil ruce na hrudi. 

„Ano, já,“ vyštěkl chladně. 

„Vy se znáte?“ divil se Brumbál. „Jak?“ 

„Tento… muž byl jedním z těch, kdo napadl mou rodinu,“ pohodila hlavou směrem k temné 

postavě. 

„Nebyl jsem tam jako útočník. Zachránil jsem vaší sestře život,“ odpověděl profesor lektvarů 

rozzuřeně. 

„Opravdu.“ Petuniin obličej se zbarvil do červena. „A nechal jste tam tři mrtvé muže a moji 

sestru v šoku a to všechno VAŠÍ vinou! Proč by byla tak rozrušená, kdybyste jí doopravdy 

ZACHRÁNIL? Třeba chtěla umřít, nemám pravdu?“ 

Snape se zamračil. 

„Důvody její špatné nálady nejsou vaše věc…“ 
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„Vy jste hlavním důvodem, proč nesnáším vaši…rasu, zrůdo,“ vyprskla žena naštvaně 

poslední slovo. „Příslušníci vaší rasy zabili mé rodiče. A vy jste byl jedním z nich. Vrah.“ 

„Ty tři muže jsem zabil v obraně…“ začal Snape, ale byl přerušen. 

„Takže jste je ZABIL! Není se čemu divit, že už Lily nechtěla ten váš spolek znovu vidět… 

Je jen škoda, že… ten James Potter přišel a odvedl ji, nebylo překvapení, že nakonec 

zemřela!“ 

„Jak se opovažujete…“ odsekl Mistr lektvarů naštvaně, ale Petunie ho znovu přerušila. 

„Chlapcova smrt byla taky chyba té vaší rasy! Kdybyste ho nechali v klidu, byl by naživu…“ 

„Ano! Žil by zamčený v přístěnku, opovrhovaný a sklíčený!“ 

„Možná máte pravdu, ale byl by ŽIVÝ na rozdíl od mé hloupé sestry a jejího nafoukaného 

manžela!“ 

„Existovat a žít není to samé,“ zavrčel Snape a v očích se mu šíleně zablýsklo. Ztrácel nervy. 

Chtěl pokračovat, ale Brumbálova ruka pevně stiskla jeho paži. 

„Severusi, paní Dursleyová, prosím… Toto není místo pro řešení těchto záležitostí a jistě ne 

tímto způsobem,“ obrátil pohled na svého kolegu. „Všichni jsme se vůči Harrymu provinili. 

Nikdo z nás nemá právo soudit ostatní za jeho nebo její činy…“ 

Brumbálova slova zněla jemně, ale rozzuřeného Mistra lektvarů zasáhla. Připomněla mu jeho 

vlastní chyby, jeho zacházení a chování. Sklonil hlavu a polkl. 

„Promiň, Albusi. Neměl jsem křičet…“ 

Když se paní Dursleyová zřejmě uklidnila, pokrčila rameny. 

„Přinesli jsme s sebou jeho… osobní věci,“ vyhrkla nakonec s malým nádechem odporu a 

znechucení v hlase. „Nepotřebujeme je.“ 

„Děkuji,“ přikývl Brumbál zdvořile. „Co se týče Harryho trezoru: zablokoval jsem jeho účet u 

Gringottů.“ 

Když se Brumbál otočil na Snapea, ten jen pokrčil rameny. 

„Co chceš, abych udělal, Albusi? Nepotřebuji jeho peníze…“ 

K jeho překvapení zamumlala Dursleyová to samé. 

„Dobrá,“ povzdychl si nakonec Brumbál. „Zůstane blokovaný do té doby, než se rozhodneme, 

co s ním…“ 

XXX  

Zalykal se, když pokládali malé křehké tělo do rakve. Chtěl křičet, řvát bolestí, naříkat, 

chtěl ho zpět… Ruce se mu třásly, nohy vrávoraly, když doprovázel Harryho na jeho poslední 
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cestě… Vedle sebe viděl mladého Weasleyho a Grangerovou, ale bylo mu to jedno. Přehlížel 

nenávistné pohledy Weasleyho a vděčné Hermioniny. Jen pokládal jednu nohu před druhou a 

cítil Brumbálovu tichou podporu po svém boku. 

Mlha. 

Bolest. 

BOLEST! Jako by mu na hruď přitiskli do běla rozpálené železo. Všechno bolelo víc, než 

mohla nějaká fyzická bolest, víc než desítka Cruciatů, víc než cokoliv předtím. 

Přesto pokračoval v chůzi… Mrtvý muž přichází… i když nebyl odsouzený k smrti, cítil se 

tak. Z jeho života nezbylo nic jiného, než jedna velká agonie mířící ke svému konci. Byl 

odsouzený k životu. Jak…nechutné. 

Zavrtěl hlavou znovu a znovu. 

A hrob… Hrob Potterů: staří Potterové tam byli pohřbení, a později i James a Lily, ve 

skutečnosti Quietusova láska… a teď se k nim připojí Harry SNAPE… Ale Potterovi si to 

zasloužili. 

Sakra, že si to zasloužili! 

Ale…Quietus by to zasloužil také… Zasloužil by si, aby byl jeho syn pohřbený s ním. 

Ale Snape nebyl schopný otevřít ústa k protestu. 

Ne. Harry sám se považoval za syna Jamese Pottera, pravdu o Quietusovi a Lily se dozvěděl 

sotva pár hodin před smrtí… Ano, hrob Potterů bylo to správné místo, kam jej uložit. 

Cítil současně vinu a zradu. Kdo za to všechno může? 

A celý proces… Brumbálova smuteční řeč, dlouhý a nudný projev ministra… Potom sestup 

rakve a první hroudy dopadající na její víko… Musel se opřít o ředitele, pokud se nechtěl 

zhroutit před celým kouzelnickým společenstvím. Udělal to, samozřejmě, jak nejdiskrétněji se 

dalo, ale viděl, že Black to zaznamenal. 

Ten zpropadený pes stál na druhé straně hrobu (změněný pomocí Mnoholičného lektvaru), 

podporovaný Fletcherem a nevypadal o nic lépe než on. 

Grangerová se třásla maximální bolestí, z druhé strany byl ten ztuhlý spratek Weasley a 

vypadal, že je v těžkém šoku. Snape jen doufal, že se znovu nezhroutí. 

Během celého procesu Snape nezaslechl žádný hlas ani hluk, byl úplně hluchý, ale zvuky  

dopadající hlíny na dřevo rakve byly příliš ostré a pronikaly do jeho ochrnuté mysli, 

způsobovaly více bolesti, než bylo možné. 

Když zem nakonec pokryla rakev a hosté se začali rozcházet, rozhodl se Snape opustit 

ředitele. 
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Odejít ode všech. Silná a náhlá potřeba navštívit opuštěný hrob svého bratra vytlačila všechny 

ostatní myšlenky. A tak tam zamířil. 

Hrob byl hodně bokem… tak VELMI opuštěný…Snape se kvůli tomu zastyděl. Sotva jej 

navštívil, jen jednou za rok – 2. prosince, aby zavzpomínal, aby posílil své rozhodnutí bojovat 

proti temné straně… potřeboval to, potřeboval tento typ posily ve svém osamělém životě. 

Dávalo mu to sílu zůstat nezlomný, a nezáleželo na tom, nakolik nenáviděl svou vlastní 

existenci. 

Zhroutil se na zem a byl velmi vděčný za to, že ho nikdo nevidí. 

Ležel na břiše nekonečné hodiny, tvář skrytou v dlaních, bojující za pláč, za úlevný pláč, ale 

on nedokázal plakat… 

PROČ? 

„Quietusi, Quietusi, odpusť mi, selhal jsem… Je moje vina, že je tvůj syn mrtvý. Měl jsem se 

o něj starat lépe. Měl jsem dávat větší pozor. Měl jsem ho víc milovat. Selhal jsem…“ 

Znovu a znovu. 

