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Popis 

Zrazeni nejbližšími a poslání do Azkabanu za zločin, který nespáchali. Teď touží, pomstí se všem, 
kdo jim ublížil. Je jen na nich, zda pomstu vykonají nebo se jí zřeknou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosba 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří čtou moje povídky. Věřím, že i další moje výtvory vám 
přinesou stejnou radost ze čtení, jako tato povídka ze světa Harryho Pottera.  
Pokud máte jen trochu volného času, prosím o stručné okomentování na mých stránkách 
(morituri.webgarden.cz). 
 

 

 

 

 

Harry Potter stejně jako celý jeho svět patří J.k. Rowlingové a nemám z toho žádné zisky.  (I když by se 
hodily) 
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1.kapitola – Návrat do školy 
 

Psalo se prvního záři a vlakové nástupiště se plnilo lidmi, kteří čekali na svoje spoje. Někteří 

jeli za prací, jiní k příbuzným a ostatní měli svoje důvody.  
Venku zahřmělo. Několik lidí zvedlo oči k nejbližšímu oknu a překvapeně hleděli na bouřková 
mračna venku. Znovu se ozval hrom a v tom samém okamžiku se prudce rozpršelo. Hala nádraží 
se rychle plnila dalšími lidmi, kteří se snažili schovat před deštěm. 
„Co tak najednou,“ podivil se starý muž se stříbrnými vlasy a přes skla brýlí se díval ven. 
Najednou jeho pozornost upoutalo něco u hlavních dveří. Stočil tedy tím směrem svůj zrak. 
Překvapeně zamrkal a zašeptal: „Sova? To ten kluk má s sebou sovu?“ 
A opravdu. U hlavních dveří do atria nádraží stál asi šestnáctiletý černovlasý mladík. Zrovna si 
rukávem od přespříliš velké košile utíral obličej od vody. Prudce zatřásl hlavou, aby dostal vodu i 
z vlasů. Několik kapek dopadlo i do klece u jeho nohou, ve které seděla nádherná bílá sova. Ta 
teď podrážděně zahoukala, jelikož se jí nelíbila nečekaná sprcha. 
„Promiň, Hedviko,“ omlouval se jí mladík a přiklekl k ní. Sova znovu zahoukala a zamávala 
křídly. 
„Já vím,“ povzdychl si a vstal. „Měl bych si pospíšit. Vlak za chvíli odjíždí.“ 
Naposledy se podíval otevřenými dveřmi ven na prudký déšť, chvíli hleděl na proudy vody, ale 
nakonec si povzdychl a popadl klec se sovou a svůj oprýskaný kufr. Davem lidí se probíjel až 
k nástupišti devět. Zde už lidí značně ubylo. 
„Tak jdeme na to,“ ušklíbl se. Pevněji sevřel držadlo kufru a beze strachu vyrazil k přepážce mezi 
nástupištěm devět a deset. Už to vypadalo, že narazí do zdi, ale on jí bez problémů prošel až na 
skryté nástupiště. 
Otevřel oči, o kterých ani nevěděl, že je zavřel, a rozhlédl se kolem. První, co uviděl, byla 
nádherná veliká červená parní lokomotiva, která se částečně ztrácela v oparu páry. Mladík se 
zhluboka nadechl a usmál se: „Hedviko, jsme doma.“ 
Sova souhlasně zahoukala a potěšeně mávala křídly.  
„Až vyjedeme, tak tě pustím a můžeš letět napřed,“ řekl jí a s kufrem v ruce vyrazil dál do 
nástupiště. 
„Harry,“ ozvalo se za ním přátelsky. 
Černovlásek se otočil a jeho tvář se roztáhla do přátelského výrazu: „Neville. Rád tě vidím.“ 
„Já tebe taky,“ odvětil druhý z chlapců. Byli asi stejně vysocí, ale druhý měl hnědé krátké vlasy a 
laskavé čokoládové oči, které teď zářily radostí nad setkáním 
„Neviděl si Rona nebo Hermionu?“ zeptal se Harry Potter, jinak známý jako Chlapec, který přežil. 
„Naposledy jsem oba viděl mířit směrem k prefektskému vagónu,“ odvětil Neville Longbottom. 
„Nějaká dřívější schůze či co. Měl jsem tě najít, a pak najít nějaké volné kupé. Prý nás později 
najdou.“ 
„Hmm,“ zahučel černovlásek trochu smutně. Těšil se na svoje dva nejlepší kamarády – Rona 
Weasleyho a Hermionu Grangerovou. 
„Ukaž, pomůžu ti,“ nabídl se mladí a vzal od něho klec. 
„Dík.“ 
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„Není zač.“ 
Dál šli v tichu. Probírali se davem, občas se s někým pozdravili nebo přivítali, než konečně stanuli 
před volným kupé.  
„Konečně klid,“ usadil se Neville nadšeně, ale prudce sebou trhl, když se z vedlejšího kupé ozvala 
rána. 
„Toliko ke klidu,“ uculil se Harry a posadil se naproti. Svoje věci už měl dané nahoře nad hlavami 
v přihrádce. Jenom klec s Hedvikou postavil na sedadlo vedle sebe. 
Než se nadáli, vlak se pohnul k cíli své cesty. Harry otevřel dveře klícky a okno a řekl: „Uvidíme 
se na hradě, Hedviko.“ 
Sově potěšeně vyskočila z klece na nastavenou ruku a protáhla si křídla. Potěšeně zahoukala, když 
jí mladík pohladil po hlavě.  
„Tak leť,“ povzbuzoval ji. „Ať se pořádně proletíš.“ 
Hedvika ještě jednou houkla a vyletěla z okna. Harry se za ní ještě hodnou chvíli díval, než 
konečně zavřel okno. Znovu se usadil a povzdychl si. 
„Je nádherná,“ řekl Neville, který se stále díval z okna. 
„Cože?“ 
„Hedvika,“ stočil pohled na zmateného Harryho. „Je opravdu nádherná.“ 
„To ano,“ souhlasil s úsměvem. 
„Taky bych chtěl svou,“ posmutněl hnědovlásek. „Ale mám jenom Trevora. Babička sovy moc 
nemusí. Prý dělají moc randálu.“ 
„Občas ano,“ přisvědčil Potter trochu neochotně. Neville se jenom jemně usmál. Dál seděli 
v tichu, každý ponořený ve svých myšlenkách. 
Toto příjemné ticho přerušil až Harry svým dotazem: „Jaké jsi měl prázdniny?“ 
Hnědovlásek odvrátil pohled od okna, kde pozoroval ubíhající cestu, a odvětil: „Hrozný.“ 
„Jak to?“ 
„Díky babičce,“ povzdychl si. „V Denním věštci to sice nijak nezmínili, ale nějak se dozvěděla, že 
jsem byl na tom ministerstvu s tebou. A jelikož jsem to přežil ve zdraví, usoudila, že přece jenom 
něco ze svých rodičů v sobě mám. Celé prázdniny pořád říkala, jak je na mě pyšná, jak se 
podobám otci, a že konečně ze mě něco bude.“ 
Vychrlil ze sebe chlapec rychlostí světla, až se nestačil Harry divit. Znal Nevilla jako tichého 
chlapce a on se takto rozpovídá.  
„Promiň,“ začervenal se, když si uvědomil, jak to ze sebe vysypal. 
„Ne, to je dobrý,“ usmál se černovlásek. „Dusil jsi to v sobě celé léto. Někdo to ven muselo.“ 
„Asi máš pravdu,“ souhlasil stále s červenými tvářemi. „Ale víš, co mě rozčílilo nejvíc? Když 
řekla, abych přestal chodit na bylinkářství.“ 
„Fakt?“ podivil se Harry. Každý věděl, že Neville rostliny miluje a ony milují jeho. I sám chlapec, 
který přežil, to viděl, jak pod jeho péči rostou do krásy. 
„Jo,“ potvrdil druhý Nebelvír. „Nakonec to skončilo hádkou.“ 
„To je mi líto.“ 
„Mě ne.“ 
Potter nevěděl, co na toto prohlášení odpovědět, takže se rozhodl mlčet. Tentokráte ticho prolomil 
Neville otázkou: „A jaký jsi měl prázdniny ty?“ 
V tom okamžiku se do teď veselá tvář stáhla do bolestivé grimasy, jak si Harry vzpomněl na 
události před prázdninami.  
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„Já.. nechtěl….promiň,“ nadával si Longbottom do idiotů, že se vůbec ptal, když tam byl taky a 
viděl, co se stalo. 
„Ne, v pořádku,“ odpověděl Harry, když se trochu sebral. „Ostatní se mě budou ptát taky. Letošní 
léto jsem strávil u Dursleových.“ 
„Myslel jsem, že jsi byl u Rona v Doupěti?“ řekl hnědovlásek udiveně. 
„Ron chtěl, abych přijel,“ potvrdil mu domněnku. „Ale já jsem nechtěl. Chtěl jsem být sám. 
Ovšem v klidu přemýšlet a pochopit. A navíc Dursleovy mě dost zaměstnali, takže jsem neměl 
moc času myslet na vinu a podobně.“ 
„Takže,“ nadhodil Neville nesměl. 
„Takže,“ ušklíbl se Harry. „jsem se ztrátou Siriuse smířil. I když mi chybí a pořád ve mně zůstala 
malinká stopa viny a bolesti.“ 
V kupé se rozhostilo ticho, jež po chvíli protrhl Longbottom: „Kdybys potřeboval někoho, komu 
by ses chtěl vypovídat,….chci tím říct, že jsem tady… kdybys chtěl..“ 
„Díky Neve,“ zarazil Harry jeho koktavou řeč. 
 
Jeli už asi hodinu, když se dveře do jejich kupé otevřely a přetrhly tak pokojné ticho, které zde 
panovalo od konce jejich rozhovoru. 
„Říkám ti, Mino,“ vešel s těmito slovy do kupé vysoký zrzavý mladík. „Jestli bude Malfoy prudit, 
tak je mi jedno, že je prefekt, prokleju ho, až bude svítit.“ 
„Rone,“ povzdychla si dívka, jenž vešla za ním. Měla chytrý pohled a bujnou kštici vlasů hnědé 
barvy. Usadila se do volné sedačky a s úsměvem se otočila na ostatní Nebelvíry: „Ahoj Harry, 
Neville.“ 
„Rád tě vidím, Hermiono,“ usmál se Harry. Až teď mu došlo, jak svoje dva nejlepší kamarády 
postrádal.  
Ron padl na místo vedle něj a pořád si pro sebe něco mumlal, až Harry zvědavě pozvedl obočí, ale 
jelikož slyšel větu o Malfoyovi, bylo mu všechno úplně jasné. 
Po chvíli, co se Weasley konečně dostatečně uklidnil, rozproudila se živá diskuze nad různými 
tématy. 
Najednou Ron trochu znejistěl: „Harry, já a Hermiona bychom ti chtěli…vlastně když je tady i 
Neville, tak vám chtěli říct…..že jaksi…přes léto jsme se já a Hermiona, dali dohromady …. 
chodíme spolu.“ 
Během svojí koktavé řeči rudnul čím dál tím víc, až měl skoro stejnou barvu v obličeji jako barvu 
vlasů. A Hermiona na tom nebyla o nic lépe. 
Harry přeletěl pohledem z jednoho na druhého, a pak se podíval po Nevillovi. Ušklíbl se a řekl: 
„Dlužíš mi pět galeonů.“ 
„Sakra,“ zamrmlal Longbottom a začal se šacovat, jak hledat váček s penězi. 
Jak Hermiona, tak Ron na to hleděli mírně nechápavými pohledy. Harrymu se jim nakonec zželelo 
a začal vysvětlovat: „Já a tady Neville jsme se na konci roku vsadili, jak dlouho vám bude trvat, 
než se dáte dohromady. Já jsem tipoval před začátkem roku.“ 
„Já bohužel až během šestého ročníku,“ ucedil hnědovlasý mladík a odpočítával peníze. 
„A to ti není blbé sázet se o vlastní kamarády,“ ohradil se Ron, když se trochu vzpamatoval, ale 
v hlase měl smích. 
„Ne,“ odpověděl mu Nebelvír klidně. 
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„I ty jeden,“ prskl zrzek, skočil po Harrym a začal ho nemilosrdně lechtat, až mladík prosil o 
milost. Neville a Hermiona se jenom smáli. 
Zbytek cesty jim otekl rychle a vlak dorazil k cíli svojí cesty. 
 
Harry, už převlečený ve školní uniformě, vystoupil z vlaku a zhluboka se nadechl čerstvého 
vzduchu. Okamžik jeho pozornost upoutalo: „Prvňáci, ke mně!“ 
Otočil se za mohutným, hlubokým hlasem a spatřil velkého muže. Usmál se a křikl: „Hagride.“ 
Muž se ohlédl a s úsměvem mu mávl na pozdrav. Potter se taky usmál a vydal se směrem ke 
kočárům, které ho měly odvést do hradu. 
Když k nim došel, testrálové už ho nepřekvapili, jak tam v tichosti stáli a čekali. Pojednou si 
všiml, že u jednoho zvířete stojí Neville a tiše k němu mluví hladíc ho po krku. Testrál nevypadal, 
že by mu to vadilo. Černovlásek se znovu usmál a vydal se k nim. Cestou si všiml, že se na 
Nevilla někteří studenti dívají značně udiveně. Ne všichni totiž mají to štěstí tato stvoření vidět. 
„Copak tady máš?“ oslovil ho Harry, když se dostal až k němu. 
Druhý Nebelvír se na něho otočil a řekl s úsměvem, který rozzářil celý jeho obličej: „Na tomhle 
jsem jel na ministerstvo.“ 
Potter chvíli zaraženě zíral: „Jak jsi to poznal?“ 
„Nevím,“ pokrčil rameny. „Prostě to vím. A on si pamatuje mě.“ 
„To je vidět,“ řekl Harry a natáhl ruku, aby ho taky pohladil.  
„Měli bychom jít,“ promluvil hnědovlasý z dvojice za nějakou chvíli. 
„Hmm,“ zamrčel druhý a odtáhl se. Rozhlédl se kolem sebe a zjistil, že poutají celkem pozornost. 
„Ech,“ zrozpačitěl. Nakonec se vydal ke kočáru, který táhl tento testrál. Ale než nastoupil, všiml si 
jedné věci. 
„Neville,“ oslovil kamaráda. „Koukni támhle.“ 
Mladík se otočil daným směrem a oči se mu překvapením roztáhly. Kus od nich stál osamocený 
Draco Malfoy s prefektským odznakem na hrudi a strnule zíral na testrála táhnoucí jeho kočár. 
Jasně bylo znát, že ho vidí. 
„Zajímalo by mě, koho viděl zemřít?“ nadhodil šeptem Neville, když nastupoval za Harrym do 
kočáru. Dotyčný mladík jen pokrčil rameny, ale cestou mu to vrtalo hlavou. 
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2.kapitola – Moudrý klobouk 
 

Hluk ve Velké síni byl úměrný počtu studentů, jenž se tam nacházel. Všichni živě diskutovali 

a čekali, až dorazí první ročníky a začne jejich rozřazovaní. 
„Jsem zvědavý, kolik jich letos připadne do Nebelvíru,“ nadhodil Harry, když si sedal na svoje 
obvyklé místo u dlouhého stolu. 
„Nevím,“ pokrčil rameny Neville a též se usadil. 
„Harry, Neville,“ pozdravil se s nimi Dean, který seděl kousek od nich. Oba chlapci pozdrav 
opětovali, a pak se pozdravili s dalšími spolužáky. 
„Tak kde jsou?“ mrmlal si pro sebe Ron, který společně s Minou seděl naproti Potterovi. „Mám 
hlad.“ 
„Kdy nemáš?“ utrousil vedle sedící Seamus a úšklebkem. 
„Když spí,“ usoudil Dean. „A to taky není jistý.“ 
„Hej,“ ohradil se zrzek. „To není pravda.“ 
Případné další názory přerušily obrovské dveře, které vedly do místnosti. Do Velké síně vešla 
profesorka McGonagallová a vedla sebou zástup prvňáků. 
„Jsou čím dál menší,“ zkonstatoval Ron, když si je zběžně prohlédl. 
„Nebo my větší,“ řekla Hermiona. 
Mezitím celý průvod dětí došel až ke stolu profesorů, před kterým seděl na stoličce Moudrý 
klobouk, čekaje, až bude moci začít s řazením studentů. 
Ředitel Brumbál si odkašlal a vstal. V síni se rozhostilo ticho, jak všichni čekali na jeho uvítací 
řeč. 
„Vítejte studenti,“ začal. „Jsem rád, že vás všechny můžu uvítat zpět v Bradavicích. A 
samozřejmě vítám i ty nejmladší. Letos, víc než kdy jindy bychom měli najít cestu ke sjednocení. 
Zapomenout na staré sváry a křivdy a stanout proti společnému nepříteli. Všichni dobře víte, koho 
tím myslím. Ale nebudu dále ztrpčovat dnešní večer. Nechť zařazování začne!“ 
Místností se ozval hlasitý potlesk, jak si profesorka rozbalila pergamen a čekala na Moudrý 
klobouk. Ten po chvíli otevřel svoje malé oči, rozhlédl se kolem a spustil:  
 

„Jsem Moudrý klobouk, každý mě zná, 
velkou moc teď nad vámi všemi mám. 

Ať už statečný Nebelvír či prohnaný Zmijozel, 
chytrý Havraspár či přátelský Mrzimor, 

určitě v srdci jednoho z nich máš. 
Každá z kolejí ti k velikosti pomůže, 

avšak rozepře mezi nimi ničemu nepomůže. 
V jednotě velká moc a síla je, 
proto pečlivě zvaž své postoje. 

Teď už přistup blíž a svůj osud slyš!“ 
 
Profesorka okamžitě zavolala prvního ze svého seznamu: „Adams Peter.“ 
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Chlapec trochu roztřeseně došel ke stoličce a usedl na ní. McGonagallová mu na hlavu položila 
klobouk a ustoupila. Velká síň zatajila dech, jak čekala na verdikt. A Moudrý klobouk je 
nezklamal: „Mrzimor.“ 
Toto okamžitě vyvolalo bouřlivou ovaci od celého stolu Mrzimorské koleje. Klučina na nic 
nečekal a po sundání klobouku, utíkal ke stolu. Mezitím už profesorka pokračovala ve svém 
seznamu. Nakonec Mrzimor získal dalších osm studentů, Havraspár se obohatil o deset prvňáků a 
Nebelvír se Zmijozelem měli shodně po jedenácti. 
Brumbál si znovu odkašlal a chystal se zajít hostinu a tím i školní rok, když ho přerušil Moudrý 
klobouk: „Mohl bych říct ještě pár slov, pane řediteli?“ 
Albus překvapeně zamrkal stejně jako zbytek školy. Ještě niky klobouk nepromluvil mimo 
zařazování.  
„Ale jistě,“ vzpamatoval se Brumbál a znovu se posadil. 
„Děkuji,“ vzal si slovo Moudrý klobouk. „Chtěl bych říct jen toto: 
 

Jen tři jsem za svůj život potkal, 
silní, stateční a chytří oni jsou, 

avšak zrazeni budou. 
Proto varování pro tři mám, 
nezůstaňte ve stínu a pomstě, 

jinde potřeba vás bude.“ 
 
S těmito posledními slovy Moudrý klobouk s lupnutím zmizel a zanechal velkou síň plnou 
zmatených lidí. 
„Tak jak jsem už říkal,“ promluvil do ticha ředitel školy. „Vítám vás ve škole čar a kouzel 
v Bradavicích. Seznam zakázaných věcí, jenž se nesmí používat o přestávkách na chodbách, visí 
na dveřích od kanceláře pana Filche. Jakožto i předchozí roky je i letos vstup do Zapovězeného 
lesa zakázán a to pro všechny bez výjimek. Rád bych také přivítal nového učitele Obrany proti 
černé magii (OPČM) profesorku Jane Davidosovou.“ 
Od učitelského stolu se zvedla drobná žena, její oči přejely síň zvědavým modrým pohledem, 
vlasy měla svázané do úhledného copu, jenž jí sahal skoro až k bokům a měly hnědou barvu. 
Velkou síní se rozlehlo nesmělé zatleskání, jelikož nikdo netušil, jaká ona profesorka bude. 
Davidsová se jen usmála a znovu se posadila. 
„Tak myslím, že jsem na nic nezapomněl,“ pokračoval Brumbál. „Takže teď už nám nic a nikdo 
nebrání zasednout k hodování.“ A na jeho pokyn se na všech stolech objevily talíře a mísy plné 
jídla. 
„Sláva,“ zajásal Ron a okamžitě si začal nandávat jídlo na talíř i do úst, což vyvolalo u okolo 
sedících nechutné pohledy.  
Harry si jen povzdechl a taky se pustil do jídla, ale ještě předtím střelil pohledem směrem 
k Zmijozelskému stolu. Očima vyhledal blonďatého chlapce a zvědavě si prohlížel jeho skloněnou 
hlavu. Většinou si hned první večer posílali přes Velkou síň nenávistné pohledy, ale dnes byl 
Malfoy podivně uzavřený. 
„Co myslíš, že se mu stalo?“ zašeptal mu Neville do ucha, když si všiml, kam se dívá. 
„Nevím,“ pokrčil černovlásek rameny. „Ale jelikož vidí testrály, nebude to nic pěkného.“ 
„Hm.“ 
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A oba se vrátili k hostině, i když Harrymu v hlavě pořád myšlenky klouzaly k dotyčnému 
blonďatému mladíkovi.  
 
Hostina skončila a všichni studenti se odebrali do svých kolejí. Prefektové se ujali prvních 
ročníků, odvedli je ke vchodům do daných společenských místností a sdělili jim hesla ke vstupu. 
Harry společně s Nevillem stanuli před obrazem Baculaté dámy a uvědomili si, že se nezeptali 
Hermiony ani Rona, jaké je heslo. Naštěstí je od nocování venku zachránil Dean, který se zrovna 
vracel z Velké síně. 
„Copak?“ ušklíbl se Dean Thomas. „Zapomněli jsme se zeptat na heslo?“ 
„Neštvi,“ odsekl mu unaveným hlasem černovlasý Nebelvír. 
Mladík vidno, že Harry není v dobré náladě, se otočil na portrét a řekl: „Via magus.“ 
„U Merlinova vousu,“ zamrmlal Neville. „Kdo to zas vymyslel?“ 
„Asi McGonagallová,“ usoudil Dean s pokrčením ramen. 
Portrét Baculaté dámy se otevřel a odhalil vstup do Nebelvírské společenské místnosti. Harry si 
znovu zívl a vstoupil dovnitř. Pozdravil se s několika spolužáky, a pak se zeptal Ginny: „Už jsou 
tady Ron s Hermionou?“ 
„Před chvíli šli nahoru,“ odvětila s úsměvem, který jasně říkal, co si o tom myslí. 
„Ach bože,“ odfrkl si Potter a padl na pohovku, kde už byl usídlen Neville s Deanem. V křesle u 
pohovky seděl Seamus Finnigan. Všichni čtyři se po sobě podívali a ušklíbli se. 
„Jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, než si budeme moct jít lehnout,“ utrousil Seamus 
s úšklebkem. 
„To by měl vědět Harry, ne,“ otočil se na spolužáka Dean. 
Harry při vyslovení svého jména sebou trhl a probral se z polospánku: „Ech…co?“ 
„Ale,“ zasmál se Seamus. „Jen jsme se ptali, jak dlouho jim to bude trvat?“ 
„Co? A komu?“ nechápal chlapec, který usnul. 
„Ron. Hermiona. Naše ložnice,“ odkouskoval pro změnu Thomas. 
„Se běž zeptat,“ odvětil Nev a stejně jako Harry si zhluboka zívl. 
„Kdo bude ten statečný,“ zajímal se Seamus s úšklebkem. „Já osobně tam nejdu, jelikož Hermiona 
umí dost ošklivé kletby a já nechci strávit první noc na ošetřovně.“ 
„Hrdino,“ ohodnotil jeho snahu Harry, který už se jak taž, probral. 
„Vidím, že máme dobrovolníka,“ řekl s úsměvem Dean. 
Harry, kterému se chtěl už opravdu spát, se beze slova zvedl a vydal se ke schodům k ložnicím 
jednotlivých ročníků. 
„Počkej,“ zastavil ho Nevillův hlas. 
Potter se otočil a uviděl, jak k němu míří Longbottom: „Půjdu s tebou. Někdo ti musí krýt záda.“ 
„Dík,“ usmál se Harry vděčně. 
Oba mladíci se statečně odebrali ke dveřím do své ložnice. Ušklíbli se a klikou otevřeli ony dveře. 
Harry odvážně strčil hlavu do místnosti a zjistil, že v ložnici je tma. Hodil pohledem po druhém 
Nebelvírovi a jelikož nic neslyšel, vstoupil dovnitř. Když si jejich oči přivykly šeru v ložnici, 
zjistili, že okolo Ronovi postele jsou zatáhnuty závěsy a nic není vidět ani slyšet. 
Harry hodil úsměv po Nevillovi a pak zalehl do své postele. Za chvíli už klidně oddechoval. 
Longbottom ho po chvíli následoval. 
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„Harry, no tak vstávej,“ třepal černovlasým mladíkem Seamus. Dotyčný pouze něco zamumlal, 
otočil se na druhý bok a dál poklidně spal. 
„Vzdávám to,“ vykřikl frustrovaně Seamus a rozhodil rukama. „Nechápu, jak ho tady mohl Ron 
nechat, když ví, že ho nikdo jiný z postele nedostane.“ 
„To víš,“ zavtipkoval Dean, který si zrovna oblékal hábit. „Mladá láska.“ 
„Já mu dám, mladá láska,“ odsekl Finnigan. Ještě jednou loupl pohledem po chlapci v posteli, 
povzdechl si a začal si vyhrnovat rukávy. 
„Počkej,“ zastavil ho Neville. „Vzbudím ho já, vy běžte.“ 
„Opravdu,“ zeptal se ho Seamus s nadějí v hlase. 
„Jo, běžte,“ usmál se mladík. 
„Díky, Neve,“ upaloval Dean z pokoje. 
„Máš to u mě, kámo,“ řekl Finnigan a zmizel jako pára nad hrncem. 
Neville se ještě chvíli díval na zavřené dveře od ložnice, a pak stočil svůj zrak na chlapce 
v posteli. Povzdechl si a zamumlal: „Tak jdeme na to.“ Šáhl si do záhybů pláště a vytáhl na světlo 
svojí hůlku, která v sobě měla žíni z jednorožce. Stoupl si do dostatečné vzdálenosti a zřetelně 
pronesl: „Aquamenti!“ 
Na postel a na chlapce v ní se snesla sprška ledové vody, což okamžitě vyvolalo reakci. Harry se 
v posteli prudce posadil a prskal kolem sebe. 
„Konečně jsi vzhůru,“ ohodnotil Neville jeho reakci. 
„Neve?“ protřel si Harry oči a zmateně se rozhlížel kolem sebe. 
„Ano, já,“ odpověděl prostě a začal si sbírat svoje učebnice. 
„Kde je Ron?“ zeptal se znovu Nebelvír. 
„Dávno u snídaně.“ 
„Cože? Jak to? S kým?“ 
Neville se na něho podíval se zdviženým obočím a čekal, až mu to dojde. Chvíli to sice trvalo, ale 
nakonec si Harryho ospalý mozek dal dvě a dvě dohromady. 
„Aha,“ utrousil a hrabal se z postele. 
„Když si pospíšíš, stihneme ještě snídani,“ řekl hnědovlásek usazený na posteli a sledoval 
dezorientovaného Pottera. 
„Počkej,“ zarazil se černovlasý Nebelvír. „Jak stihneme?“ 
„No,“ kýval Longbottom nohama jako malé dítě. „Počkám na tebe.“ 
„To nemusíš,“ usmál se Harry. „Běž na snídani, a kdybych ji nestihl, vezmi mi prosím tě rozvrh 
hodin.“ 
„Opravdu nechceš, abych na tebe počkal?“ 
„Ne,“ zakroutil hlavou. „Nemůžeš přece kvůli mně přijít o snídani. Utíkej a vezmi mi prosím ten 
rozvrh.“ 
„Dobře,“ nechal se zviklat. „Ale pospěš si.“ 
„Jasně,“ sliboval Harry a díval se za mizejícím Nevillem. Pak mu padl pohled na budík a zaklel: 
„Sakra.“ 
Popadl věci do koupelny a utíkal se aspoň trochu upravit. 
 
Neville si zrovna sedal na svoje místo u dlouhého Nebelvírského stolu, když mu Ginny podávala 
letošní rozvrh hodin. 
„Díky,“ poděkoval s jemným úsměvem. „Mohla bys mi dát i ten pro Harryho?“ 
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„Pročpak?“ zajímala se. 
„Zaspal,“ vysvětloval a dával si na talíř míchaná vajíčka. „A nevím, jestli to stihne.“ 
„Ale Ron už je dávno tady,“ řekla a otočila se po svém bratrovi. Když ale viděla, jak se k sobě 
s Hermionou tulí, jen odvětila: „Aha“ 
A bez dalších řečí mu dala rozvrh i pro Harryho. 
„Dík,“ zamumlal Nev s plnými ústy. A začal zkoumat oba dva listy papíru. První hodinu měl 
společně s Harrym, a to Obranu proti černé magii. Poté měli společné Bylinkářství, čímž se jejich 
rozvrhy shodovaly, ale po obědě měli každý svoje předměty. Nev měl Pokročilé magické rostliny 
a jejich využití, za to Harry lektvary. Očima ještě prolétl zbytek rozvrhu a zjistil, že oba mají 
společné Přeměňování, Péči o magické tvory, Historii magie a Jasnovidectví. 
„Ještě, že nemusím chodit na Lektvary se Snapem,“ zamumlal si pro sebe radostně. 
V klidu dojedl snídani, posbíral si svoje věci a koukl se na hodinky. Zjistil, že za pět minut 
snídaně končí, což znamenalo, že všechno jídlo na stolech zmizí. Uvědomil si, že Harry snídani 
nestihl a bude až do oběda hladem. Při této představě se rozhlédl po stole a sebral do ubrousku tři 
tousty a dvě jablka. 
„Aspoň něco,“ pokrčil rameny, když jídlo o chvíli později zmizelo. Ujistil se, že má všechno a 
vyšel ze síně. Nebyl od ní ani deset metrů, když uviděl přibíhajícího Harryho s rozepnutým 
hábitem a ještě více rozčepýřenýma vlasy než normálně. 
„Asi jsem to nestihl, co?“ zeptal se nevině Harry, když doběhl až k druhému Nebelvírovi. 
„Bohužel.“  
„Sakra.“ 
„Ale něco jsem ti vzal,“ řekl Nev s trochu rudými tvářemi a podával mu to, co ukradl ze snídaně. 
„Jé, díky,“ zajásal Harry a hned se zakousl do toustu, zbytek si strčil do hábitu. 
„A tady je rozvrh,“ podával mu tentokrát kus papíru. „První dvě dvojhodinovky máme společné – 
OPČM a Bylinkářství, ale po obědě to máme rozdílně.“ 
„Ok,“ zamumlal Potter s plnou pusou a hlavou zabořenou v rozvrhu. „Výborný, Lektvary hned po 
obědě, fakt skvělý.“ 
„Lituju tě,“ řekl Longbottom. „Já už je nemám.“ 
„Závidím.“  
A oba se vydali směrem k učebně OPČM na první hodinu školního roku. 
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3. kapitola - Dopis 
 

„Harry, kde jsi byl?“ zeptala se Hermiona, když si vedle ní sedal v učebně pro Obranu. 