A necítil obvyklou úlevu a posilu. Jako by se Quietus nakonec rozhodl ho opustit, a to úplně. 

Nebo jen čekal na svého syna? Prsty sevřely hlínu, škrábaly po zemi, po kamenech v jedné 

velké bolesti. BOLELO TO! 

Quietus ho opustil. Nechal ho samotného, víc než kdykoli jindy. Jak měl po tomto dál žít? Jak 

mohl dál nosit svou obvyklou masku lhostejnosti a nenávisti? (opravdu to byla jen maska?) 

Už nemohl nenávidět… přestal nenávidět Voldemorta, Pettigrewa a i Brumbála, ne, teď už 

nebyla pravda, že by je nenáviděl. 

„Severusi, je čas vrátit se do školy…“ zavolal ho tichý Brumbálův hlas v tmavých večerních 

hodinách. „Je pozdě. Všichni už jsou pryč.“ 

Ředitel mu pomohl se zvednout. 

„I Quietus mě opustil, Albusi,“ zamumlal chraplavě. „I on si myslí, že si nezasloužím trochu 

klidu…“ 

„Ššš, Severusi, uklidni se…“ 

„Nemůžu, Albusi!“ vykřikl zoufale. „Prostě nemůžu! Až dodnes, pokaždé když jsem šel 

navštívit Quietuse, já… cítil jsem podporu a cítil jsem sílu, kterou jsem hledal… a klid, slabý 

a křehký, mohl jsem ho tady najít, ale teď…“ 

„Jsi jen příliš fyzicky a emocionálně vyčerpaný, Severusi. Najdeš svůj klid, věř mi…“ 

„Jak bych ti mohl věřit, Albusi?“ 

Zastavili se. Ředitel se na svého kolegu překvapeně zahleděl. 
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„Proč si myslíš, že už víc nejsem hoden tvojí důvěry?“ 

Snape už otevíral ústa, aby staršímu muži vykřičel odpověď, ale uvědomil si, že by je někdo 

mohl slyšet. Jen se otočil a pokrčil rameny. 

„Povím ti to, až budeme moct hovořit soukromě.“ 

Padlo na ně nepříjemné ticho. 

„Takže to víš,“ povzdechl si Brumbál o chvíli později. 

Snape přikývl. 

„Jak?“ 

„Albusi,“ ušklíbl se netrpělivě. „Měli jsme na mluvení dva týdny. A prostě nám to… došlo.“ 

„Takže…TO byl důvod, proč ses o něj staral?“ vypadal ředitel najednou smutně. 

„Ne, Albusi,“ upřeně se na něj zahleděl. „Všichni se pletete. I kdyby Harry nebyl chlapcem, 

kterým byl, tak bych se o něj staral. On… byl to prostě dobrý kluk, Albusi. Laskavé, milující 

a starostlivé děcko. Byl jsem tak šťastný, když řekl, že je rád můj příbuzný…“ zakroutil 

hlavou. Copak na tom víc záleželo? 

Když dorazili k bráně do Hlavní síně, Brumbál se zastavil a zvedl ke Snapeovi pohled. 

„Je mi to líto, Severusi,“ zamumlal. 

„Ale tím minulost nezměníš, že, Albusi,“ odpověděl hořce Snape a vydal se směrem ke 

sklepení. Starého muže nechal za sebou. 

Když vstupoval do známého a naštěstí Blackaprostého obývacího pokoje, znovu ztratil klid. 

Padl na kolena vedle jednoho z křesel a o jeho područku si opřel hlavu. 

To byl konec. 

Úplný konec. 

Co teď mohl dělat? 

Klečel tak dlouhé minuty, když tiché klepání prolomilo ticho.                                               

Neodpověděl. 

Dveře za ním se otevřely. 

Pouze ředitel byl natolik drzý, aby narušil jeho soukromí. 

„Nech mě být, Albusi. Prosím,“ zamumlal do dlaní. 

„Nejsem ředitel, Severusi,“ ten hlas se mu zdál povědomý, PŘÍLIŠ POVĚDOMÝ. 
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Zachvěl se. 

Skvělé! Noční můry i bez spánku! 

Zavrtěl hlavou. 

„Ne.“ 

„Severusi…“ 

„Ne.“ 

„Pane…“ 

Teď už byl hlas přímo vedle něj. Pomalu a opatrně zvedl hlavu z opěradla křesla. 

A zamrkal. 

A zamrkal znovu. 

Ale vize nechtěla zmizet. Vedle něj stál… Ne, to nemohla být pravda! Harry byl tady. Živý. 

Nebo tak jen vypadal? 

„Co je, Pottere? Rozhodl jste se připojit k Ufňukané Uršule, Krvavému baronovi a Protivovi? 

Nebo jste se rozhodl, že mě budete pronásledovat?“ zeptal se suše. 

„Jsem živý, Severusi. Nezemřel jsem,“ chlapcův hlas byl klidný, ale jeho oči byly plné slz. 

„Prosil jsem ředitele, aby ti to řekl, ale on nechtěl…“ 

„To nemůže být pravda… Viděl jsem tvé tělo. Ležel jsi v márnici na márách. Položili tě do 

rakve a pohřbili, viděl jsem to, každý detail, VIDĚL JSEM TO!“ křičel zoufale muž. 

Potom… se chlapec přiblížil a klekl si vedle Severuse. 

„Jsem naživu…“ 

Snape natáhl ruku, aby se dotkl jeho tváře. Pomalu. Opatrně. S nadějí. 

Jeho prsty se dotkly těla. 

Jeho dlaně cítily teplo. A vlhkost: slzy. 

Slzy stékaly po Harryho tvářích. 

„Jsem živý, pane.“ 

„Harry…“ 

PAK se to stalo. Jako by se v něm zhroutila zeď postavená hořkostí, smutkem, zoufalstvím a 

bolestí a on znovu pocítil život… opět život. Pevně chlapce vtáhl do náruče a obtočil kolem 

něj ruce, přitiskl ho k hrudi a poprvé za posledních patnáct let plakal. Plakal tak, jak to dělají 
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jen muži: silně a v tichosti se třásl a slzy smáčely chlapcovu hlavu a ramena a on plakal a 

plakal po nekonečné minuty… 

A Harry ho objal zpátky, pevněji ve snaze ho ukonejšit. 

„Jsem naživu, Severusi. Jsem naživu.“ 

Kapitola šestnáctá: Najdi cestu domů 
 

Trvalo dlouhé minuty, než se Severus uklidnil. 

„Harry…“ 

„Pojďme se posadit na pohovku,“ povzdechl si nakonec Harry. „Je to krapet pohodlnější než 

podlaha… pořád se necítím moc dobře…“ 

„Ale jak jsi mohl přežít… Pettigrew na tebe seslal vražednou kletbu…“ 

„Brumbál tvrdí, že je to kvůli jeho životnímu dluhu… Nemohl mě zavraždit. To on 

samozřejmě nevěděl. Ředitel si myslí, že mě doopravdy chtěl zabít, ale něco uvnitř něj mu 

zabránilo seslat kouzlo plnou silou a já jen ztratil vědomí.“ 

„Myslel jsem si, že jsi mrtvý.“ 

„Jo, já vím… Prosil jsem ředitele, aby ti řekl, že jsem naživu, ale on vždycky odolal a nechal 

mě samotného. Ani jsem nemohl jít za ním, byl jsem tak slabý a ředitel měl ještě hodně věcí 

na práci. Jen se postaral o má zranění a hned na to odešel. Neměl jsem čas si s ním promluvit, 

takže na něj musíme teď počkat,“ řekl Harry. „Neznám odpovědi na tvé otázky, ale prý tu 

bude za hodinu.“ 

Snape přikývl, sevřel opěrky křesla a ztěžka se zvedl. Točila se mu hlava, ale přesto Harryho 

chytil a pomohl mu postavit se. Doklopýtali až k pohovce a Snape se na ni s úlevou zhroutil. 