„Zaspal jsem,“ ucedil. „Někdo mě nevzbudil.“ 
„Ech,“ začervenala se dívka, jelikož si uvědomila, kdo Harryho obvykle budí. „Promiň.“ 
Harry jen mávl rukou a prohlížel si třídu. Hodinu měli společnou se Zmijozelem, stejně jako 
Bylinkářství. 
Než se studenti nadáli, dveřmi vepředu třídy vešla dovnitř profesorka a zahájila hodinu slovy: 
„Tak, jsme tu všichni?“ 
Pár odvážlivců odvětilo, že ano. Žena se usmála a pokračovala: „Tak tedy vítejte na první hodině 
Obrany proti černé magii. Jak už jste slyšeli od našeho ředitele, jmenuji se Jane Davidsová a na 
tento rok převezmu štafetu.“ 
Někteří, hlavně u mudlů narození, se tiše rozesmáli nad tímto termínem. 
Profesorka, vidno, že prolomila ledy, se znovu usmála a opřela se o katedru: „Mám pro vás 
překvapení. Jakožto všechny šesté ročníky, i vy se následujících pár týdnů, odhaduji to na tak 
měsíc až měsíc a půl, budete ve všech předmětech učit o Aurách. Kdo mi řekne, co jsou to Aury?“ 
Nikoho nepřekvapilo, že ruku zvedla Hermiona, ale tentokráte trochu zdráhavěji. 
„Ano slečno,“ pokynula profesorka. 
„Grangerová,“ doplnila ji. „Auru má každý kouzelník či čarodějka a vyjadřují naši magickou 
hladinu.“ 
„Výborně,“ usmála se Davidsová. „Sice to není přesné, slečno Grangerová, ale v podstatě máte 
pravdu.“ 
Odmlčela se, aby se rozhlédla po třídě, zda ji všichni poslouchají.  
„Aury,“ zamyslela se, jak to nejlépe podat. „Opravdu vyjadřují naše magické hladiny, ale ovšem i, 
to jak budeme mít silnou magii. Určují, jak budeme mocní. A není žádná možnost, že byste někdy 
tuto hranici překročili. Celý život máte stejnou auru, se kterou jste se narodili, a s tím se budete 
muset smířit.“ 
Když domluvila, ve třídě se rozproudila diskuze. 
„Dotazy?“ přerušila šum. 
„Jak poznáme, jakou máme Auru?“ zeptala se Pansy. 
„Správná otázka, ale na tu dostanete odpověď v jiném předmětu. Dnes si pouze řekneme, co to 
Aura je a budeme se to všichni snažit pochopit.“ 
Celou následující dvojhodinovku věnovali dotazům, aby pochopili důležitost Aury. Na některé 
dotazy profesorka odpověděla hned, u některých se jenom usmála s tím, že se to dozvědí později. 
Na konci hodiny byli všichni nadšení a vzrušení nad dalšími hodinami, kde se dozvědí více. 
„Není to vzrušující?“ řekla Hermiona nadšeně. „Tolik zajímavých věcí. Musím do knihovny.“ 
Ron s Harrym se po sobě podívali a jen se ušklíbli, ani jeden to nekomentoval. 
„Teď ne Míno,“ zarazil ji Seamus. „Za chvíli začíná Bylinkářství, měli bychom si pospíšit.“ 
Celá jejich Nebelvírská skupina přidala do kroku, ale nepřestali mluvit o minulé hodině. Ke 
skleníkům dorazili mezi posledními, skoro zároveň s profesorkou Prýtovou. 
„Zdravím vás,“ přivítala se s nimi a pustila je do skleníku dvě. 
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Studenti s tichými rozhovory vešli dovnitř a stoupli si kolem dlouhého stolu, v jehož čele stanula 
Prýtová. 
„Takže,“ začala a okamžitě se rozhostilo ticho. „Jak už jste dnes slyšeli, jsou na pořadu dne Aury. 
Někteří z vás si možná myslí, že rostliny a Aury spolu nemají nic společného, ale opak je 
pravdou.“ 
Třídou se rozlehlo vzrušené šeptání. 
„Některé rostliny a byliny,“ pokračovala profesorka, „mají vliv na funkčnost Aury a některé ji 
potlačují. Každá Aura má svoje favorizované květiny a zároveň ty, které jí mohou ublížit. Ale to 
až později, až odhalíte typ svojí Aury. Do té doby se budeme věnovat normální výuce.“ 
„A kdy to bude?“ zajímala se Hermiona. 
„Tak za dva týdny,“ pronesla zamyšleně profesorka. 
Všichni kolem zasténali, ale pustili se do práce ve skleníku. 
 
„Kde je Miona?“ zeptala se Ginny, když si sedala u oběda k Ronovi. 
„Zkus hádat,“ zamumlal její bratr s plnou pusou. 
„Aha,“ ušklíbla se. Chtěla se ještě na něco zeptat, ale to už do Velké síně vešla Hermiona. 
S povzdechem si sedla na svoje místo u stolu a řekla: „V celé knihovně není jediná kniha o 
Aurách. A když jsem se zeptala knihovnice, tak se na mě usmála a řekla, abych počkala do hodin.“ 
Všichni šesťáci kolem se po sobě podívali a opětovali si překvapené pohledy. 
„To je divný,“ souhlasil Seamus. 
„Holt, budeme muset vydržet,“ pokrčil Neville rameny. 
„Ježíši, Harry, musíme na Lektvary,“ vykřikla dívka při pohledu na hodinky. 
Harry ztěžka polkl sousto, co měl v puse a podíval se na svoje hodinky. Vytřeštil oči a rychle se 
zvedl. Popadl svoje věci a společně s Mionou vyběhli ze síně. K učebně doběhli zároveň se 
Snapem. Ten po nich jen loupl ledovým pohledem, ale nic jim neřekl. Počkal, až vejdou dovnitř a 
zavřel za nimi dveře. Přešel ke katedře a řekl: „Takže začátkem tohoto roku máte zajímavé téma 
jako všichni před vámi. I v Lektvarech budeme probírat Aury, ale až později. Teď se vrátíme 
k dnešnímu úkolu. Instrukce máte na tabuli. Začněte!“ 
Někteří studenti zůstali chvíli zírat. Snape se na nikoho neutrhl, ani nic podobného. Jen jim řekl, 
co je čeká a nemine. 
 
V dalších hodinách se dozvěděli něco nového, či znovu slyšeli to, co už jim někdo řekl. 
V některých předmětech jim bylo řečeno, že budou muset počkat, až se toho dozví více, jelikož 
musí znát základy. 
Nastala doba večeře, všichni se sešli u jídla a sdělovali si navzájem svoje dojmy. 
Harry jedl tiše svoji večeři, ale pozorně poslouchal probíhající rozhovory. Najednou něco upoutalo 
jeho pozornost.  
„Dokonce i Zmijozel vypadá nadšeně,“ uslyšel dívčí hlas. 
Chlapec, který přežil, zvedl hlavu a podíval se k jejich stolu. A opravdu, celý šestý ročník mezi 
sebou vzrušeně diskutoval. Přejel očima všechny, až se zastavil na určitém mlčenlivém 
blonďákovi. 
„To je divný,“ pomyslel si Harry. Až teď mu došlo, že celý den neslyšel od Malfoye jedinou 
urážku na svoji osobu. Najednou Zmijozel zvedl hlavu a jeho pohled se střetl s černovláskovým. 
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Harryho oči se trošičku rozšířily, jelikož v Dracových očích viděl strach. Než si mohl toto zjištění 
ověřit, mladík pohled odvrátil. 
„Harry, tak slyšíš?“ dloubl ho do žeber Ron. 
„Ech, co?“ vytrhl se Harry ze svého zamyšlení. 
„Ptal jsem se, jestli nepůjdeme za Hagridem?“ zopakoval svoji otázku. 
„Klidně,“ odvětil Potter a znovu se vrátil pohledem k Malfoyovi, ale ten už byl pryč. 
„Divné,“ pomyslel si. 
 
Týden uběhl rychle a nastala sobota. Skoro v každé hodině se dozvěděli něco nového k Aurám, ale 
to nejdůležitější je teprve čekalo. 
Harry se probudil z neklidného spánku, promnul si oči a koukl na budík, který ukazoval sedm 
třicet. Se zasténáním znovu padl do polštářů. Pokusil se znovu usnout, ale nakonec se zavrčením 
vstal a odloudal se do koupelny, aby si dal sprchu. 
Po dlouhé horké sprše se vracel do ložnice, když potkal Nevilla, který zrovna vstal. 
„Nějak časně Harry?“ usmál se na něho. 
„Divný sny,“ odvětil. 
„Ech… ty sny?“ vytratil se Nevův úsměv. 
„Nevím,“ zarazil se Harry zmateně. „Nepamatuju se. Divný.“ 
„Tak hlavně, že to nebyly ty špatný sny. Většinou jsi pak špatně naložený.“ 
„Asi byl o něčem jiném,“ souhlasil Potter. „A kam vlastně tak brzo jdeš?“ 
„Do skleníku,“ začervenal se druhý Nebelvír. 
Harry se usmál, ale pak ho něco napadlo: „Můžu jít s tebou?“ 
Neville na něho chvíli zaraženě civěl, než souhlasně kývl. 
„Počkej tady,“ instruoval ho Harry. „Jen si odnesu věci a jdeme.“ 
Než se Longbottom nadál, byl Harry zpátky a vyšli ze společenské místnosti. Prošli několika 
chodbami a zkratkami, než stanuli před dveřmi od hradu. Když vyšli ven, byli přivítáni jasnými 
teplými slunečními paprsky. V příjemném tichu vyrazili ke skleníkům. Najednou se Neville 
zastavil a podíval se k jezeru. 
„Nejsme jediní, kdo nemůže spát,“ řekl Nev a ukázal směrem k vodní ploše. 
Harry se tím naznačeným směrem podíval a uviděl tam zády k nim stát Malfoye. Díval se do 
daleka přes vodu a nehýbal se. Vypadalo to, že hluboce přemýšlí. 
„Letos se chová jinak,“ poznamenal Neville, když se znovu rozešli. 
„To ano,“ souhlasil Harry zamyšleně. „To ano.“ 
 
„Kde jste byli?“ zeptal se Seamus chlapců, když přišli na snídani. 
„Ve skleníku,“ odpověděl Neville. 
„Ty taky?“ podivil se Dean směrem na Harryho. 
Ten pokrčil rameny a řekl: „Nemohl jsem spát.“ 
„Harry,“ ozvala se Hermiona pobouřeně. „Měl jsi jít do knihovny a pracovat na domácích 
úkolech.“ 
Všichni ostatní kolem zasténali, nikdo z nich nedokázal pochopit, proč je dívka, tak posedlá 
knihami. 
„Půjdeme po snídani, viď ,Neve,“ odpověděl Harry a mazal si toust marmeládou. 
„Hmm,“ zahuhlal dotyčný s plnou pusou. 
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„Výborně,“ usmála se dívka. „Já s Ronem půjdeme s vámi.“ 
„Kdy jsem se do toho dostal já?“ zajímal se Weasley překvapeně. 
„Právě teď,“ šeptl mu Dean do ucha. Ron jen tiše zavrčel, ale neodvažoval se odporovat. 
 
„Tak s čím začneme?“ zeptala se hnědovlasá Nebelvírka, když se usadili u knihovnického 
studijního stolu. 
„Já magickými rostlinami,“ řekl Neville a začal si vytahovat psací potřeby a pergamen. 
„My s Harrym se dáme do Lektvarů,“ rozhodla Miona a Potter si jen povzdechl. 
Ron se k němu nahnul a zašeptal mu do ucha: „Je mi tě líto, kámo.“ 
„Hmm,“ zamrčel Zlatý chlapec. Najednou ho něco napadlo, a tak se zeptal: „A ty budeš dělat co?“ 
„Já vlastně,“ začervenal se zrzek. „Žádný úkoly nemám.“ 
„Tak co tady děláš?“ nechápal Nev a Harry přikyvoval. 
„Já… totiž…tedy,“ koktal a hodil boční pohled po jediné dívce u stolu. 
Harry si s Nevillem vyměnili úšklebek a svorně řekl: „Aha.“ 
„Hej,“ ohradil se Ron, který byl v obličeji stejně rudý jako jeho vlasy. 
Hermiona zvedla hlavu od jedné knížky, a když uviděla, že ani jeden z nich nic nedělá, zeptal se: 
„Vy nemáte co na práci?“ 
Jako na povel se Harry s Nevem zvedli a zmizeli mezi policemi s knihami. Ron se na dívku 
vděčně usmál a ona mu úsměv opětovala. 
 
„Tak,“ zaklapl Harry těžkou knihu, až se z ní zvedl obláček prachu. „Právě jsem to dodělal.“ 
„Chceš to zkontrolovat?“ nabídla se Hermiona ochotně, aniž by zvedla hlavu od svého úkolu. 
„Ne. To je dobrý,“ odpověděl Harry rychle. Věděl totiž, že kdyby mu jeho esej zkontrolovala, 
musel by ji předělat a to dělat nechtěl. 
Místo toho řekl: „Půjdu si zalétat. Rone, jdeš se mnou?“ 
„Že se ptáš,“ zaradoval se zrzek. Celou dobu se nudil, jelikož neměl co dělat. 
„Tak jdeme,“ řekl černovlásek a byl už na půl ve dveřích, když do něčeho vrazil. 
„Sakra, Pottere, nemůžeš koukat, kam jdeš?“ ozvalo se před ním naštvaně. 
„Malfoyi,“ zavrčel bez špetky omluvy. 
„Aspoň víš, jak se jmenuju,“ ucedil Draco. 
„Co chceš?“ zavrčel protentokrát Ron. 
Zmijozelský princ si ho změřil pohledem a řekl: „Od tebe nic, Weasley. S póvlem se nebavím.“ 
„Ty,“ zavrčel Weasley vztekle a chystal se na něho skočit. Ale Potter ho zastavil, než se stačil 
dostat do problémů. 
„Nech toho, Rone,“ krotil ho Harry. „Nestojí za to.“ 
Ron něco zavrčel a nasupeně prošel kolem Malfoye, až ho skoro shodil na zem, jak do něho 
narazil ramenem. 
Malfoy nějak chytil balanc, narovnal záda a s hlavou zvednutou vešel do knihovny. Nezapomněl 
přitom drcnout do Harryho. 
„Spratku,“ zamrčel Harry, ale spíš aby zakryl překvapení. Protože ucítil, jak mu Draco vtiskl něco 
do ruky. Urychleně vyšel na chodbu, rozhlédl se kolem hledaje Rona, ale ten byl bůh, ví kde. 
Pokrčil rameny a rozevřel sepnutou dlaň. Na otevřené dlani na něho koukal do malinkatého 
obdélníku složený papírek. Opatrně ho rozbalil, a když si přečetl vzkaz, jeho oči se rozšířily 
překvapením. Na lístku stálo: 
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POTŘEBUJU S TEBOU MLUVIT. ASTRONOMICKÁ VĚŽ. 22:00 
DM 
 
„Co to má znamenat?“ zamrčel si pro sebe. 
Ale nemohl o tom dlouho přemýšlet, jelikož ho vyrušil chlapecký hlas: „Promiň, Harry, ale ten 
Malfoy mě fakt vytočil. Jdeme si teda zalítat?“ 
„Ech,“ schovával Potter rychle lístek. „Jasně. Jdeme.“ 
Následující dvě hodiny strávil s Ronem na košťatech, ale Zmijozela z hlavy nedostal. 
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4. kapitola - Prosba 
 

Bylo půl deváté večer a Harry se nenápadně vytratil z Nebelvírské společenské místnosti. 

Vešel do své ložnice, a když zjistil, že v ní nikdo není, urychleně vytáhl ze svého kufru otcův 
neviditelný plášť. Chvíli si ho nechal probíhat mezi prsty, než si ho přehodil přes ramena. Opustil 
ložnici a opatrně sešel schody ke společenské místnosti. Prokličkoval přes pokoj a k jeho štěstí 
zrovna někdo otevřel z druhé strany vchodový portrét. Než se  portrét zavřel, stačil se protáhnout 
ven. 
Kouknul na hodinky a zjistil, že se dvacet minut má být ve věži. Proto se tedy urychleně vydal ke 
svému cíli. Celou dobu se tiše modlil, aby nepotkal školníka, či hůře Snapea. 
Naštěstí nikoho z nich nepotkal a ve zdraví se dostal až do astronomické věže. Vyběhl několik 
posledních schodů a celý zadýchaný se zadíval na dveře před sebou. Za nimi na něho měl čekat 
Malfoy. 
„Doufám, že to není past,“ zamumlal si mladík pro sebe. Ještě jednou mrkl na hodinky, zjistil, že 
je za deset minut desátá večer. Zhluboka se nadechl a opatrně se opřel do dveří. Železné panty 
byly zřejmě dobře promazané, jelikož se neozvalo ani zaskřípnutí. 
Harry potichu vklouzl do místnosti a stejně tiše za sebou i zavřel. Ocitl se v místnosti, která byla 
na půl krytá střechou a napůl odhalená nebi, aby se daly pozorovat hvězdy. 
Mladý Nebelvír se rozhlédl kolem sebe, až jeho pohled skončil na blonďákovi, který seděl na 
hradbách a díval se dolů. Harryho tento pohled překvapil. Vypadalo to, že si ho mladík nevšiml, 
jak byl ponořený ve svých myšlenkách. Potter nevěděl najednou, co dělat. Nakonec zůstal 
schovaný pod pláštěm a čekal, co provede Draco. 
Netušil, jak dlouho tam stál a pozoroval mladého Zmijozela. Připadal mu jiný, jakoby přes léto o 
dost zestárl. Z jeho zamyšlení ho vytrhl Dracův pohyb. Posvítil si hůlkou na hodinky a povzdychl 
si. Vstal z kamenů a smutně řekl: „Cos čekal? Že na zavolání přiběhne? Jsi idiot!“ 
„Jen jsem se ujišťoval, jestli to není past,“ promluvil Harry a sundal si plášť. Draco překvapením 
oněměl. 
„Je tedy pravda,“ pokračoval Harry a usadil se na hradby, „že jsem nemohl být víc překvapený, 
než tenkrát v knihovně. Takže mě napadá jen jedna otázka: Co mi chceš?“ 
Draco mlčel se skloněnou hlavou. Druhý mladík ho nechal. Tušil, že si potřebuje utřídit myšlenky, 
takže ho jenom tiše sledoval. 
„Já,“ zarazil se mladý Zmijozel. „Potřebuju tvojí pomoc. Chci, abys mi pomohl ubránit se Ty-víš-
komu.“ 
„Nebyl by lepší Brumbál?“ přerušil ho Harry. 
„Ne,“ téměř vykřikl Draco a ve tváři mírné zděšení. „Ne. Brumbála ne. Nevěřím mu. Je to starý 
intrikánský dědek.“ 
Harry měl co dělat, aby se nad touto větou nerozesmál. Místo toho se zeptal: „Proč?“ 
„Proč je Brumbál intrikán?“ zamrkal Draco zmateně. 
„Ne,“ zakroutil Nebelvír hlavou. „Proč to chceš po mně?“ 
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Mladý Malfoy na chvíli sklonil hlavu, než tiše promluvil: „On… on zabil moji matku. Jen tak 
přímo přede mnou. Prý jako trest za otcovo selhání. Ona…ona za nic nemohla, ale i tak ji 
chladnokrevně zabil.“ 
„Draco,“ snažil se ho Harry přerušit, ale marně. 
Blonďák ze sebe dál hrnul slova vzteklým hlasem: „Chtěl jsem ho zabít vlastníma rukama. 
Pomstít ji. Chci se podílet na jeho konci, i kdybych měl u toho položit život. Chci vidět, jak padne 
k zemi, i s těmi svými Smrtijedy.“ 
Odmlčel se, jak zhluboka oddechoval. Za chvíli opět pokračoval: „A to si představuje, že 
dobrovolně vstoupím do jeho řad. To si opravdu myslí, že potom co mi zabil matku, se ochotně 
poženu být Smrtijedem? V žádném případě. Jemu se klanět nebudu.“ 
„Draco,“ položil Harry mladíkovi ruku na rameno. „Uklidni se.“  
Mladý Malfoy zhluboka oddechoval a tváře mu jemně zčervenaly. 
„Je mi líto tvojí matky,“ řekl zlatý chlapec tiše. 
„Díky,“ pípl mladý Zmijozel. 
„Teď mi řekni. Co chceš po mně?“ 
„Já,“ nadechl se. „Chci, abys mě učil. Obranu, útok. Uč mě stejně jako loni v tom tvém klubu. Stal 
jsi proti Ty-víš-komu a pokaždé jsi vyšel jako vítěz.“ 
„Měl jsem spíš štěstí, než že bych ho porazil,“ hájil se Harry. 
„Jako jednoletý?“ odvětil Malfoy a druhý mladík jemně zrudl. Nechtěl Dracovi říkat některá svá 
tajemství, takže tuto narážku nevyvracel. Místo toho odvětil: „Chápu tvoje pohnutky, ale myslíš, 
že to co navrhuješ, je dobrý nápad?“ 
„Chci bojovat,“ byla jeho jediná odpověď. 
„Dobrá,“ řekl Harry a poodešel k hradbám. Zadíval se na nebe poseté hvězdami, jako by v nich 
hledal odpověď. Nakonec ze sebe vypravil: „Musím si to promyslet. Přijď zítra sem ve stejnou 
dobu.“ 
S těmito slovy přešel ke svému plášti, zvedl ho, zahalil se do něho a jen otevření a zavření dveří 
ukázalo, že Harry opustil věž. 
Dracovo zašeptání: „Děkuji.“ Už neslyšel. 
 
Druhý den Harry vstal hodně pozdě, ale mohl si to dovolit, když byla neděle. 
„Kam jsi to včera zmizel?“ zajímal se Ron, když mu dával schované tousty od snídaně. 
„Měl jsem chuť se jít projít,“ odvětil černovlásek vyhýbavě. Nechtěl Ronovi vykládat, že se včera 
sešel s blonďatým Zmijozelem. Věděl, že by spustil o tom, že to byla určitě past jak ho předat 
Voldemortovi. 
Celý dlouhý den pak prožil jakoby ve snách. Musel pořád myslet na Zmijozela a jeho prosbu. Cítil 
z Draca tolik vzteku a touhy po pomstě, ale nemohl mu to zazlívat. Sám měl podobný osud. 
Akorát druhému chlapci zůstal alespoň otec, i když ve vězení. Už kolem oběda věděl, co mu 
odvětí. Dokonce několikrát během dne ucítil na sobě něčí pohled. Moc dobře věděl, komu patří, 
ale nikdy ho neoplatil. Nechtěl vidět blonďákovi oči naplněné nadějí, aby to neovlivnilo jeho 
rozhodnutí. 
Padla devátá hodina večerní a Harry začal být mírně nervózní. Seděl ve společenské místnosti 
bokem od ostatních a přemýšlel, co všechno Malfoyovi řekne. Bylo toho dost. 
„Harry?“ vyrušil ho ze zamyšlení Nevillův hlas. 
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Nebelvír zvedl hlavu a spatřil nad sebou Nevillův ustaraný obličej. Jemně se usmál a zeptal se: 
„Děje se něco?“ 
„To bych se spíš měl ptát já,“ usmál se Longbottom taky. 
„Neboj, nic se neděje,“ ujišťoval ho Harry. 
„Působíš trochu mimo,“ pokračoval druhý mladík ve výslechu. 
„Jen mě něco plně zaměstnalo, ale už je to pryč,“ mávl rukou a přitom sklouzl pohledem na 
ciferník hodinek. „Dostal jsem trochu hlad. Dojdu si ještě před večerkou do kuchyně za Dobbym.“ 
A s těmi to slovy zamířil ke dveřím. 
„Počkej,“ zastavil ho rukou na rameni hnědovlásek. Naklonil se k jeho uchu a zašeptal: „Vezmi si 
plášť, jak znám Dobbyho, tak tě hned tak nepustí.“ 
„Pravda,“ usmál se Potter. „Dík.“ 
„Není zač,“ opětoval Neville úsměv a díval se za mizejícím Harrym, který spěchal do ložnice pro 
plášť. 
 
Do věže dorazil za pět minut deset, ale tušil, že Malfoy už tam bude. Pro jistotu si plášť nechal a 
otevřel dveře. Vešel dovnitř, rozhlédl se a zjistil, že měl pravdu. 
Draco při zvuku otevíraných dveří stočil pohled oním směrem a teď těkal pohledem sem a tam, 
jak hledal zdroj ono zvuku. 
„Tady jsem,“ řekl Harry a shodil svůj plášť, aby se mu ukázal. Zmijozelský princ se nadechoval, 
že něco řekne, ale Harryho zvednutá ruka ho zarazila. 
„Zatím budu mluvit já,“ řekl. „Řeknu ti svůj návrh, a pak můžeš pronést svoje námitky.“ 
Draco tiše přikývl. 
„Takže,“ odmlčel se Harry na chvíli, aby si utřídil myšlenky. „Rozhodl jsem se, že tě naučím, vše 
co budu moct. Ale nemůžu to dělat sám, potřebuju pomoc. Jde o to, že se líp hodnotí chyby 
z pohledu třetí osoby. Nejlepší by byli Ron a Hermiona. Znají už můj styl.“ 
Draco vidno, že Nebelvír skončil se svou řečí, promluvil: „Děkuju. Jsem rád, že ses takto rozhodl i 
po těch všech letech nenávisti.“ 
„Nenávist je trochu silné slovo,“ namítl Harry. 
„I tak,“ pokračoval blonďák. „Po pravdě jsem čekal, že mě odmítneš. Ale zpátky k věci. Nechci, 
aby o tom věděli Weasley s Grangerovou.“ 
„Proč?“ 
„Nevěřím jim. Ani jednomu z nich. Viděli by v tom něco, co v tom není. A navíc Weasley je 
schopný zradit v jednom okamžiku. Stejně jako ve čtvrtém ročníku. Grangerová půjde tentokrát 
s ním, když vidím, jak na sobě pořád visí.“ 
Harry nemohl k tomuto obvinění nic říct, jelikož Draco měl pravdu. Ron s ním tenkrát nechtěl 
mluvit, než pochopil po několika měsících, že nemá nic společného se svým jménem v Ohnivém 
poháru. A Hermiona by asi souhlasila se svým přítelem. 
„Dobře,“ kývl Harry. Musel uznat, že na Zmijozelových slovech něco je. „Ale i tak potřebuju 
někoho ke spolupráci. Koho, když Ron a Hermiona nepřicházejí v úvahu?“ 
Malfoy se odmlčel, než pronesl: „Nevím. Někoho komu můžeš věřit. Někdo, kdo tě ještě nikdy 
nezradil. Někdo, kdo ti stál po boku i ve čtvrtém ročníku.“ 
Harrymu se při těchto slovech v mysli vybavila jedna tvář. Osoba, která stála po jeho boku 
v každé situaci, i když to někdy nebylo vidět. 
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„Někdo mě napadl,“ řekl Potter. „Ale nevím, jestli budeš souhlasit, ale je to dobrá volba. Navíc mi 
umožní stvořit výmluvu pro ostatní, až budu mizet.“ 
„Kdo?“ zněla jednoduchá otázka. 
„Neville.“ 
„Longbottom?“ vykřikl Draco téměř nevěřícně. 
„Můžu tě ujistit, že se hodně zlepšil,“ vysvětloval druhý mladík. „Teď když mu na krk nedýchá 
Snape, je hned klidnější.“ 
Malfoy dlouho mlčel a zvažoval Harryho nabídku. Chtěl, aby mu pomohl. Povzdechl si a řekl: 
„Dobrá. Zasvěť ho, ale jestli bude souhlasit, bude to zázrak.“ 
„Neville je Nebelvír,“ pronesl Harry, jakoby to vše vysvětlovalo. 
 
Pondělní ráno přišlo rychle. Černovlasému mladíkovi se zdálo, že sotva položil hlavu na polštář a 
už ho Ron tahal z postele. 
„No tak Harry, vstávej,“ strhl z něho zrzek deku, což vyvolalo smích u dalších obyvatel ložnice. 
„Už jdu, už jdu,“ mumlal vztekle. 
„Nic,“ ohodnotil toto Ron. „Je vzhůru. Mizím.“ 
Neville se překvapeně díval za odcházejícím Ronem, a pak stočil oči na Chlapce, který zrovna 
vstával. Vypadalo to, že si odchodu svého nejlepšího přítele ani nevšiml. Harry si právě sbíral 
dohromady věci na následující školní den. Neville tedy jenom pokrčil rameny, sedl si na postel a 
čekal na Harryho, až se připraví k odchodu. Černovlasý Nebelvír se otočil, aby si ze stolu vzal 
knihu, když koutkem oka zahlédl druhého mladíka: „Neve, nemusíš na mě čekat.“ 
„Máme dost času,“ pokrčil dotyčný rameny. „Snídaně teprve začala a já nijak nespěchám.“ 
Harry se usmál a dál to neřešil. 
Když kráčeli ze schodů vedoucích z jejich věže směrem k Velké síni, začal Harry rozhovor: 
„Neve, chtěl bych tě o něco poprosit. Našel by sis dneska večer na mě chvilku času?“ 
Longbottom se chvíli tiše díval na Harryho, než odvětil: „Určitě.“ 
„Díky, Neve,“ usmál se vděčně. 
 