Najednou se cítil úplně prázdný. 

„Nemůžu uvěřit, že mi to Albus udělal…“ pronesl a nezaostřený pohled upínal ke krbu. 

„Nemůžu tomu uvěřit…“ 

Harry se posadil vedle něj. 

„Jsem si jistý, že k tomu měl své důvody… A nejspíš ho nenapadlo, že to pro tebe bude tak 

těžké, když vezmeme v úvahu to, že jsi mě nikdy neměl příliš v lásce…“ 

„Asi máš pravdu… Ale na druhou stranu…“ Snape se stále nemohl sebrat. 

Harry ustaraně studoval jeho tvář. Musel to pro něj být obrovský šok. A skutečnost, že Snape 

plakal, ho v jeho podezření ještě utvrdila. Ano, viděl ho v slzách už dvakrát během 

uplynulých týdnů: jednou, když ho pronásledovala noční můra o Quietusově smrti, a když ho 

Avery poprvé mučil. Ano, tenkrát měl Severus v očích slzy. Ale neplakal doopravdy. 



218 
 

Snape – plačící. 

Plynoucí čas, který vždy obrací život vzhůru nohama. Ještě před dvěma měsíci opravdu neměl 

rád přísného a zakyslého Mistra lektvarů. A teď – cítil jeho bolest, jako by byla jeho vlastní. 

A Snape plakal, o čemž si Harry byl jistý, že neudělal léta či desetiletí… 

„Mimochodem, je tu docela zima,“ zachvěl se najednou Harry. „NENÁVIDÍM sklepení…“ 

Snapeův pohled se okamžitě zaostřil. Vytáhl zpod opasku Quietusovu hůlku a jedním 

švihnutím zapálil dřevo v krbu, druhým přivolal deku a po třetím mávnutí hůlky se na 

konferenčním stolku vedle pohovky objevila čajová souprava. Pevně Harryho zamotal do 

deky a do rukou mu strčil hrnek s horkým čajem. 

„Omlouvám se, že jsem byl trochu… nepozorný,“ usmál se slabě. „Je ti už líp?“ 

„Rozhodně,“ usmál se v odpověď Harry. „A nemusíš se omlouvat za svoji nepozornost. Já 

bych udělal to samé.“ 

„Ale ty jsi ještě dítě a já bych se měl chovat jako dospělý,“ Severus zavřel oči v rozpacích. 

„Nechtěl jsem tě zneklidnit svými pocity…“ 

„Severusi, poslední dny pro tebe byly prostě příliš těžké. Není nic, za co by ses měl stydět.“ 

Snape přikývl a Harry byl ohromený poslušným chováním jinak přísného profesora. 

„A, ehm… jak se cítíš? Zranění…“ povzdechl si nakonec Snape. Teď byla řada na Harrym, 

aby byl v rozpacích. 

„Některá jsou stále bolestivá… Hlavně ta hluboká na mých… nohách a hýždích,“ Harry polkl. 

„V těch místech zranění zasáhlo i kosti, Harry. Ještě nějakou dobu budou bolestivá…“ 

„Ředitel říkal to samé, když je léčil.“ 

„A Fawkes…?“ 

„Není tady. Nevím, kde je, ale neviděl jsem ho. V každém případě moje zranění už byla napůl 

vyléčená, když jsme sem dorazili a nejsem si jistý, jestli dokáže vyléčit zranění jako tato.“ 

„Aha… Ať už je to jakkoliv, řekl bych, že budeš mít problémy s těmi ranami od břitvy.“ 

„COŽE?“ zhrozil se Harry. „Co myslíš tím problémy?“ 

„Ehm… Doufám, že se mýlím, ale v některých případech můžou ještě bolet… znovu hodně 

bolet. V situacích, které jsou podobné tamté.“ 

Harry se znovu zachvěl a udělalo se mu zle. Musel se přemáhat, aby nezačal zvracet. 

Když si Snape uvědomil dopad svých slov na chlapce, lehce zbledl a rychle dodal: „Ačkoliv 

se mohu mýlit. Nemám v tomto oboru žádné zkušenosti.“ 
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„A co tvoje zranění?“ zeptal se náhle Harry. 

„Výrazně lepší. Poppy strávila hodně času s léčením mých rukou…“ 

Harry přikývl. Chvíli seděli v úplném tichu. 

„Jsem šťastný, že se nám povedlo všechno to přežít,“ promluvil Harry. „Nikdy bych tomu 

nevěřil. Byl jsem si naprosto jistý, že tam umřu… Ale teď… Nemůžu popsat, jak se cítím… 

Je to, jako bych dostal druhou šanci na život, abych vše mohl začít od samého začátku.“ 

„Ty nepotřebuješ druhou šanci. Já nicméně ano. A také jsem ji dostal.“ 

„Ach, zase ta dobře známá diskuze o zásluhách?“ Harry Snapea šťouchl a věnoval mu široký 

úsměv. Snape se usmál nazpět. 

„Dobře, dobře, už toho nechám…“ 

„Díky bohu. Tvoje výčitky k sobě samému mě nudí k smrti…“ 

„Pottere!“ 

„Snape!“ 

„Cože?“ 

„Nejsem Potter, vzpomínáš si, strýčku? A pokud si dobře pamatuji, Harry Potter byl pohřbený 

před několika hodinami…“ 

Snapeův výraz potemněl při vzpomínce na pohřeb a události předchozích dnů vtrhly do jeho 

mysli. Ani si neuvědomil, že se začal znovu třást a jen Harryho pohyby ho dokázaly vytrhnout 

z jeho transu. Chlapec položil prázdný šálek na stůl, obmotal kolem nich pokrývku tak, jako 

to dělali v cele, a stulil se mu do náruče. 

„Přežili jsme, Severusi. Je konec. Jsem živý. A ty taky,“ opakoval jemně stále dokola, dokud 

se Severus neuklidnil a nepřestal se třást. 

„Myslím, že toho na mě bylo zkrátka… moc,“ zamumlal nakonec profesor. Zvedl oči k 

Harrymu. „Opravdu jsem věřil, že jsi zemřel, Harry. Neumíš si představit, jak jsem se cítil… 

Já…viděl jsem tě umřít. Bylo to… hrozné. Chtěl jsem taky umřít… Byla to moje vina…“ 

„Nic nebyla tvoje vina, Severusi. Vůbec nic.“ 

„Nechal jsem tě za sebou.“ 

„Ale já to přežil. S tvojí pomocí. Přivedl jsi mě zpátky do Bradavic.“ 

„Bylo to příliš podobné Quietusově smrti…“ zašeptal Severus. 

„Ale já jsem naživu.“ 

„Ale mohl jsi být mrtvý.“ 
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„Ale nejsem,“ řekl Harry ostře. „Prosím tě, Severusi. Přestaň s tím. Zachránil jsi mi život. Bez 

tebe bych byl mrtvý hned první večer nebo během mučení. Bez tebe bych ztratil důstojnost, a 

i kdybych nějak přežil mučení, stále bych neměl domov…“ poslední slova byla vyslovena 

potichoučku. A něco za nimi bylo skryto. Naděje? Strach? 

Snape uvolnil jednu paži z Harryho objetí a obtočil ji kolem chlapcových ramen. 

„Nelituji toho, co jsem ti slíbil, Harry…“ začal, ale náhlé zaťukání na dveře ho vyrušilo. „To 

by měl být ředitel. Pojď dál,“ ušklíbl se směrem ke dveřím. 