Den utekl rychle a šesté ročníky se dozvěděly nové věci o Aurách. I když tentokrát dostaly i menší 
domácí úkoly.  
Harry Potter seděl ve společenské místnosti a zamyšleně hleděl do prázdna. Vedle něho seděli 
Ron s Hermionou, ale byli tak zahleděni do sebe, že si jejich kamaráda vůbec nevšímali. Ze 
zamyšlení ho vytáhl, až příchod Nevilla. Došel až k naší trojici. Znechuceně se podíval na dvojici 
okupující sedačku než se, se smutným pohledem otočil na Harryho. 
„Tak jsem tady.“ 
„Výborně,“ přivítal ho druhý Nebelvír. Zvedl se z křesla a pokynul: „Půjdeme někam, kde 
budeme mít klid.“ 
Oba chlapci opustili společenskou místnost a vydali se do nitra hradu. Černovlasý z dvojice 
otevřel dveře od jedné nepoužívané učebny a nahlédl dovnitř, aby se ujistil, že je opravdu prázdná. 
Pokynul Nevillovi, aby vešel dovnitř a sám pak kouzlem zamknul dveře. Nakonec přidal i nějaká 
ochranná a tišící kouzla. 
„To bude asi hodně vážný,“ ušklíbl se Longbottom. 
„Radši si sedni,“ řekl mu Harry. S pokračováním příběhu počkal, až se Neville usadí. „To, co ti 
teď řeknu, musí zůstat mezi námi. Není to totiž jenom moje tajemství.“ 
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„Harry, “ přerušil ho. „Můžeš mi věřit. Nikomu nic neřeknu.“ 
„Díky,“ vzal si znovu slovo. „Před dvěma dny jsem dostal vzkaz s datem schůzky a následně jsem 
obdržel žádost o pomoc, kterou chci dát.“ 
„Komu?“ 
Harry se nadechl: „Prvně si ale vyslechni důvody, než ho odsoudíš.“ 
„Dobře.“ 
„Je to Draco Malfoy.“ 
Neville zamrkal, než řekl: „Pokračuj.“ 
„Přišel za mnou a žádal o pomoc,“ vysvětloval Potter. „Chce se pomstít Voldemortovi za smrt 
svojí matky, kterou zabili jako trest za selhání jeho otce.“ 
„To vysvětluje ty testráli,“ zamumlal Nev. 
„Ano, zabil ji přímo před ním,“ potvrdil mu domněnku. „Chce, abych mu pomohl postavit se mu. 
Trénovat kouzla.“ 
„A co potřebuješ po mně?“ zajímal se hnědovlasý mladík. „Určitě mi to neříkáš jen tak.“ 
„No,“ nevědě, jak pořádně pokračovat. „Potřebuju, abys mi s tím tréninkem pomohl.“ 
„Proč já?“ nechápal Neville. „Nebyla by Hermiona s Ronem lepší?“ 
„Malfoy jim nevěří,“ vysvětloval. „Poukázal na čtvrtý ročník, kdy se Ronovi nezdálo, jak jsem se 
dostal do Turnaje.“ 
„Promiň, ale má pravdu,“ souhlasil druhý Nebelvír s Dracem. „Jakmile se Ronovi něco nelíbí, 
dává to ne moc hezky najevo.“ 
Harry mlčel, i když byl Weasley jeho přítel, měli oba ostatní chlapci pravdu. 
„Takže, abych to shrnul,“ vzal si Longbottom slovo. „Chceš, abych ti pomohl s Malfoyem.“ 
„Jo,“ kývl Harry. „Poskytne mi to i omluvu pro ostatní. Můžeme říct, že pomáhám s Obranou 
tobě.“ 
„Hmm.“ 
„Nechci po tobě odpověď hned,“ uklidňoval ho Potter rychle. 
„Není si toho moc co rozmýšlet,“ přerušil ho. Vstal a přešel k Harrymu. „Pomůžu ti.“ 
„Díky, Neville,“ usmál se Potter zářivě. V duchu si hodně oddychl. Doufal, že bude Neville 
souhlasit, ale přece jen taky byla ta možnost, že odmítne. 
„Tak mu pojďme poslat sovu s odpovědí,“ usmál se Longbottom. 
 
Draco druhý den scházel po schodech do Velké síně na snídani, ale svoje okolí moc nevnímal. 
V hlavě si pořád přehrával Harryho slova z předchozí moci, kdy slíbil, že se zeptá Longbottoma. 
Doufal, že bude souhlasit, ale moc tomu nevěřil. Nikdy mladíkovi neudělal nic dobrého. 
Ani nepostřehl, že vešel do jídelny. Jeho mysl automaticky namířila tělo k jeho obvyklému místu. 
Usadil se, neodolal a podíval se směrem k Nebelvírskému stolu. Rychle ho proskenoval, ale ani 
jednoho z chlapců nenašel. Sklonil opět hlavu ke svému talíři a s tichým povzdechem si začal 
mazat toust marmeládou. Nestihl se do něho ani zakousnout, když před ním usedla jedna ze 
školních sov. Jemně zahoukala a natáhla nožku se vzkazem. Zmijozel překvapeně zamrkal a 
převzal si dopis. Sova nečekajíc na odpověď roztáhla křídla a s tichostí sobě vlastní odletěla 
nejbližším oknem. 
Draco nervózně otáčel dopisem v rukou. Tušil, od koho bude, ale také měl obavy z odmítnutí. 
„Sakra, jsi Malfoy,“ okřikl se v duchu. „Vzmuž se.“ 
Roztrhl obálku, vydělal pergamen a se zadrženým dechem si přečetl:  



 

22 

 
Dnes večer v 19 hod. Komnata Nejvyšší potřeby. 

H&N 
 
Draco prudce vydechl, ruce se mu roztřásly úlevou. 
„Souhlasil, souhlasil,“ honilo se mu hlavou. Nemohl tomu uvěřit.  
Zrovna v tu chvíli vešli otevřenými dveřmi do Velké síně Harry s Nevillem. Vesele nad něčím 
debatovali cestou ke svému stolu. Kdokoliv kdo by je sledoval, by si nevšiml rychlé výměny 
pohledů s Malfoyem. Bylo to nepostřehnutelné gesto na obou stranách, které potvrzovalo sraz 
v komnatě. 
Mladý Zmijozel si nemohl pomoci, ale na rtech mu zahrál jemný úsměv, než se znovu začal 
věnovat snídani tentokráte s větší chutí. 
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5. kapitola - Pouta 
 

„Dobré ráno,“ pozdravila je profesorka Davidsová, když se žáci Zmijozelu a Nebelvíru 

usadili na svá místa. Několik z nich jí na pozdrav odvětilo. 
„Takže rychle, rychle,“ povzbuzovala je. „Máme toho dneska hodně.“ 
Po tom prohlášení si všichni, pospíšili usednout do lavic, jak je učitelčino oznámení navnadilo. 
„Jsme tu všichni,“ zeptala se. Když ji někdo ze Zmijozelských odvětil kladně, usmála se a 
pokračovala: „Výborně. Takže celý minulý týden jste se zabývali tím, co to aura je a co to 
znamená. Následujících pár dnů se dozvíte o typech aur, a co která pro vás znamená.“ 
Mávla lehce rukou s hůlkou a na katedře se objevily malé bílé knížečky.  
„Toto,“ řekla a ukázala ke stolu. „jsou knihy o aurách, než se dozvíte barvu své aury, budou vás 
informovat všeobecně. Každý z vás dostanete jednu, jako každý kouzelník či čarodějka před vámi. 
V okamžiku, kdy se jí dotknete, se na obalu objeví celé vaše jméno a kniha bude reagovat jen na 
vás. Tím myslím, že kdokoliv jiný uvidí jen prázdný deník.“ 
Toto sdělení profesorky vyvolalo u všech kolem vlnu vzrušení. Třídou se rozlehlo hlasité šeptání, 
jak všichni probírali onu knihu. Davidsová toto všechno sledovala s jemným vědoucím úsměvem. 
Vždyť i ona byla mladá. 
„Ticho, prosím,“ zvedla jemně hlas. Všichni žáci okamžitě zmlkli.  
„Děkuji,“ usmála se. „teď vám dám všem onu tajemnou knihu a pak vám řeknu o barvách aur.“ 
Znovu mávla hůlkou a knihy se rozletěly po třídě. Každý ze studentů měl v okamžiku v rukou 
malou bílou knížečku. Harry se s mírným chvěním díval na tu svou, když se na přední straně 
obalu objevilo zlatým písmem: Harry James Potter. 
„To je něco,“ zašeptal vedle něho rozrušeně Neville a natočil mu knihu, aby se podíval. Druhý 
mladík otočil hlavu a uviděl stejnou knížečku, ale se jménem též zlatým písmem – Neville Frank 
Longbottom. 
Profesorka je ještě nechala chvíli zkoumat dárek, než si znovu vzala slovo: „Takže se vrhneme na 
dnešní látku. Jak už jste slyšeli, existuje několik typů barev aur. Normálně se objevuje v populaci 
pět barev. Jsou to – žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená. Každá z těchto barev má svoje 
vlastní možnosti vývinu. Ale samozřejmě existují i barvy, které jsou neobvyklé. Barvy typu 
přechodu mezi dvěma barvami není nijak neznámý výskyt. Naznačuje to, že nespadáte přesně do 
jedné kategorie, ale že můžete využívat přednosti obou barev.“ 
„Paní profesorko,“ zvedla Hermiona ruku. „Jsou i barvy aur, které jsou jiné, než jen ty které jste 
řekla?“ 
„Ano, jsou,“ odvětila. „Ale šance, že někdo z vás má tuto barvu, je téměř nulová. Jsou dvě – 
stříbrná a zlatá. Stříbrná v porovnání s druhou je častější. Obě však naznačují ohromnou sílu 
magie, avšak neříkají, zda bílou či temnou. Tito lidé jsou neuvěřitelně nadaní a mocní. Já osobně 
jsem se s nikým takovým nesetkala. Možná i proto, že jsou takto mocní, se bojí reakcí ostatních a 
tají to. Takže tím chci říct, že se není za co se stydět.“ 
„A co někdo z historie,“ zeptala se Pansy zvědavě. „Jsou případy objevení těchto aur?“ 
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„Ano. Tvrdí se, že Merlin měl zlatou auru. Dokonce i o zakladatelích Bradavic se vypráví takové 
legendy. Bohužel i o Vy-víte-kom se říká, že má stříbrnou auru, ale nikdo to zatím nepotvrdil, 
takže žádné obavy.“ 
„Žádné obavy,“ myslel si Potter a mrkl pohledem po Dracovi. Uviděl, že má stejné pochyby. 
„Prý žádné obavy,“ ozvalo se vedle něho ironicky Nevillovým hlasem.  
„Ticho,“ vyžádala si Davidsová klid. „Jak jsem řekla, pravděpodobnost, že někdo z vás má jednu 
z těchto aur, je téměř nulová, takže moc nedoufejte, abyste nebyli zklamaní. Teď k jiné věci. 
Každá barva má svoje speciální vlastnosti. Například lidé se zelenou aurou jsou dobří léčitelé a tak 
podobně. Dokonce i zvěromágství podléhá tomuto stavu. Nechci tvrdit nic absolutně, ale i 
vzájemná náklonnost mezi lidmi ovlivňuje barva aury. Bude vám více příjemné být ve společnosti 
lidí se stejným typem, než s někým jiným. Ale ne vždy je to pravda. Kupříkladu já a můj manžel 
máme každý jinou barvu a jsme naprosto spokojení.“ 
Vzrušený šepot, který naplnil třídu, přerušil až zvuk znovu oznamující konec hodiny. 
 
„Už se nemůžu dočkat, až se dozvím, jakou mám barvu aury,“ řekla vzrušeně Hermiona, když 
opustili třídu. Malou bílou knížečku si tiskla k hrudi. 
„Já jsem spíš nervózní,“ odvětil Ron, který tuto knihu nervózně protáčel mezi prsty. Otočil se na 
Harryho, který se bavil o něčem s Nevillem, a zeptal se: „A co ty Harry?“ 
„Cože,“ reagoval mladík, když uslyšel svoje jméno. 
„Co si ty myslíš o těch barvách?“ 
„Já,“ zarazil se černovlásek. „ani nevím.“ 
„Jak nevíš,“ nechápal ho Ron. „Podle barvy se rozhodne, co s tebou. Jak nemůžeš být nervózní?“ 
Harry na to jen pokrčil rameny. Ron zakroutil hlavou a dál se do hovoru s Minou. 
 
Na další hodinu – Přeměňování – dorazili v povznešené a hlavně vzrušené náladě. Vešli do 
učebny a usadili se na svoje obvyklá místa. Zmijozelská část třídy dorazila chvíli na to. 
„Vidím, že jste tady všichni,“ konstatovala profesorka McGonagallová, když vstoupila do třídy. 
Rozhlédla se po studentech a s úsměvem řekla: „Vypadá to, že profesorka Davidsová načala další 
část o aurách. Tak tedy dobrá. Právě jste se dozvěděli o typech aur, ale nevíte, že k tomuto patří i 
Pouta aur.“ 
„Pouta aur,“ ozvalo se od Zmijozelských. 
„Ano, Pouta aur,“ odvětila profesorka. „používají se pro obranu osoby, na kterou jsou uvrhnuty a 
zároveň na ochranu jejího okolí. Většinou se uplatňují v případech, kdy dotyčný nemůže 
dostatečně ovládat svou magii.“ 
Žena se odmlčela, jakoby chtěla dát prostor pro případné otázky. Ale všichni mlčeli, jak chtěli 
vědět více.  
„Tak tedy,“ pokračovala. „Existují tři typy pout. První z nich se používá u dětí, které mají svoji 
magii silnější, než aby ji sami zvládli. Proto se na ně uvrhnou tzv. Červené nitě. Je to nejslabší 
forma spoutání. Dítěti v žádném případě neublíží, jen trochu omezí působení aury na magii. 
Jednoduše řečeno, dodává minimum energie magickému jádru.“ 
„Paní profesorko,“ zvedla ruku jedna z Patilových dvojčat. „Co znamená magické jádro?“ 
„Správná otázka,“ pochválila ji. „Ale zatím nikdo nedokázal zjistit podstatu magických jader. Má 
ho každý člověk nadaný magii a je jedno v jakém rozsahu. To znamená i motáci. Někteří experti 
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tvrdí, že se v něm hromadí magie, aby se dala dál využít ke kouzlům, ale nikdo to zatím 
nepotvrdil.“ 
„A ty děti,“ zeptala se Hermiona. „Neublíží jim to nějak?“ 
„Ne,“ odpověděla McGonagallová. „Vše je pod dohledem léčitelů, aby se nic nestalo. Možná 
byste se všichni divili, ale někteří z vás podstoupili tato pouta.“ 
Toto sdělení vyvolalo trochu poprask. Nikomu se totiž nezdálo učitelčino prohlášení. 
„Ticho,“ pronesla nahlas a třída okamžitě zmlkla. „Nemusíte mít strach. Červené nitě zmizí 
v okamžiku, kdy se dostanete úrovně, kdy dovedete svojí magii plně ovládat.“ 
Na chvíli se odmlčela, než pokračovala: „Dalším typem pout jsou Stříbrná lana. Tento druh už je 
poněkud silnější, ale funguje obdobně jako nitě. Ale bohužel se nepoužívají na děti, ale na lidi, 
kteří utrpěli nějaký psychický šok a nejsou schopni plně ovládat únik magie do okolí. Tito lidé 
jsou umístěni v sanatoriích, kde jsou pod trvalým dohledem. Mohou být totiž nebezpeční jak sobě, 
tak okolí.“ 
Harry poslouchal profesorku vykládat o Stříbrných lanech a u srdce mu bylo, čím dál hůř. Cítil 
totiž, jak se vedle něho jemně chvěje celé Nevillovo tělo. A taky viděl, jak se snaží, aby to nikdo 
neviděl. Moc dobře věděl, co se v Nevovi odehrává. Myslel na svoje rodiče. Nenápadně pohnul 
rukou a pevně stiskl tu Nevillovu. Ten sebou poplašeně trhl, než se podíval Harrymu do očí. 
Setkal se s pohledem plným pochopení, což ho potěšilo, jelikož čekal spíše lítost. Nepatrně kývl a 
smutně se usmál. Druhý Nebelvír mu úsměv opětoval a svou pozornost vrátil profesorce. 
„Třetím typem,“ říkala zrovna. „jsou Černé řetězy. Dokážou z každého kouzelníka či čarodějky 
učinit osobu s minimálním množstvím magie, motáka nebo dokonce ho obrat o magii úplně. Toto 
záleží na druhu aury. Proto jsou tyto pouta uvalena mezi nezákonná kouzla. Naposledy byl, 
zaznamenám případ o použití v 15. století. Každý kdo tuto kletbu použije na jiného kouzelníka, si 
vyslouží místo v Azkabanu.“                                              
Profesorka se odmlčela, když uviděla, jakou svou řečí způsobila bouři dotazů. 
„Než začnu odpovídat na vaše otázky,“ řekla. „Ještě dodám, že odejmutí černých řetězů je 
nesmírně náročné. Musí se provést v ten samý den, kdy se uvalily a též se musí připravit vzácný 
lektvar. Možná i proto byly postaveny mimo zákon, protože jsou téměř neodstranitelné.“ 
 