Pokud by pohled uměl zabíjet, zemřel by ředitel přímo ve dveřích. Snapeova tvář byla ještě 

bledší než obvykle a Harry přemýšlel, jestli ho vůbec kdy viděl takto naštvaného, obzvlášť 

vůči Brumbálovi. Ale chápal jeho pocity. Poslední dva dny byly i pro Harryho hotová muka a 

i když věděl, že oba přežili strašlivé události, Severusova společnost mu chyběla. Musel 

zůstat celou noc sám v temnotě ředitelových komnat, pronásledovaný představami a 

vzpomínkami na předešlé dny. Děsil se každého stínu a zvuku z okolí, a ani na chvíli nemohl 

usnout. Místnost byla pohodlná, a přestože měl ředitel zkušenosti s léčením, nemohl s Harrym 

ztrácet čas. Ten postrádal společnost dospělého, který by mu v tomto stádiu pomohl… Kdyby 

se musel vypořádat i se Severusovou smrtí, určitě by zešílel. Harry se zachvěl a ještě pevněji 

muže sevřel v objetí, než ho potom pustil. 

Brumbál vypadal, jako by se snažil vyhnout Snapeovu pronikavému pohledu. Posadil se 

pohodlně v křesle naproti pohovce, a zvedl pohled ke dvojici sedící před ním, zabalené do 

společné přikrývky. Viděl Snapeovu ruku stále volně ležící na Harryho rameni a usmál se. 

Harry se nějak zklidnil, když uviděl ředitelův úsměv, Severus, naopak, se rozzuřil. 

„Doufám, že se ti to líbilo!“ vyprskl a chtěl zkřížit ruce na hrudi, ale Harryho rameno mu 

v tom zabránilo a tak jen na starého muže vrhl jeden ze svých nejlepších smrtijedských 

pohledů. 

Brumbála ale toto vystoupení vůbec nezastrašilo. Přesto se jeho úsměv vytratil. 

„Ne, nelíbilo se mi to, Severusi. Ani na chvilku. Ale bylo to nutné. Je mi to líto,“ jeho výraz 

byl smrtelně vážný. 

„Nemluvím jen o posledních dnech, Albusi,“ Snapeův hlas byl ledový a ostrý. „Co předchozí 

roky? Patnáct posledních let? Byl to vskutku velký vtip, co?“ 

Harry si byl chvíli jistý, že Brumbál ztratí nervy, ale starý muž zůstal po celou dobu klidný a 

najednou vypadal tak… smutně. 

„Myslím, že nám dlužíš vysvětlení,“ pokračoval Mistr lektvarů. „Ne fakta. Ta už jsme nějak 

uhodli. Jsem spíš zvědavý na tvé motivy držet to všechno v tajnosti.“ 

Celý rozhovor byl tak nepříjemný, že by Harry byl raději někde jinde než tam. Ano, také byl 

zvědavý, ale tón diskuse byl tak chladný… připomínalo mu to hodiny lektvarů nebo jejich 

první společný den v Nightmare Manor. A ten pocit se mu ani trochu nelíbil. 
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„Nebylo to moje rozhodnutí, Severusi,“ povzdechl si ředitel těžce. „V žádném případě. 

Nesouhlasil jsem s tím, ale moje situace byla jistým způsobem stejná jako tvoje…“ 

„Co tím chceš říct?“ chlad ze Snapeova hlasu nezmizel. 

„Byl jsem přísahou donucen držet to v tajnosti.“ 

Snapeovým obličejem přeletěl záblesk pochopení. 

„Lily?“ zeptal se opatrně. 

Brumbál na to jen přikývl. 

„Dnes se mi konečně ulevilo, když jsi mi řekl o rozluštění její hloupé hádanky,“ Harryho 

šokoval jasný hněv na ředitelově tváři. „Netušil jsem, jak ti to říct, aniž bych porušil 

přísahu… Naštěstí to nebylo zapotřebí.“ 

„No, Albusi, můžeme konečně slyšet celý příběh?“ opřel se Snape do křesla. Harrymu se 

ulevilo, když se napětí v místnosti trošku zmenšilo. 

„Samozřejmě,“ přikývnul Brumbál. „Jak jsi podotkl, máte právo to vědět… pojďme na to… 

Celý příběh začal v pátém ročníku tvého bratra. Lily a on byli vždy dobří přátelé, i když se to 

snažili skrývat. Quietus se obával tvé reakce a reakce tvých rodičů a nechtěl Lily ohrožovat. 

Ale jak se stávali bližšími, potřebovali nějaký plán, jak se nenápadně scházet a být spolu. 

Tehdy už byl James jedním z Quietusových nejlepších přátel, a přestože Sirius a Peter nebyli 

tímto přátelstvím příliš nadšení, akceptovali ho, protože… v té době byli zaneprázdněni 

jinými záležitostmi…“ pousmál se ředitel. „Black chodil s jednou dívkou z Havraspáru a 

Peter se snažil získat co nejlepší OVCE, protože chtěl pracovat na ministerstvu. Ten rok byl 

tvůj poslední, Severusi. Řekl bych, že sis ničeho nevšiml, protože jsi měl svých starostí dost.“ 

Severus nevypadal příliš potěšený touto poznámkou. 

„Ano, v tu dobu jsem se přidal k Voldemortovi,“ vyštěkl temně. 

Ředitel byl najednou zaskočený. 

„Měl jsem na mysli Anne Blackovou, Severusi,“ řekl stařec. 

„V té době jsem na ni tolik nemyslel,“ znechucení nad sebou samým bylo v jeho hlase jasně 

zřetelné. Harry ho šťouchnul. 

„Hej, Severusi… Nezačínej zase…“ zamumlal k němu a ředitel školy se pousmál nad 

Harryho slovy. Harry se dostal do rozpaků, ale nakonec se také usmál. „Můžete, prosím, 

pokračovat v příběhu, řediteli?“ 

„Takže… James a Lily předstírali, že spolu chodí, což znamená, že Lily trávila prázdniny a 

několik víkendů u Potterů, zvlášť po tom, co James vychodil školu, takže Quietus a Lily se 

tam mohli scházet, aniž by vzbudili podezření…“ nasadil mírně odměřený tón. „Muselo to 
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pro Jamese být velice těžké, protože ji také miloval. Nicméně si myslím, že jí o tom nikdy 

neřekl,“ dodal tiše. 

„Ale po tom, co se vzali, jí to určitě pověděl…“ Harry na starého muže upřel prosebný 

pohled. Pouhá myšlenka na to, že jeho otec… ne, ne otec, ale ano, v jistém smyslu to byl jeho 

otec, jak mu Severus vysvětlil před několika dny… že James Potter žil s jeho matkou, aniž by 

mu jeho city byly opětovány… Cítil, jak se mu stáhlo hrdlo. 

„Nevím přesně, co se stalo během jejich manželství, ale osobně si nemyslím, že byli…že si 

byli blízcí v tom smyslu, jak by sis přál, Harry. James tvou matku respektoval a dělal, co 

mohl, aby ji utěšil po Quietusově smrti.“ 

„To pro něj muselo být hodně těžké…“ zašeptal chlapec stále pod vlivem předchozí 

myšlenky. 

Snape jen pokýval hlavou. 

„Nikdy jsem si nemyslel, že byl James tak… šlechetný,“ přiznal. 

„Stejně jako jeho otec a jeho matka,“ Brumbálův úsměv pohasl. „Byli zkrátka příliš dobří… a 

naprosto nezištní a zemřeli při obraně jiných osob. Všichni. Ale to už je úplně jiný příběh. Jak 

jistě víš, když Quietus zemřel, Lily už věděla, že čeká jeho dítě. Byly to jen dva dny po jeho 

smrti, když jsi ji tenkrát zachránil.“ 

„To byly jen dva dny? Zdálo se mi to jako mnohem víc…“ zamumlal Snape. „No, možná máš 

pravdu. Když jsem ji zachránil, tak ještě nevěděla… řekl jsem jí to… ale pohřbu se 

zúčastnila.“ 

„Ano. Po pohřbu strávila hodně času nad jeho hrobem. Byla to jedna z těchto příležitostí, kdy 

jsem ji našel a měl jsem možnost s ní mluvit. Bylo to v zimě, takže byla napůl zmrzlá. 

Sedávala tam celé hodiny, když zjistila, že tam nikdy nechodíš. Hodně se jí tím ulevilo, 

protože se s tebou nechtěla potkat. Dotáhl jsem ji do své pracovny, kde se mi přiznala, že je 

těhotná s tvým bratrem. Byla úplně zoufalá. Nebyli svoji a její milenec byl po smrti. Děsila se 

hanby a posměchu, kdyby se zjistilo, že je těhotná a svobodná… Myslím, že hlavní důvod, 

proč si nechala to dítě, tebe, Harry, byl ten, že hluboce milovala tvého otce a že jsi byl jediná 

věc, která jí v životě po něm zůstala.“ Harry se dostal do rozpaků. 

Od první chvíle, co se dozvěděl pravdu, Harry cítil teplý záchvěv v hrudi. Bylo to tak… 

správné a smutné zároveň. 

‚Tvůj otec.‘ Brumbál to vyslovil tak věcně a přirozeně, až to v něm vzbuzovalo něco jako 

pocit sounáležitosti. 

‚Tvůj otec.‘ ‚Milovala tvého otce.‘ Quietuse, ne Jamese. Harry pevně zavřel oči. Celá místnost 

se kolem něj točila. 

‚Tvůj otec.‘ Jeho mrtvý otec. Proč se tyto věci musely stávat vždy jemu? Před několika dny, 

když to se Severusem zjistili, byl ten fakt schopný přijmout. Ale tehdy to hlavně znamenalo, 
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že on a Severus jsou příbuzní. Líbila se mu představa, že je spřízněný se Severusem, ale 

nemohl si zvyknout na myšlenku, že Quietus je jeho otec. Znělo to tak neuvěřitelně. Tak 

vzdáleně. Ale Brumbálova přirozená slova ho zasáhla přímo do srdce. Takže to bylo jisté. 

Quietus. Muž, o kterém předtím nikdy neslyšel. 

„Zakázala ti říct mi pravdu, že?“ Snape najednou vypadal strašně unavený. „Myslela si, že 

Quietuse nenávidím… protože jsem nikdy nenavštívil jeho hrob…“ 

„Možná to byl jeden z důvodů, to já nevím, nikdy se o tom nezmínila.“ 

„Tak v čem se mnou měla problém?“ povzdechl si Mistr lektvarů. 

„Věděla, že jsi Smrtijed. Quietus jí to prozradil. Nevěřila mi, když jsem trval na tom, že jsi 

změnil strany. Byla svědkem toho, jak jsi zabil tři děcka, a měla z tebe hrůzu. Prohlásila, že si 

nepřeje, abys měl nějaký vliv na Harryho. Obávala se toho, že ho přivedeš na temnou stranu, 

nebo ho přinutíš přidat se k Voldemortovi.“ 

„Nikdy bych ho k ničemu takovému nenutil, i kdybych byl stále Smrtijed!“ rozlítil se  Snape. 

„Ani Quietuse jsem se nesnažil k tomu nutit. Nikdy!“ 

„Já vím, Severusi. Nicméně byla podezřívavá. A myslím, že měla strach i z tvé rodiny…“ 

„Není divu…“ zamumlal profesor temně. „Ale ty jsi mi to po její smrti mohl prozradit, 

Albusi…“ 

„Byl jsi v Azkabanu, Severusi. Navíc jsem nemohl porušit svou přísahu. A také jsem nechtěl, 

aby Harry vyrůstal jako rozmazlované dítě…“ 

V tomto okamžiku si oba dospělí uvědomili, že s Harrym není něco v pořádku. Nepodílel se 

na jejich rozhovoru, jen tiše seděl na pohovce, tvář bledou, oči zavřené a po tváři mu stékaly 

slzy. 

„Co se děje, Harry?“ zeptal se Snape ustaraně. 

Harry bojoval se svými slzami a škytavkou, aby odpověděl. 

„To je tak hrozné… Nikdy jsem ho neviděl… Nikdy jsem o něm neslyšel. Ani se mu 

nepodobám. A přitom je to můj otec, jenže zemřel ještě před mým narozením,“ potřásl 

hlavou. „A vy o něm mluvíte tak… přirozeně jako… jako…“ byl skutečně rozzlobený sám na 

sebe, že ukazuje svoji slabost, ale přesto nemohl větu dokončit. Slzy ho dusily a kousal se do 

rtů, aby tím zabránil pláči. 

Snape se náhle zvedl. 

„Okamžik,“ řekl a odešel z místnosti. Brumbál to naštěstí nijak nekomentoval a Harrymu se 

podařilo trochu zklidnit do doby, než se Snape vrátil s krabicí v ruce. Posadil se vedle chlapce 

a položil mu ji do klína. 

Harry k němu tázavě zvedl pohled. 
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„Fotky…“ povzdechl si Severus. 

Chvíli zavládlo v místnosti úplné ticho, až Harry třesoucíma se rukama krabici otevřel. Opět 

fotky, jen fotky, nic víc. Nacházela se tam SPOUSTA fotek… ale neměl ŽIVÉ rodiče. Jen 

obrazy a vzpomínky. A teď tu byla jen další vzpomínka, kterou přidá k ostatním… 

Ke konci svého života bude mít spoustu alb plných obrázků mužů a žen, které nikdy 

nepoznal, pomyslel si sarkasticky. 

Pak ho uviděl. Stál vedle Severuse: pohledný, vysoký kluk, i když ne tak vysoký jako jeho 

starší bratr. Opravdu vypadal jako Mistr lektvarů, až na věčný posměšný úšklebek. Jen tam 

tak stál a nesměle se usmíval, ale jeho oči se třpytily podobně, jako ty Brumbálovy. Tančila 

v nich spousta hvězdiček a… ano. Obklopovala ho síla, nepopiratelná moc, stejně jako u 

ředitele. Jediný rozdíl byl, že Brumbálova moc byla zřejmá jen v případech, jako ten před 

dvěma měsíci při incidentu s Barty Skrkem. Jeho otec naproti tomu nebyl rozzlobený nebo 

jakkoliv rozrušený. Působil klidně a vyrovnaně, a opravdu plaše, přesto z něj vyzařovala ona 

moc. 

Harryho najednou napadlo, jestli byl jediný, kdo si toho všiml. Aniž by zvedl zrak 

od obrázku, zeptal se tiše. 

„Vždy vypadal tak silný?“ 

Slyšel Snapeův vzdech z jeho strany a Brumbálovo polknutí z křesla. 

„Co tím myslíš?“ zeptal se Snape ve stejné chvíli, jak Brumbál promluvil: 

„Nejen že vypadal mocně, Harry. On mocný byl. Byl… možná ještě silnější než já.“ 

Snapeovi při té tiché poznámce poklesla čelist údivem, ale Harry odmítnul vzhlédnout. Místo 

toho vzal do ruky další fotku. Opět Severus a Quietus. Smáli se na břehu jezera, v pozadí byl 

vidět bradavický hrad. Severus zřejmě ani nepostřehl, že ho někdo fotí… Na tomto obrázku 

opravdu vypadali jako dvojčata. 

A další: Quietus tváří v tvář neznámému muži, v rukách hůlky, v tradičním soubojovém 

postavení. Jak je Harry sledoval, oba sklonili své hůlky, usmáli se na něj a zamávali. 

Druhý muž se mu zdál povědomý. Určité rysy… 

„Harold Potter,“ uslyšel Severuse. „Nevím, kde byla pořízena tato fotka. Našel jsem ji mezi 

Quietusovými věcmi po jeho smrti… jako spoustu těchto fotografií.“ 

Po chvíli ticha se Brumbál podíval na dvě postavy sedící před ním. 

„Řekl bych, že je čas na lehkou večeři,“ řekl a ladným pohybem hůlky objednal jídlo, které  

se objevilo na stolku hned vedle čajové soupravy. Ředitel ji naplnil čajem a jeden plný šálek 

horké tekutiny vzal do ruky. 
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Harry neměl hlad, takže zůstal v klidu a jen dál rozjímal nad obrázky. Nicméně Snape se 

natáhl a vzal do ruky jeden talíř. Ale když si všiml, že se Harry ani nepohnul, tak ho chlapci 

podal. 