Den uběhl rychle a nastal čas večeře. Všechny šesté ročníky mezi sebou vzrušeně debatovaly nad 
výtečným jídlem. 
„Dneska to bylo super,“ rozhazoval Dean rukama. „Sice ty řetězy mě trochu vyděsily, ale jinak 
úžasný. Nemůžu se dočkat, až se dozvím o barvě svojí aury.“ 
„Já taky,“ souhlasil Ron s plnou pusou. 
Hermiona, která měla hlavu zabořenou v bílé knížce, která nesla její jméno napsané šarlatovou 
barvou, jen nespokojeně mlaskla nad jeho stravovacími návyky.  
Harry se pousmál, ale trochu s obavami se podíval na Nevilla, který byl dost zamlklý. 
„Neve,“ zeptal se ho. „Je ti dobře?“ 
Hnědovlasý mladík zvedl hlavu a trochu smutně řekl: „Vzpomněl jsem si na rodiče. Potom co 
zažili, musí být určitě pod těmi lan, aby nebyli nebezpeční.“ 
„Já…,“ zarazil se zlatý chlapec nevědě co říct. 
„To je dobrý, Harry,“ odvětil Nev. Koukl se na hodinky a pokračoval: „Měli bychom jít.“ 
„Nechceš to zrušit,“ zeptal se Potter opatrně. 
„Ne, to je v pořádku,“ dušoval se. „Aspoň přijdu na jiný myšlenky.“ Oba chlapci se zvedli. 
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„Kam jdete,“ zajímala se Ginny. 
„Do skleníku,“ pokrčil Harry rameny. „Slíbil jsem Nevillovi s něčím pomoct.“ 
„Chcete s tím píchnout,“ optala se znovu. 
„Ne, ne,“ snažil se jí přesvědčit Longbottom. „Jen potřebuju, aby mi harry pomohl něco přenést a 
zasadit. Sám to nezvládnu. Dva na to stačí.“ 
„Ok,“ ustoupila. „Jak myslíte.“ 
Harry mrkl na Nevilla a rychle zmizeli z Velké síně. Nevšimli si páru oči barvy bouřkových 
mračen, které je tiše pozorovali. 
 
„Už by tady měl být,“ pronesl Harry nervózně při pohledu na hodinky. Seděl v pohodlném křesle 
v komnatě Nejvyšší potřeby, které stálo u kulatého stolku uprostřed místnosti. 
„Klid,“ odvětil Neville, sedící v druhém ze tří křesel. „Udělal jsi ten vchod dobře?“ 
Harry na něho nechápavě pohlédl. 
„Jestli ty dveře uvidí.“ 
„Výborně,“ usmál se Longbottom a pohodlněji se usadil.  
Druhý Nebelvír se nadechoval, že ještě něco řekne, když se otevřely dveře a dovnitř vpadl 
blonďatý mladík. Urychleně je za sebou zavřel a opřel se o ně zády. Trochu zadýchaně řekl, když 
zvedl hlavu a viděl nechápavé pohledy: „Pansy. Nemohl jsem ji setřást.“ 
Nebelvíři se po sobě podívali a ušklíbli se porozuměním. Mezitím přišel Draco k poslednímu 
volnému místu. S elegancí sobě vlastní se usadil do křesla a podíval se po své společnosti.  
„Longbottome,“ začal opatrně. „Abych řekl pravdu, nečekal jsem, že budeš souhlasit. S ohledem 
na naší minulost.“ 
Neville si ho chvíli prohlížel, než řekl: „Všichni tři, jak tady sedíme, jsme obětí války, která začala 
před naším narozením. Války, která by se měla konečně zastavit. Myslím, že bychom měli vzít 
osud do vlastních rukou a konečně s tím něco udělat. Vy-víte… Voldemort nám toho už vzal 
hodně.“ 
„To je pravda,“ řekl Harry smutným hlasem. Zvedl se ze svého křesla a přešel k Malfoyovi. 
Zastavil se těsně před ním, podal mu ruku a řekl: „Je čas zakopat válečnou sekyru.“ 
Zmijozel chvíli překvapeně hleděl na nabídnutou ruku, než si stoupl a pravici přijal potřesením. 
„Výborný nápad,“ souhlasil Neville. A též napřáhl svou pravici. „Jmenuji se Neville 
Longbottom.“ 
„Draco Malfoy,“ odvětil druhý. 
„A já se představovat snad nemusím,“ řekl Harry cynicky a ukazoval přitom na svoje čelo 
s jizvou. 
„Ach,“ vzdychl Nev. Popadl Harryho ruku a začal s ní zuřivě třepat. „Och můj bože. Ty jsi Harry 
Potter. Ten Potter. Och.“ 
Tímto svým projevem rozesmál oba dva mladíky, až si museli znovu sednout, aby neskončili na 
zemi. 
„To bylo dobrý, Neve,“ utíral si Potter oči od slz smíchu. 
„Jsem skrytý talent,“ odvětil se smíchem. „Ale teď k důležitějším věcem.“ 
„Jo,“ zahuhlal černovlásek. „Takže, chtěl bych se scházet třikrát v týdnu – úterý, čtvrtek a sobota. 
Nějaké námitky?“  
„Hodina,“ zeptal se Draco. 
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„Hmm,“ zamyslel se dotyčný. „Ve všední dyn kolem sedmé až do večerky a v sobotu někdy 
odpoledne podle potřeby.“ 
Po chvíli ticha Neville řekl: „To by šlo.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Malfoy. 
„Myslím, že bychom si mohli říkat křestními jmény,“ navrhl Neville. „Aspoň se bude Harrymu líp 
na nás řvát.“ 
Draco s úšklebkem odvětil: „Jemu to bude jedno, Neville.“ 
„Hej,“ ohradil se chlapec, co zůstal naživu. 
„Vidíš, a kde se chceš scházet?“ 
„Prvně jsem uvažoval o téhle místnosti,“ začal Harry vysvětlovat. „Ale to spíš přes týden. Bude to 
blíž. O víkendu bych chtěl využít Tajemnou komnatu. Nikdo nás tam nebude rušit a je 
nelokalizovatelná.“ 
Harry by asi mluvil dál, kdyby si nevšiml náhlého ticha. Podíval se po obou chlapcích a viděl 
stopy překvapení a děsu.  
„Ech, děje se něco?“ 
„Tajemná komnata,“ koktal Neville. 
„Žije tam nějaký netvor,“ pokračoval Draco. 
„Moment, jak víš, kde ji najít,“ uvědomil si hnědovlásek. 
„No,“ zrudl Harry. „V druhém ročníku jsem ji našel. Může ji otevřít jenom Hadí jazyk. A to 
monstrum je mrtvé. Zabil jsem ho v sebeobraně.“ 
„Co to bylo?“ 
„Bazilišek.“ 
„Och.“ 
„Jak to tam vypadá,“ zajímal se Draco. 
„Uvidíš o víkendu,“ ušklíbl se Potter. 
„Takže jsme domluveni,“ konstatoval Nev. „Ve čtvrtek v sedm tady.“ 
„Jo,“ souhlasil oba naráz. 
Všichni se zvedli a zamířili ke dveřím, když si Harry na něco vzpomněl: „Teď mě tak napadlo, 
Draco. Začni se chovat jako dřív. Mohlo by to být někomu podezřelé. Prostě syp urážky. Budeme 
vědět, že to nemyslíš vážně.“ 
Blonďák chvíli uvažoval, než kývnutím souhlasil. 
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6. kapitola – Tajemná komnata 1/2 
 

Než se chlapci nadáli, přišel čtvrtek. V hodinách probírali jeden barevný typ aury za 

druhým, ale zatím neodhalili, jakou mají sami barvu. 
„Doufám, že si nikdo nevšimne, že jsme zmizeli,“ promluvil Nev cestou k místu srazu. 
„Spíš mám strach, aby nás někdo nehledal,“ namítl Harry. „Poslední den si s tím pořád lámu 
hlavu. Jak poznáme, když nás někdo bude shánět? Pokud zmizíme do Tajemné komnaty na celý 
den a někdo nás, nedej bože, bude hledat a v celém hradě nenajde. Bude to zajímavé.“ 
„To bychom museli zasvětit, ještě někoho jiného,“ řekl druhý Nebelvír. „Ale to je dost riskantní.“ 
„Právě,“ souhlasil zlatý chlapec. 
„Třeba něco navrhne Draco,“ nadhodil Neville. 
„Hmm,“ pokrčil rameny Harry. 
Než stačil Nev ještě něco říct, stanuli v sedmém patře v místech, kde se nacházel vchod do 
komnaty Nejvyšší potřeby. Tam, kde normálně bývala zeď, teď čekaly obyčejné dveře černé 
barvy. Harry se rozhlédl kolem sebe, a když shledal, že blízko nich nikdo není, vztáhl ruku ke 
klice a stiskl. Dveře se tiše otevřely a vpustily oba mladíky dovnitř. Jako první vešel Harry a 
Neville za nimi pečlivě zavřel. 
Oba mladíci se zvědavě rozhlédli kolem, spatřili nijak výraznou místnost. Zdi byly ze solidního 
kamene. U jedné z nich stála obrovská knihovna plná knih. Před ní stál zády k nim Draco s hlavou 
zahořenou do jedné obzvlášť staře vypadající knihy. 
„Něco zajímavého,“ zeptal se Neville nahlas. Čímž na sebe upoutal Zmijozelovu pozornost. Nutno 
dodat, že sebou mladík lehce trhl, jak by plně soustředěn na obsah knihy. 
„Dostanete zvoneček,“ zamumlal Draco. „Nic co by se nám hodilo.“ 
Potter přešel před jednu zeď, chvíli na ní hleděl, až se na ní zhruba ve výšce jeho ramen objevily 
tři věšáky. Usmál se, sundal si těžký školní plášť a pověsilo ho. Protáhl se a zamířil doprostřed 
komnaty. 
„Tak se dáme do toho,“ řekl jim a pokynul, aby si taky odložili. Jakmile tak učinil a stanuli čelem 
k černovláskovi, znovu promluvil: „Předpokládám, že základní kletby a ochranná kouzla umíte.“ 
Jak Nebelvírský mladík, tak Zmijozelský přikývli.  
„Výborně,“ usmál se Harry a vyslal první kouzlo. Ani jeden z nich to nečekal, takže oba schytali 
kouzlo plnou silou, až přistáli zády na zdi. 
Harry se ušklíbl a řekl: „Nikdy nepolevuj v ostražitosti.“ 
Draco se ztěžka zvedl a s napřaženou hůlkou něco zavrčel. Ze špičky hůlky vyletělo kouzlo zelené 
barvy a směřovalo si to na Pottera. Ten okamžitě vyčaroval obraný štít, o který se kletba 
roztříštila, ale hned musel čelit dalšímu náporu ze strany Longbottoma. Chlapci na sebe metali 
nemilosrdně jednu kletbu za druhou, než vyčerpaně klesli na zem. 
„Nejsi špatný,“ dýchal zhluboka Draco a díval se na Nevilla. 
„Ty taky ne,“ ušklíbl se dotyčný. 
„Tak proč jsi mě nikdy neproklel, když jsem tě urážel?“ 
„Ani nevím,“ pokrčil nerozhodně rameny. 
„Tady náš Neville je pacifista,“ zasmál se Harry. „Radši všechno řeší v klidu.“ 
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„Hej,“ ohradil se hnědovlasý mladík, čímž zbytek rozesmál. 
„Myslím, že to pro dnešek stačilo,“ odpískal Potter konec a vstal. Trochu zasténal, když noha, 
kterou zasáhlo jedno z Nevových kouzel, zaprotestovala. 
„Jsi v pořádku,“ zeptal se Malfoy. 
„Jo,“ odvětil. „Jen jsem nestačil uhnout. Za chvíli to rozchodím.“ 
„Tak tohle už asi nespravím,“ ozval se Longbottom. Jak Harry, tak Draco se na něho otočili a 
viděli, jak v rukou třímá roztrhaný svetr. Sundal si ho, když ho zasáhla Dracova kletba. Sice ji 
zbrzdil štít, ale i tak to odnesl svetr.  
„Ukaž, podívám se,“ promluvil Draco a vzal si od něho zbytek svetru. Položil ho na zem, 
pospojoval roztrhané části, jak patřili k sobě a cosi tiše zamumlal. Zbývající Nebelvíři překvapeně 
sledovali, jak se roztrhané části znovu spojují. Nakonec tam na zemi ležel svetr jako nový. Draco 
se i s oblečením zvedl a podal ho překvapenému Nevillovi se slovy: „Tady.“ 
Longbottom chvíli nevěděl, co říct, než ze sebe vypravil: „Díky.“ 
Malfoy se jen lehce usmál a Harrymu přišlo, že poprvé uviděl Dracův pravý úsměv. Tak nějak ho 
to potěšilo. Na to, že se chtěl Draca na něco zeptat, úplně zapomněl. 
 
Zbytek týdne uběhl rychle, kluci se ani nenadáli a už je vítalo sobotní ráno. Harry se silou vůle 
donutil vstát z postele. Poškrabal se na hlavě a mrkl z okna. Venku svítilo slunce, ale všude byl 
vidět nadcházející podzim. Počasí se měnilo ze slunečného na lehce mrazivé a trávu venku 
pokrývala jinovatka. 
„Už je tady zase zima,“ zamumlal si pod vousy. Posbíral si svoje hygienické věci a došoural se do 
koupelny, připravit se na další den. 
S ručníkem, kterým si vysoušel vlasy, vyšel z koupelny, která byla pro všechny ročníky společná 
v mezipatře, a vracel se zpátky do svojí ložnice.  
„Ahoj Harry,“ vyrušil ho ze zamyšlení Nevillův ospalý hlas.  
Mladík zvedl hlavu, odhrnul si ručník z očí a uviděl zívajícího hnědovlasého Nebelvíra. Usmál se 
a zeptal se: „Copak tak časně?“ 
„To bych se měl ptát snad já,“ ušklíbl se Nev. „Ale jinak jsem už nemohl spát, asi špatný sny či 
co.“ 
„Taky jsem nějak nemohl dospat,“ přidal se Harry. 
„Jdu se vysprchovat,“ oznámil mu hnědovlásek a znovu se rozešel směrem ke koupelně. „Uvidíme 
se u snídaně.“ 
„Jo, zatím,“ mávl mu Potter. 
 