„Musíš něco sníst, Harry.“ 

„Nemám hlad,“ pokrčil Harry rameny a jen si prohlížel další fotografii. James a Harold 

Potterovi, Lily Evansová a Quietus u jídla, sedící za velkým mahagonovým stolem. Bylo to 

tak jasné… Jeho máma a Quietus vedle sebe, James seděl naproti nim a zvláštně se usmíval. 

Smutně? Harry si povzdechl. Přitom slyšel Snapeovo reptání. 

„Neptal jsem se tě, jestli máš nebo nemáš hlad. Musíš něco sníst, i kdyby to mělo být jen 

trochu. Jestli se chceš úplně uzdravit, potřebuješ energii. Musíš jíst.“ 

„Tak dobrá,“ odpověděl Harry stále zahleděný do fotografie. Položil si talíř na kolena a začal 

oždibovat jídlo, zatímco bral do rukou další obrázek. „Nenávidím kouzelnické fotografie…“ 

zabrblal po nějaké době. „Skoro bys uvěřil, že ti lidé jsou živí: sledují tě, zdraví tě, jako by 

byli ještě schopni cítit, jako by mohli milovat… jenže nemohou. Netuší, co zrovna cítíš, po 

čem toužíš. Jsou mrtví. Jen předstírají, že existují, že jsou živí. A když je odložíš, jsi znovu 

sám…“ 

Severus s náhlým rozhodnutím popadl talíř z Harryho klína a klekl si tváří k němu tak, že 

jejich hlavy byly na stejné úrovni. Harry zvedl hlavu a jejich pohledy se setkaly. 

„Harry… je příliš pozdě přemýšlet o těchto věcech. Ano, jsou mrtví, a ano, jejich fotografie tě 

nemohou milovat. Jsou to jen obrazy, vzpomínky na minulost. Ale ty nejsi sám. Samozřejmě 

že nejsi! Vzpomínáš si, co jsem ti sliboval? Pamatuješ si to?“ 

„Ano, Severusi,“ chlapcův hlas byl sotva silnější než šepot. „Tvrdil jsi, že tu pro mě budeš 

jako rodina…“ 

„…a myslel jsem to zatraceně vážně a pořád myslím,“ dodal Snape jasně, jako by mluvil na 

malé dítě. 

„Ale když to bylo TEHDY… v zajetí. Ani jeden z nás ve skutečnosti ani nevěřil, že 

přežijeme…“ 

„Záleží na tom? Jak jsem ti řekl, myslel jsem to vážně. I teď. Jediná otázka je, jak se 

rozhodneš ty.“ 

Harry nebyl schopný odpovědět. Seděl tváří v tvář Severusovi, oči nevěřícně rozšířené. 

„Proč, Harry?“ kroutil Snape hlavou zoufale. „Co mám udělat, abych tě přesvědčil, že 

OPRAVDU chci, abys byl se mou, že ti to nenabízím jen pro tvé dobro, ale i pro mé. Není to 

pro tvůj prospěch, není mi to na obtíž, není to povinnost. Byl bych rád, kdybys byl se mnou. 

Dokážeš to pochopit?“ 

„Ale nemusíš… jen proto, že jsem syn tvého bratra…“ zašeptal Harry slabě. 
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„NE!“ vykřikl Severus netrpělivě. Vypadal velmi rozzuřeně. „Nedával jsi pozor na to, co 

říkám, nebo jsi jen hlupák, jak jsem si vždy myslel? Není to kvůli Quietusovi. Pokud si dobře 

vzpomínám, nabízel jsem ti to den předtím, než jsme přišli na to, že můj bratr je tvůj otec.“ 

„Ano, ale já si myslel…“ 

„Myslel sis špatně,“ povzdechl si. „Přísahám, že je jednodušší přesvědčit zdrženlivou dívku, 

než tebe…“ usmál se, ale hned nato opět zvážněl. „Takže, co mi na to odpovíš? Chceš se 

mnou bydlet?“ 

Harry, neschopný ze sebe vydat hlásku, přikývl. 

„Konečně,“ ztěžka se zvedl a posadil se vedle něj. „Někdy jsem si jistý, že jsi opravdu trochu 

idiot…“ strčil do Harryho lehce a ten se na něj plaše usmál. 

„Asi máš pravdu…“ 

„Pánové, jak vidím, s mým plánem nebudou žádné velké problémy,“ promluvil Brumbál. Oba 

dva na něj nervózně pohlédli. 

 

„S jakým plánem, Albusi?“ zeptal se Snape podezřívavě. 

 

„Plán, jak ochráníme Harryho. Plán, jehož součástí byl i Harryho pohřeb.“ 

 

Snape na to nereagoval, jen na něj zamyšleně hleděl. Nakonec pomalu pronesl.  

 

„Myslím, že teď už chápu, Albusi…“  

 

„Ale já nechápu,“ ozval se Harry naštvaně. „A co s tím mým údajným úmrtím? A jak je 

chcete přesvědčit o tom, že jsem to já, když jste mě pohřbili?“ 

 

Na Harryho otázku ale neodpověděl ředitel. 

 

„Voldemort si teď myslí, že jsi mrtvý. Teď už po tobě nepůjde. To byl i tvůj záměr, že, 

Albusi? Neřekl jsi mi pravdu, abych zahrál svou roli na jeho pohřbu dokonale. Před všemi 

kouzelníky, co se zúčastnili, včetně následovníků toho monstra.“ 

 

„Ano, Severusi,“ přitakal Brumbál. „Pokud bych ti byl řekl pravdu, bylo by pro tebe těžké 

hrát zlomeného a truchlícího muže. Jsi na to příliš hrdý. A tvá pýcha by ohrozila Harryho 

bezpečnost.“ 

 

„Proč?“ zeptal se Harry.  

 

„Viděli nás spolu, Harry,“ vysvětlil Snape zamyšleně. „Nevěřili by, že bych dokázal být ten 

bezcitný bastard na TVÉM pohřbu po tom všem, čím jsme si prošli. A myslím, že Albus má 
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pravdu. Kdybych znal pravdu, nemohl bych se pokořit před těmi idioty hranou slabostí… ale 

bylo to hrozné…“ 

 

„A tělo?“ byl Harry opravdu zvědavý. „Řekl jste, že ministerstvo moji… ehm, mrtvolu 

prozkoumalo, aby potvrdilo identitu před tím, než povolili pohřeb.“  

 

„Och, Harry, to je zajímavá otázka. Hlavně kvůli tomu, že jsem potřeboval tělo Harryho 

Pottera a ne to tvoje na to, abych podvedl ministerstvo.“ 

 

„Cože?“ Harry zmateně zamrkal.  

 

„Když ministerstvo zkoumá mrtvolu, zkusí na ní několik identifikačních kouzel, která potvrdí 

rodičovství zahynulého. V tvém případě by ta kouzla odhalila Lily Evansovou a Quietuse 

Snapea. A já jsem nechtěl, aby se o tomto ministerstvo dozvědělo a už vůbec ne, aby si 

mysleli, že ty, Harry POTTER, jsi stále naživu. A tak jsem to tělo přeměnil ze dvou vlasů: 

jeden od tvé matky a druhý od Jamese Pottera. Byla to docela náročná přeměna, ale podařilo 

se!“ usmál se šibalsky.  

 

„Ale proč jste chtěl podvést ministerstvo?“ stále nechápal Harry.  

 

„Šli po tobě stejně jako Voldemort. Chtěli tě nejprve prohlásit za zodpovědného za Cedrikovu 

smrt, ale později Popletal a jeho tým zosnovali historku o tom, jak se chceš stát dalším Pánem 

zla, nebo alespoň spojencem Voldemorta, protože jsi mu právě ty dopomohl k moci… nevím, 

co přesně plánovali, ale umím si to představit,“ ředitelův úsměv zmizel.  

 

„Chtěli se zbavit i tebe, Albusi, nemám pravdu? Opět Lucius, pokud se nemýlím,“ ušklíbl se 

Snape. „Jako vždy.“  

 

„Nechápu, o čem to mluvíš,“ poznamenal Harry suše.  

 

„O tom, co vždy. Albusovy chyby: Quirrell, Hagrid poloobr, Lupin vlkodlak, Skrk Smrtijed, 

já jako další Smrtijed, ty jako další Pána zla… a všem z nás Brumbál důvěřoval… 

informujme kouzelnický svět o všech těchto ‚chybách‘ a oni ztratí svou víru v ředitele a 

budou požadovat jeho rezignaci. Nemám pravdu?“  

 

„Přesně tak. Popletala ovládá Lucius Malfoy, který se touží stát ředitelem Bradavic.“  

 

„Ale… to by byla katastrofa!“ vykřikl Harry zděšeně.  

 

„Ano, to by byla,“ přikývl Brumbál. „Ale na druhé straně, kdybych jim dal vědět, že jsi přežil, 

odvedli by tě na ministerstvo a po Severusovi…“ Brumbál se náhle odmlčel, ale Severus jen 

mávl odmítavě rukou.  

 

„Už jsem mu řekl o metodách výslechu na ministerstvu i mém svědectví před tebou. Klidně 
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pokračuj.“ 

 

„No… řeknu to takto: nechci, aby se k tobě dostali. Aby vyšetřovali tvůj případ. A pokud 

zjistí, že jsi naživu…“  

 

Harry zbledl.  

 

„To znamená… že už víc  nemůžu být sám sebou…“ zamumlal. „Voldemort mě chce zabít a 

ministerstvo mučit…“ sklonil hlavu a zabořil si tvář do dlaní. „Budu se muset skrývat nebo 

změnit svůj vzhled…“ Pak tiše dodal: „Proč bych měl vůbec přežít? Chci jen normální 

život beze strachu a ohrožení, nechci se skrývat, nebo něco podobného…“ 

 

Snape položil Harrymu ruku na rameno.  

 

„Harry, Harry uklidni se. Jsem si jistý, že ředitel má něco za lubem. Poslechneš si jeho nápad 

a pak se spolu rozhodneme, co dál, dobře?“ 

 

Harry si povzdechl a přikývl, ale stále nezvedl hlavu.  

 

„Takže, Albusi?“ otočil se ke starci Severus s očekáváním.  

 

„Něco jsem už dopředu připravil, Severusi. Pokud Harryho přijmeš do rodiny, prolomí se tím 

Jamesovo kouzlo a on bude vypadat tak, jak by vypadal, kdyby vyrůstal jako Snape.“  

 

„Takže budu vypadat jako můj otec?“ Harry zalapal po dechu.  

 

„Ne, ne jako tvůj otec. Jako syn tvé matky a otce. V každém případě už víc nebudeš vypadat 

jako James. A pak tě můžeme do Bradavic zapsat jako Severusova syna.“ 

 

„COŽE?“ zařval mistr lektvarů. „Proč prostě nemůže být Quietusův syn?“  

 

„Bylo by to příliš podezřelé. Existují lidé, kteří věděli o Quietusově a Lilyině vztahu. Téměř 

všichni členové učitelského sboru vědí o proroctví Trelawneyové. Je zázrak, že dosud 

Harryho příbuzenství nikdo nezpochybnil. A teď není správná doba, aby někdo začal 

přemýšlet o těchto skutečnostech. Pravdu známe jen my tři. Nikdo jiný. A tak by to mělo i 

zůstat.“ 

 

„Ale… co… co řeknu Ronovi a Hermioně…?“ vykoktal Harry. „Jsou moji přátelé. Musí to 

vědět!“ 

 

„Harry, vím, že to zní krutě, ale nemůžeš jim říct nic. Bylo by to příliš nebezpečné.“  

 

„Ale, řediteli…“  
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„Harry, tohle už není vtip. Popravdě to nikdy ani nebyl, ale teď jsme na pokraji války. 

VÁLKY. Rozumíš tomu, Harry? Pokud by to věděli, ocitli by se ve vážném ohrožení. Mohli 

by se nechtěně proříct, ať už před přáteli, nebo před rodinou, nebo by to mohli v těžké situaci 

použít proti tobě a Severusovi… A to nemluvím o tom, že by si o tom určitě chtěli vyprávět 

mezi sebou… Pouhá skutečnost, že jste přátelé, by byla extrémně podezřelá. Víš, Harry, že 

nelze vyloučit, že je budou chtít vyslýchat na ministerstvu, nebo že je unese Voldemort jen 

proto, že jsou tvými přáteli…“ 

 

„Och, Bože… na to jsem nikdy nepomyslel…“ zašeptal Harry. „Ale to znamená, že budu 

muset začít všechno znovu.“ 

 

„Určitě se s nimi dokážeš znovu spřátelit,“ řekl Snape povzbudivě.  

 

„Jasně, jako s TVÝM synem se se mnou Ron s radostí spřátelí…“ odsekl Harry. „Na to v sobě 

přechovává příliš mnoho předsudků… Takto ho ztratím… řediteli, neexistuje jiná možnost?“  

 

„Mohli bychom změnit jeho vzhled kouzly…“ navrhl Snape zdráhavě.  

 

„První, co bystrozorové použijí, pokud sem přijdou vyšetřovat studenty, je kouzlo Revelo. A 

změněný vzhled by byl v háji. Kromě toho, Harryho převlek není tak důležitý jako to, že 

musíme utajit fakt, že je stále naživu. A myslím, že nejbezpečnější způsob, jak ho zamaskovat 

je předstírání, že je tvůj syn.“ 

 

Harry přitáhl kolena k hrudi. Objal si je a položil si na ně bradu. Co by měl teď udělat? 

Nechtěl přijít o přítele, ale zároveň chápal, proč musí celou záležitost udržet v tajnosti. Stačilo 

by jedno náhodné oslovení (‚Harry!‘), náznak společných dobrodružství a odhalili by ho. A 

pojďme šupky dupky do ministerského sklepení, kde by s ním zacházeli jako s dalším Pánem 

zla… další mučení… ne. Možná, že se zachová sobecky, ale další mučení by nesnesl. Nikdy. 

A nechce ani, aby byli mučeni jeho přátelé. Se Snapem budou muset být VELMI opatrní, aby 

neohrozili Brumbála. Snape to zvládne. Léta byl špion a naučil se, jak na to. Ale co on? Bude 

muset změnit své chování, své zvyky… Nebude moci hrát famfrpál, je zkrátka příliš dobrý na 

to, aby to riskovali.  

 

Musí si o tom promluvit se Snapem. On mu pomůže. Snape. Harryho najednou naplnilo 

vzrušení.  

 

„Severusi, tobě by to nevadilo?“ zeptal se Snapea, který se usmál.  

 

„Co? Předstírat, že jsem tvůj otec?“ zeptal se. Když Harry přikývl, Snapeův úsměv malinko 

pohasl. „Tentokrát ti to řeknu naposled, takže mě dobře poslouchej, pane… ehm, Harry. Byl 

bych tomu rád. Byl bych šťastný, protože tak budu moci strávit více času s tebou. Takže,“ 

kývl na ředitele, „myslím, že jsme připraveni.“ 

 

„Harry? Jak se rozhodneš? Chceš se stát členem rodiny Snapeů?“ 
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Harry se zhluboka nadechl a přikývl. 

„Ano, chci,“ řekl nakonec co nejpevněji. 

„Tak tedy. Severusi, polož mu dlaň na rameno a přijmi ho do své rodiny svými vlastními 

slovy. Je to jednoduché kouzlo, takže na něj nepotřebuješ hůlku či kouzelnou formuli, stačí na 

to tvůj záměr.“ 

Severus přikývl a položil ruku Harrymu na rameno. 