Harry už seděl u jídelního stolu Nebelvírské koleje a mazal si máslem toust, když se vedle něho 
zjevil Longbottom a pustil se taky do jídla.  
„Plány na dnešek,“ zajímal se Nev, když si ukousl kousek ze svojí snídaně. 
„Po obědě se budeme muset nenápadně vytratit,“ zašeptal směrem k němu. „Ale tak aby si toho 
nikdo nevšiml, a půjdeme do Komnaty.“ 
„Ech.“ 
„Neboj,“ uklidňoval ho Harry. „Bazilišek je už dávno mrtvý. Jo a musíme si vzít sebou aspoň dvě 
košťata, abychom se mohli dostat zpátky.“ 
„To řekni Dracovi,“ řekl Nev. „Ten koště má na rozdíl ode mě.“ 
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Harryho případnou odpověď zarazil příchod Rona s Hermionou. Zasedli přímo naproti nim a Ron 
si okamžitě začal nandávat jídlo na svůj talíř. A nutno podotknout, že ho nebylo málo. Harry jen 
zakroutil hlavou, jelikož nedokázal pochopit, jak dokáže sníst toho tolik a přitom být pořád tak 
štíhlý. Asi za to mohla ta jeho výška. 
„Jak to že jsi už vzhůru,“ zajímal se Ron s plnou pusou. Hermiona vedle něho nespokojeně 
mlaskla nad jeho stravovacími návyky. Mladík rychle všechno spolkl a omluvně se usmál. 
„Nemohl jsem spát,“ vysvětloval s pokrčenými rameny.  
„Sny .. o něm,“ zeptala se hnědovlasá dívka. 
„Ne,“ zamítl okamžitě. „Jen obyčejné sny.“ 
„To je dobře,“ usmála se na něho jemně. „Ale kdybys měl nějaké problémy, řekl bys nám, že jo.“ 
„Ty víš, že ano, Hermiono,“ uklidňoval ji. 
Grangerová se jenom usmála vděčně na svého kamaráda, vzala si jeden suchý toust a ponořila se 
do svojí knížečky o aurách. 
„Něco zajímavého,“ zeptal se jí Nev zvědavě. 
V okamžiku, kdy dívka zvedla hlavu od knihy, věděl, že přestřelil. Jelikož ho Hermiona sjela 
pohledem, který říkal naprosto vše, a řekla: „Ty ses ještě do ní ani nepodíval?“ 
„Ech.“ 
„Tu knížku jsme dostali, kvůli tomu abychom si jí přečetli a dozvěděli se o důležitosti aur. A ty mi 
chceš říct, že ses na to ještě ani jednou nekoukl?“ 
„Ale ano, Hermiono,“ snažil se jí uklidnit Longbottom, ale marně.  
Harry, když viděl, k jakému proslovu se připravuje, se okamžitě zvedl, popadl Nevilla za ruku a 
spěšně vyhrkl: „My už musíme jít. Slíbil jsem Nevovi, že mu pomůžu ve skleníku. Zatím se mějte. 
Pa.“ 
Ve dveřích se srazili s Dracem, který zrovna vcházel společně se svými přáteli. 
„Hej, Pottere, dávej pozor,“ okřikl ho, ale nedal do toho moc. 
„Ve tři jako obvykle. Vezmi si koště,“ zašeptal rychle Harry, když kolem něho prošel. Mladý 
Malfoy nedal nijak najevo, že ho slyšel a šel si sednout ke své snídani.  
 
Zmijozelský princ vyšel ze svého pokoje v koleji a s koštětem v ruce vyrazil na místo srazu, do 
komnaty Nejvyšší potřeby. Musel, ale projít společenskou místností.  
„Dracoušku,“ zastavil ho sladký dívčí hlas. 
Mladík ztuhl, nesnášel to oslovení, otočil se na dotyčnou a řekl: „Pansy, přestaň mi tak říkat.“ 
„Ale Draco,“ protáhla Parkinsonová a nalepila se na něho. „Kampak to jdeš?“ 
„Jdu si zalétat,“ odsekl a snažil se jí vykroutit.  
Zabini odložil bílou knížku, napůl se zvedl a zeptal se: „Chceš, abych šel s tebou?“ 
„Ne,“ zarazil ho. „Chci být chvilku sám a přemýšlet.“ 
„Nějaké problémy, Draco,“ optal se protentokrát Theodor Nott, další z jeho Zmijozelských 
kamarádů. 
„Ne,“ zavrčel už celkem podrážděně. „Jen chci mít chvíli klid.“ 
S těmi to slovy se konečně Pansy vytrhl a rychlým krokem opustil místnost. Jeho spolužáci se po 
sobě podívali překvapenými pohledy. Málo kdy viděli Draca tak podrážděného. 
„Co mu je,“ zeptal se zmateně Goyle. 
„Asi se špatně vyspal,“ usoudil Blaise a znovu se začetl do knížky o aurách. 
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Blonďák doběhl ke komnatě a viděl obyčejné dveře, které by nepřipoutaly ničí pozornost. 
Rozhlédl se kolem sebe, a když nikoho neviděl, vešel dovnitř. Jako první ho přivítaly slova: „Jdeš 
pozdě.“ 
„Omlouvám se,“ vydechl. „Měl jsem problém se zbavit spolužáků.“ 
„Chápu,“ odvětil Harry s úsměvem. Zvedl se ze svého křesla, vzal si koště o ně opřené a vydal se 
k Dracovi. Neville ho následoval, ale bez koštěte.  
„Jdeme,“ vyzval ho a otevřel dveře. Vystrčil hlavu, když zjistil, že na chodbě nikdo není, otevřel 
je pořádně a pokynul ostatním dvěma, aby ho následovali. Ale než stačili opustit místnost, Harry 
se zarazil se slovy: „Počkat.“ 
„Co je,“ zeptal se Nev. 
„Nemůžeme jít všichni naráz,“ vysvětloval svoji teorii. 
„Ale jenom ty víš, kde je komnata,“ namítl Draco. 
„Tak jsem to nemyslel,“ řekl a začal si šacovat kapsy svého školního pláště. Za chvíli vytáhl na 
světlo svůj neviditelný plášť, podal ho Dracovi se slovy: „Obleč si ho.“ 
Malfoy si plášť beze slova oblékl, jelikož pochopil, co chtěl černovlásek říct. Takhle mohli jít 
všichni spolu a ostatní studenti by viděli jenom dva Nebelvíry. 
„Tak jdeme,“ vyzval je Harry a vyšel ze dveří. Neville ho okamžitě následoval, a tak nějak 
podvědomě cítili po svém boku i Draca.  
Cesta jim uběhla rychle, nikdo je cestou nezastavil, takže po chvíli se objevili před dveřmi, které 
vedly na dívčí umývárny. 
„To si děláš srandu,“ uslyšel Harry u svého ucha Dracovo zašeptání. 
„Ne, myslím to smrtelně vážně,“ ujišťoval ho Nebelvír. „Místo žvanění se radši běž podívat 
dovnitř, jestli tam není nějaká holka. Neve, ty hlídej chodbu.“ 
Dveře před nimi se otevřely a zase tiše zavřely. Pochvíli se zevnitř ozvalo: „Je to v pohodě.“ 
Harry si oddechl, když se za ním zavřely dveře a on je zamkl jednoduchým kouzlem, aby případně 
věděli, že chce někdo dovnitř a dalo jim to tak čas schovat se. Ale zároveň, aby to nevypadalo 
podezřele. 
„Takže,“ nadechl se Neville a rozhlížel se kolem. 
„Harry, jsi to ty,“ přerušil ho afektovaný dívčí hlas. 
Potter zasténal, když se otočil po zdroji: „Nazdar Uršulo.“ 
„Ty ji znáš,“ zajímal se Draco, který si mezitím sundal plášť, a díval se přitom na ducha dívky, 
který byl pohodlně usazený na umyvadle. 
„Jo, to je Uršula,“ představoval ji chlapec, který přežil. 
„Dlouho ses tady neukázal,“ stěžovala si dívka-duch.  
„Nebyl čas,“ zamumlal chlapec. „Ale i dneska tady nejsem, abych tě pozdravil.“ 
„Tak co tady děláš,“ začala natahovat. 
„Jdeme dolů do Komnaty,“ řekl Harry klidně a přešel k jednomu z umyvadel. Sklonil se k němu a 
hledal hada. Když ho našel, zasyčel: „Otevři se!“ 
Neville s Dracem překvapeně hleděli na umyvadla, jak se od sebe oddělují a přesouvají, aby 
vytvořily místo pro vchod do Tajemné komnaty. 
„Tamtadá,“ ušklíbl se Potter a ukazoval na vchod. 
Draco přešel blíže ke vchodu, nahlédl dovnitř a spatřil špinavou skluzavku směřující do temnoty 
dole. 
„Fuj,“ okomentoval to. 
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„Máš hůlku a koště ne,“ oznámil mu Harry ironicky. Namířil na sebe hůlkou a zamumlal kouzlo 
na odpuzování špíny. Pozvedl koště a pokynul Dracovi, aby nasedl na to svoje. 
„Vezmi s sebou Neva. Já musím zavřít vchod,“ řekl. 
Zmijozelský mladík naznačil Nevillovi, aby si nasedl za něho na koště, na kterém už pohodlně 
seděl. Longbottom tak učinil s velkou nervozitou. Neměl rád košťata, vždycky ho shodily. 
„Neboj,“ uklidňoval ho Draco. „Nenechám tě spadnout.“ 
„Dík,“ vydechl vděčně a omotal svoje paže kolem Dracova pasu, aby se udržel při letu. 
„Tak šup,“ popohnal je Harry, který už taky seděl na svém koštěti a ukazoval do vchodu. Draco se 
na něho ani nepodíval a zamířil do chodby. Neville jen zavřel oči a nechal všechno na druhém 
mladíkovi, který řídil koště, na kterém seděl. 
Harry se ještě jednou rozhlédl po umývárně, než vletěl do vchodu a jemně za sebou zasyčel: 
„Zavřít!“ 
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7. kapitola – Tajemná komnata 2/2 
 

Dosedli na zem mezi kostřičky hlodavců na dně skluzavky, až to zapraskalo. Nev se nervózně 

podíval pod svoje nohy a trochu ztěžka polkl: „Určitě je ten bazilišek mrtvý?“ 
„Neboj, Neve,“ uklidňoval ho Harry a rozešel se směrem ke vchodu do Komnaty. Oba mladící ho 
rychle následovali, aby o něco nepřišli.  
„Co je tohle,“ zastavil se Draco a ukazoval si kamsi pod nohy rozsvěcenou hůlkou. 
Potter se podíval oním směrem a uviděl, co myslí: „To je svléknutá kůže.“ 
„Ech,“ vydechl Neville nervózně, když si všiml, jak je dlouhá. 
„Neboj se. Je určitě mrtvý.“ 
„To doufám.“ 
Dál pokračovali v tichosti, i když nemuseli, byli dole sami. Nakonec stanuli před železnými vraty, 
které vedly dovnitř Tajemné komnaty, a byly vyzdobeny několika hady. Harry si stoupl přímo 
před ně a zasyčel: „Otevřít!“ 
Nebelvír se Zmijozelem, kteří tady ještě nebyli, fascinovaně sledovali, jak se na dveřích 
přeskupují hadi a jak se před nimi otevírají. 
„Ten Hadí jazyk je šikovná věc,“ podotkl Draco jen tak mezi řečí. 
„Jo, někdy se hodí,“ usmál se Harry a jako první vešel dovnitř. Teď se konečně mohl pořádně 
rozhlédnout kolem sebe a prohlédnout si komnatu, jenž kdysi patřila Salazaru Zmijozelovi. Tehdy 
ve druhém ročníku měl úplně jiné starosti, než se dívat kolem sebe. 
Až teď si všiml, jak majestátně Komnata vypadá. I když byla za ty stovky let zanedbaná a špinavá. 
Sochy, které představovaly útočící hady, lemovaly jedinou uličku, jež vedla skrz Komnatu až 
k obrovské hlavě, jenž měla představovat Zmijozela. 
„Páni,“ vydechl Neville překvapeně, fascinovaně se rozhlížel kolem sebe a snažil se vstřebat 
všechno najednou. 
„To je ten bazilišek,“ zeptal se Draco a ukazoval kamsi dopředu k hlavě. Nev se taky otočil tím 
směrem, aby si taky mohl prohlédnout mrtvolu baziliška. Sice by ho nechtěl potkat, když by byl 
naživu, ale jako mrtvého by si ho rád prohlédl. 
Harry už u něho klečel a pozorně si ho prohlížel. Draco si stoupl vedle něho a taky si mrtvého 
hada prohlížel. 
„Něco vám řeknu,“ pověděl Draco, když k nim došel i Neville. „Severus by za tuhle mrtvolu dal 
život.“ 
„Cože?“ 
„Severus?“ 
„Ech,“ začervenal se trošičku Malfoy. „Snape je můj kmotr.“ 
„Aha,“ ušklíbl se Harry. „A co jsi myslel tím, že by za tohle dal život?“ 
„No,“ odpověděl. „Suroviny do lektvarů jsou drahé, zvlášť od tvorů, kteří jsou údajně vyhynutí. A 
za mrtvolu baziliška v celkem zachovaném stavu, což by po čtyřech letech asi nemělo být, by 
klidně upsal duši ďáblu.“ 
„Je pravda, že na mrtvolu vypadá dobře,“ souhlasil Nev, když se na ni pořádně podíval. 
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„Asi to bude tou magickou podstatou, kterou v sobě ten bazilišek má,“ uvažoval Draco nahlas a 
přitom obcházel kolem hlavy hada. 
„Zatím ji tady necháme,“ rozhodl nakonec Harry a narovnal se. „Může se nám ještě hodit. 
Baziliščí jed je velmi silný, mohl by se využít.“ 
Černovlasý mladík zvedl hůlku a jasně nahlas pronesl: „Wingardium Leviosa.“ 
Obrovská mrtvola baziliška se zvedla z vody a doplachtila do rohu komnaty. Tam se stočila na 
zemi a zůstala ležet bez hnutí. 
„Takže,“ otočil se Harry na svoje kamarády. „Jak se vám líbí v Tajemné komnatě?“ 
„Noo,“ protáhl Neville. „Vypadá jinak, než jsem si představoval.“ 
„A jak sis jí prosím tě přestavoval,“ zajímal se Draco zvědavě. „Pochlub se.“ 
„Trochu větší,“ pokrčil rameny. „Já.. prostě nevím… trochu jinak… “ 
„Měli bychom se dát do toho, proč jsme sem přišli,“ přerušil je Potter. Stoupl se kousek od nich a 
pokračoval: „Stoupněte si naproti sobě a dáme si improvizovaný souboj. Nic, co by mohl jednoho 
nebo druhého zabít nebo vážněji zranit. Jasný?“ 
Oba chlapci kývli, že souhlasí a zaujali potřebnou polohu. Pozvedli hůlky, pozdravili se mírnou 
úklonou a na Harryho pokyn vyslali svoje první kouzla. Neville zvolil obvyklé odzbrojovací 
kletbu, zatímco Draco zvolil tvrdší kalibr. 
Takto pokračovali několik hodin. Harry jim sem tam ukázal několik jiných kouzel či poradil, jak 
se proti nějaké bránit nebo ji odvrátit. Sám se naučil několik nových kleteb od Draca, což byl rád, 
jelikož takové ošklivé kouzlo se v boji proti Voldemortovi a jeho Smrtijedům hodí. 
„Budeme si muset pořídit nějaké léčivé lektvary,“ zamumlal Neville, když si prohlížel ránu na 
paži, kterou mu zasadil Harry jednou z mnoha kleteb. 
„Zapomněl jsem,“ řekl Draco. „Mám na pokoji skříňku s několika druhy léčivých lektvarů, které 
můžeme používat. Vzal jsem si ji z domova, patřila mojí matce.“ Hlas se mu při této větě trochu 
zachvěl a oba Nebelvíři cítili jeho bolest a smutek. 
„Ok,“ souhlasil Harry a snažil se odvést rozhovor někam jinam. „Příště ji vezmi s sebou.“ 
Draco jen tiše kývl na znamení souhlasu, jinak dál nic neříkal, jen si vzal svůj plášť a oblékl si ho. 
Nakonec řekl: „Půjdeme už zpátky do školy?“ 
„Jo, jdeme,“ souhlasil Harry a protáhl si svoje záda, až mu v nich zakřupalo. Vzal si svoje koště, 
nasedl na něj a řekl: „Neve, sedni si teď za mě. Poletíme trochu rychleji stejnou cestou.“ 
Hnědovlasý Nebelvír udělal, co se po něm chtělo, a nasedl za Harryho. Omotal si paže kolem jeho 
pasu a kývl, že je připravený, a že se může letět.  
„Draco, můžeme,“ zeptal se přes rameno Zmijozela. 
„Můžeme,“ potvrdil mu to dotyčný. A jako jeden se obě dvě košťata zvedla a zamířila si to 
pomalu k východu z Komnaty.  
Harry se zastavil u dveří, otočil se na ně a zasyčel: „Zavřít!“ 
Na jeho povel se vrata zavřela a hadi se vrátili na svoje původní pozice, aby znovu strážili vchod, 
než se objeví další Hadí jazyk a vyzve je k otevření. 
Chlapci na košťatech se pomalu, kvůli nerovnostem na zemi a na stropě, blížili k východu, který 
ústil v dívčí umývárně. Doletěli až k začátku skluzavky, plynulým pohybem nasměrovali košťata 
směrem vzhůru k vchodu do Komnaty.  
Zastavili se až nahoře, kde zůstali viset ve vzduchu, než Harry poručil dveřím, aby se otevřely. 
Naštěstí měli štěstí, jelikož v umývárně nikdo nebyl, takže nikoho nevyděsili svým zjevením z 
ničeho nic. 