„Jsem připraven přijmout tohoto chlapce zpět do rodiny Snapeů. Přijímám ho jako Quietusova 

syna, ale postarám se o něj jako o svého vlastního,“ usmál se na Harryho. „Stačí to tak, 

Albusi?“  

 

„Je to perfektní. Bude však potřebovat i nové jméno, Severusi.“ 

 

„Ano, já vím. Myslím… myslím, že by se mohl jmenovat jako jeho otec. Pokud je to pro něj 

vyhovující. Co myslíš, Harry?“  

 

„Bu-… budu se jmenovat tak, jako tvůj bratr?“  

 

„Quietus Snape,“ vyslovil Mistr lektvarů a pocítil, jak se mu hrdlo stáhlo vznikajícími pocity. 

Jeho oči se setkaly s Harryho. „Myslím, že tvá matka by se mnou souhlasila…“  

 

Čas jakoby se v té chvíli zastavil.  

 

„Quietus Snape…“ zašeptal Harry. Znovu cítil odstup. Tentokrát se toho pocitu snažil zbavit. 

Naučí se, co má cítit. „Zní to fajn,“ přikývl na souhlas.  

 

Brumbál se postavil.  

 

„Velmi dobře. Myslím, že je pozdě. Opustím vás, abyste si odpočinuli. Pan Potter bude od 

zítřejšího rána pan Snape. Pokud tedy přijímá. Ostatní dořešíme v průběhu následujících 

týdnů. Myslím, že je můžete strávit na Snape Manoru, abyste si zvykli na novou situaci. 

Přijdu vás tam navštívit příští týden. Pak můžeme prodiskutovat i otázky, které se mezitím 

vyskytnou. Souhlasíte?“ 

 

„Ano, Albusi. A… děkujeme.“  

 

„Nemáš za co, můj příteli. Dobrou noc Severusi, Quietusi.“ 

XXX 

 

Harry ležel na břiše na pohovce, ale nedokázal usnout. Prostě se bál tmy a jeho sny byly plné 

událostí z předešlých dní. Zejména těch strávených v Nightmare Manor. V temném sklepení 
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se cítil strašně sám, víc než v Brumbálově pokoji.  

 

A když pomyslel na budoucnost… měl pocit, jako kdyby hleděl do bezedné propasti: měl 

závrať a bál se.  

 

Ne. Nechce svůj zbrusu nový život. Chtěl ten starý s Dursleyovými, ale i se svými přáteli… 

Jenže si byl dobře vědom toho, že to není možné. Zabořil hlavu do polštáře. Cítil se sám.  

 

Netušil jak dlouho tam ležel a plakal, když ucítil ruku na zádech.  

 

„Harry… co se děje?“ Severus zněl ustaraně.  

 

„Já… Já nemůžu usnout,“ zamumlal Harry do polštáře.  

 

Severus si zamyšleně sedl na okraj pohovky.  

 

„A spal jsi včera v noci?“  

 

Harry jen zavrtěl hlavou.  

 

„Tušil jsem to…“ povzdechl si unaveně Severus. „Ani já jsem nespal. Měl jsi taky noční 

můry?“  

 

Harry tiše přikývl.  

 

„Měl jsem si uvědomit…“  

 

Severus vstal a opustil komnatu. Vzápětí se však vrátil s lahvičkou v ruce.  

 

„Myslím, že bude lepší, když dnešní noc strávíš vedle mě,“ řekl. „Tak pojď, Harry.“  

 

Harry opět cosi zamumlal do polštáře a ani se nepohnul.  

 

„Harry…?“  

 

„Nechci tě rušit.“  

 

Snape otevřel ústa pro ostrou poznámku, ale nakonec se mu podařilo to spolknout. Místo toho 

zvedl Harryho i s přikrývkou a polštářem do náručí a přenesl jej do své ložnice. Naštěstí byl 

chlapec velmi lehký – dva týdny bez jídla na nich na obou zanechaly stopy. Položil ho na 

postel, vzal Quietusovu hůlku, mávl jí směrem ke krbu, aby zapálil oheň a rozžal i dvě 

pochodně.  

 

„Nebude tu v noci tma,“ řekl a podal Harrymu lahvičku s lektvarem. „Vypij to. Bezesný 



232 
 

spánek. Nemůžeš ho užívat pravidelně, protože ti nedopřeje přirozený spánek a je návykový. 

Ale tentokrát…“  

 

„Nepotřebuji ho, Severusi. Jsem v pořádku. Jen… cítil jsem se sám… a bylo tam příliš tma… 

a občas mám pocit, jako bych byl zpět v Nigthtmare Manor a všechno tohle je jen sen. Když 

se probudím, přijdou, aby nás znovu mučili…“ třásl se Harry.  

 

„Jsou to jen dva dny, co jsme se odtamtud dostali… není divu, že ses přes to ještě nedostal. 

Bude to chvíli trvat. Tobě i mně.“ 

 

„A to všechno ostatní. Víš, je to… hrozné. Bojím se budoucnosti a minulost mě děsí. Chtěl 

bych být jako ostatní děti. Ale ne. Já jsem vždy jiný. Nenávidím to.“ 

 

Severus si povzdechl a objal plačícího mladíka.  

 

„Harry… všechno dobře dopadne. Věř mi. Ocitli jsme se spolu v mnohem horší situaci a 

přežili jsme. Nyní jsme volní a nikdo nám nechce ublížit. Zvládneme to, jsem si jistý. Nikdy 

nezapomeň na to, že v tom nejsi sám. Slibuji ti, že ti pomůžu. Ale teď si potřebuješ 

odpočinout. Pořádně jsi nespal pomalu více než dva dny. Vypij ten elixír a dobře se vyspi. 

Budu tu při tobě,“ řekl a opatrně jej objal. „Budu tady.“ 

 

„Ne, ten lektvar nepotřebuji,“ zavrtěl Harry hlavou, zívl a stočil se po Severusovu boku. 

„Cítím se lépe. Když se mnou mluvíš… jako… otec se synem…“ usmál se. „Víš, docela se mi 

ředitelův plán zamlouvá. Líbí se mi myšlenka, že budeš můj otec,“ zamumlal se zavřenýma 

očima a s úsměvem na rtech.  

 

Mistr Lektvarů se usmál tak šíleně, že byl opravdu vděčný, že ho v té chvíli nikdo nevidí. 

Harryho slova ho zahřála víc, než cokoliv předtím. Byl šťastný, i když netušil proč… Možná 

ta psychologická fakta mají něco do sebe, široce se usmál. To musí být ono. Ale kdo by se 

staral? Možná že nepřišel o možnost mít rodinu, syna… Možná mu bylo nakonec odpuštěno a 

opravdu dostal druhou šanci na normální život. Tedy tak normální, jak jen může v těchto 

dnech být…  

 

„Líbí se mi nápad, že budeš můj syn,“ zašeptal Harrymu do ucha. Harry otevřel oči a usmál 

se.  

 

„Dobrou noc, Severusi,“ mrknul a zavřel oči.  

 

„Dobrou noc, Harry.“  

 

„Quietus, nezapomeň,“ zamumlal chlapec do polštáře.  

 

„Tak dobře. Dobrou noc, Quietusi.“  
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Snape zůstal vzhůru, dokud Harry neusnul. 

 

Nebude to snadné ani pro jednoho. Harrymu o tom neřekl, ale jeho pronásledovaly stejné 

noční můry, když uslyšel chlapce plakat v obývacím pokoji.  

 

Krev… mučení… bolest… ale teď byli volní. A on nedovolí těmto vzpomínkám, aby zničily 

jejich životy. Osvobodí se nejen fyzicky, ale i psychicky, přísahal si. 

 

A jednou… společně se postaví Voldemortovi a porazí ho.  

 

Severus spícího chlapce sevřel v pevnějším objetí a také on nakonec usnul. Následující dny 

budou těžké pro oba. 

  

Konec první části. 

 