 

35 

„Tak jo,“ oprašoval se Harry, když stanul na pevné zemi umývárny a zavřel za sebou vchod. 
„Uvidíme se v úterý, jako vždycky. Ty Draco dones ty lektvary, ať nám tady Nev nevykrvácí.“ 
„Hej.“ 
„To bylo myšleno jako vtip,“ hájil se vesele Potter.  
„Cha,“ urazil se Neville a odešel z umývárny, aniž by se jedinkrát otočil zpátky. 
Draco s Harrym se po sobě překvapeně podívali, nikdo z nich nečekal, že by se Longbottom mohl 
taky naštvat. 
„Musím za ním,“ vyrazil ze sebe Harry a už upaloval za druhým Nebelvírem, jen Dracovi mávl na 
pozdrav. 
Mladý Malfoy zůstal v umývárně sám. Vesele se pro sebe ušklíbl a po chvíli taky opustil místnost. 
 
„Neville,“ volal Harry v běhu na kamaráda. „No tak, Neve, počkej. Já to tak nemyslel.“ 
Druhý Nebelvír se zastavil, ale k němu se neotočil. Čekal, až Harry doběhne. Na to řekl: „To že se 
do mě trefují všichni ostatní, mi nevadí, ale že se k nim přidáš i ty, jsem nečekal.“ 
Černovlásek se zarazil, když si uvědomil, že má Neville pravdu. Všichni, ať už z jejich koleje 
nebo z jiné, si z Neva dělali panáka na vtipy. Každou chvíli mu někdo něco provedl a on se 
nebránil, jen všechno snášel se skloněnou hlavou. 
„Já,“ nadechoval se, aby se mu znovu omluvil, ale druhý mladík ho přerušil: „Nech to být, Harry.“ 
„Ne,“ namítl. „Chci se ti omluvit a taky se ti omluvím. Je mi líto, co jsem řekl v té umývárně.“ 
Neville se chvíli díval do neznáma, než odvětil: „Už to víckrát nedělej.“ 
„Nebudu,“ souhlasil Harry. „A teď půjdeme na večeři.“ 
„Bude humbuk,“ usoudil Longbottom cestou.  
„Proč?“ 
„Zmizeli jsme na celý den, od oběda nás nikdo neviděl,“ vysvětloval. „Určitě si toho někdo všiml. 
Třeba Hermiona.“ 
„Sakra,“ zaklel Potter. „Úplně jsem na to zapomněl. Chtěl jsem se zeptat Draca, jestli nemá nějaký 
nápad, jak nám dát vědět, kdyby nás někdo hledal.“ 
„Příště,“ uklidňoval ho Nev. „A teď budeme doufat, že nás nikdo nehledal.“ 
 
Skoro ani nestačili usednout ve Velké síni k večeři, když se na jejich hlavy snesla Hermionina 
zloba. 
„Kde jste celý den byli,“ zeptala se jich zhurta. „Máme spoustu úkolů a vy na celý den zmizíte.“ 
„Klid Hermiono,“ uklidňoval ji Harry a dával si na talíř trochu bramborové kaše a kuřecí 
stehýnka. „Zítra je neděle a je volno. Všechno se stihne.“ 
„Vy, kluci, si to všechno představujete jako jednoduchou věc,“ čepýřila se. „Ale já vám úkoly 
dávat opisovat nebudu.“ 
„To taky nikdo nechce,“ odvětil znovu černovlásek, ale tentokráte už s jídlem na vidličce. 
„To ti připomenu, až příště přijdeš a budeš prosti, abych ti to dala opsat,“ s těmito slovy se zvedla 
a opustila Velkou síň. Za sebou nechala jenom nechápavé kamarády. 
„Co to do ní vjelo,“ nechápal Neville udiveně. 
„Ale jenom jí nervují ty aury,“ mávl Ron nožem. „Je nervózní z toho, že nikde nemůže nic víc 
zjistit. Je odkázaná jenom na tu malou knížečku. A to jí štve.“ 
„Ale nemusí si to vybíjet na nás,“ ucedil Harry. 
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8. kapitola - Odhalení 
 

Týden uběhl velmi rychle a naši tři spiklenci se opět dvakrát sešli v komnatě Nejvyšší potřeby 

a jednou v Tajemné. Tentokráte už ale Draco donesl slibovanou krabičku s lektvary, takže si mohli 
po cvičných duelech, vyléčit případné rány. Harry dokonce nastínil Zmijozelovi svoje starosti, 
ohledně případu, že by je někdo hledal. Ale ani on nebyl schopný přijít s nějakým vhodným 
řešením. I tak ale slíbil, že nad tím bude přemýšlet. 
A nastalo znovu pondělí. A s ním nové odhalení. 
„Milý studenti,“ vešla do třídy pro přeměňování jejich profesorka McGonagallová. „V dnešní 
hodině se konečně dozvíte barvu svojí aury.“ 
Třídou se roznesl radostný a vzrušený řev. Všichni se na tuto chvíli těšili od začátku roku a 
konečně byla tady. 
„Ticho,“ sjednávala si žena klid. Ale plně chtivé studenty chápala, i ona kdysi byla neuvěřitelně 
zvědavá a natěšená. „Každý z vás si připraví pergamen a svojí hůlku.“ 
Žáci okamžitě začali plnit její příkaz. Nutno podotknout, že všechno bylo splněno v rekordním 
čase, jak byli děti netrpělivé. 
„Výborně,“ pochválila je, když uviděla u každého požadované předměty. „Nyní vám popíši 
postup. Takže na můj pokyn, každý z vás pronese formuli - Revelo anima -  a jemně přiklepnete 
hůlkou na pergamen. Upozorňuji, že kouzlo odhalí barvu aury jenom dotyčnému, kdo jej vyslovil. 
Ostatní uvidí jen čistý papír. Je jen na vás, zda se pochlubíte svým spolužákům nebo si to necháte 
pro sebe. Kdyby měl někdo nějaký problém, tak mě zavolá a já se mu pokusím pomoci. Všem 
jasné?“ 
Všichni studenti souhlasně přikyvovali a už chtěli kouzlit. Profesorka se usmála a řekla: „Tak tedy 
dejte se do toho!“ 
Třídou se okamžitě rozlehlo několika hlasové: „Revelo anima.“ 
Harry, sedící mezi Ronem a Nevillem, se přidal ke skupinovému kouzlu a s očekáváním se zadíval 
na pergamen. Notnou dobu se nic nedělo, už chtěl volat profesorku, když se jeho papír rozzářil 
zlatou barvou. Překvapeně na to vyvalil oči. Nečekal zrovna tuto barvu, podle toho co si přečetl 
v knize, očekával spíše modrou či červenou, ale určitě ne zlatou.  
Z jeho myšlenek ho vytrhl, až Ronův zvědavý hlas: „Harry, tak co jakou máš?“ 
„Modrou,“ nevěděl, proč kamarádovi neřekl pravdu. Nějak mu nechtěl říct, že jeho barva aury je 
zlatá. Měl pocit, že by to Ron neocenil. „A ty?“ 
„Žlutou,“ pochlubil se hrdě. „A Miona má červenou.“ 
„Skvělý,“ snažil se znít radostně. Ale nejradši by si někam zalezl a v klidu přemýšlel nad vývojem 
situace. Znovu se ponořil do svých myšlenek, že si skoro nevšiml další Ronovi otázky směřované 
na Nevilla. 
„A jak jsi dopadl ty, Neve,“ zajímal se. 
Dotyčný Nebelvír do té doby vyjeveně koukal na pergamen. V jeho rozšířených očích bylo vidět 
překvapení smíšené s hrůzou, ale toho si Ron nevšiml, jak byl vzrušený ze své aury. Na zavolání 
svého jména zvedl hlavu a tak nějak pochopil na, co se ho Ron ptá, než by ho slyšel: „Zelená.“ 
„Tak to se dalo čekat,“ ušklíbl se zrzek. „Má blízko k rostlinám, jako ty.“ 
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„Hmm,“ zamrčel a dál se vrátil ke sledování pergamenu. 
Harry se na něho díval dál, i když Ron se už dávno věnoval někomu jinému, a uviděl, jak se 
v Longbottomových očích objevuje vztek a smutek. Proto k němu natáhl ruku, a když se dotkl 
jeho paže, zeptal se: „Co se stalo? Je něco špatně?“ 
„Já,“ zarazil se Nev. „Já… teď ne….večer v komnatě.“ 
„Mám napsat Dracovi,“ šeptl Harry.  
Druhý Nebelvír chvíli zvažoval, než kývl na souhlas. Harry si hned odtrhl kousek pergamenu a 
spěšně na něho načmáral vzkaz. Složil ho do malinkatého čtverečku a ukryl v dlani, aby ho mohl 
předat Dracovi, až budou odcházet. 
Netrvalo to dlouho a McGonagallová třídu rozpustila, bylo jí totiž jasné, že dnes už by je ničemu 
nenaučila, jak byli rozjívení.  
Mladý Potter si rychle sbalil věci a zvedl se ze svého místa. S omluvou Ronovi a Hermioně, že 
musí na toaletu, vyběhl ke dveřím, kterými zrovna procházeli Zmijozelští. Protáhl se mezi nimi a 
nenápadně strčil lísteček Dracovi do dlaně. Ten jen sevřel ruku a jinak nedal znát, že je něco 
v nepořádku. Černovlásek kolem něho proběhl směrem k toaletám. Nebyl ve vnitř ani minutu, 
když se dveře s bouchnutím zavřely podruhé.  
„Co se děje,“ poukazoval Draco na lístek v dlani. 
„Přijď večer v sedm do komnaty,“ vysvětloval Harry. „S Nevillem se něco děje. Nic mi neřekl, ale 
asi to má, co dělat s jeho aurou.“  
Blonďák se na nic dalšího neptal a opustil toalety, aby to nebylo podezřelé. Harry odešel chvíli po 
něm, ale v hlavě měl pořád Nevillův smutný výraz při pohledu na pergamen, kde měla být barva 
jeho aury. 
 
Večer přišel rychle a sedmá hodina ještě rychleji. Dracovi celý den vrtalo hlavou, co se mohlo stát, 
že se chce Nev sejít už o den dřív. A navíc byl i Harry obavami bez sebe. Viděl přítelův obličej, 
když zjistil barvu svojí aury. Ke komnatě Nejvyšší potřeby dorazili oba zároveň. Kývli si na 
pozdrav a podívali se na dveře, které už na ně čekaly. 
„Nevíš, co se děje,“ zajímal se Draco s pohledem upřeným na oněch dveřích. 
„Něco ohledně aury,“ odvětil Harry a v rychlosti mu vylíčil, co se stalo na hodině. Zároveň 
s těmito slovy se opřel do dveří a zlehka je otevřel. Oba chlapci rychle vstoupili dovnitř, jelikož 
uslyšeli za sebou v chodbě kroky několika lidí.  
„Neville,“ oslovil kamaráda Draco, když ho spatřil, jak sklíčeně sedí v jednom ze tří křesel 
v kulaté místnosti s jediným velkým oknem a stolkem před křesly. 
Hnědovlásek pozvedl hlavu a jemně s ní kývl na pozdrav. Jeho rty zvlnil jemný úsměv, ale do očí 
se nedostal, v těch byl pouze smutek. 
Harry ani Draco nečekali na žádné vyzvání a usedli do připravených křesel, aby si vyslechli, co 
jim Neville chce říct. Chvíli bylo v místnosti ticho, jak nesmělý Nebelvír sbíral odvahu. 
„Neve,“ ozval se Harry. Předklonil se ve svém křesle, opřel si lokty o kolena a pokračoval: 
„Nebudeme vyzvídat, co se stalo, jestli o tom nechceš mluvit.“ 
„Chci,“ zašeptal tiše. „Chci to někomu říct a vy dva jste jediní, kterým můžu věřit.“ 
„Tak to tě lituju,“ snažil se Draco odlehčit situaci vtipem. „Typický Zmijozel a kluk co slyší hady, 
to jsi to ale dopracoval.“ 
„Lepší než nic,“ usoudil Longbottom a trochu se usmál. „Myslím, že než abych vám všechno 
vysvětloval, bude lepší, když vám to ukážu.“ 
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Mladík si stoupl, přešel několika kroky ke stolku, šáhl si do kapsy pláště a vytáhl kus pergamenu, 
který položil na stůl. 
„Pojďte blíž,“ řekl a vytasil svojí hůlku. Počkal, až se k němu připojí i zbytek jejich tříčlenné 
skupinky, než pronesl slova: „Revelo anima cetemi!“ 
Na pergamenu se po chvíli začala vlnit masa zlaté barvy. Harry překvapeně zamrkal, když zjistil, 
že jeho kamarád má stejnou barvu aury jako on a ještě tak vzácnou.  
„To není všechno,“ podotkl, když viděl, jak se ho Harry chce na něco zeptat. A opravdu. Na 
pergamenu se začaly objevovat další věci. Věci, které tam být neměly. 
„To… to jsou…Černé řetězy,“ vydechl Draco překvapeně, když poznal, co značí černé čáry přes 
Nevillovu auru. Plazily se a pevně svíraly zlatavou barvu aury, která se jim všemožně snažila 
uniknout. 
„Ale to přece není možné,“ nechápal Potter a dál uhranut zíral na pergamen. 
„Taky jsem tomu nechtěl věřit,“ souhlasil hnědovlásek. Mávnutím ruky ukončil kouzlo a s tichostí 
se znovu posadil. Ani jednomu z mladíků se nepodíval do očí, a ani nevěděl proč. 
Draco ztěžka dosedl do křesla, hlavou se mu honilo množství věcí, jak se snažil pochopit, co se 
děje. Jeden z jeho kamarádů je svázaný kletbou, která je zakázaná a v podstatě neodstranitelná.  
„Už jsi to někomu řekl,“ zajímal se Harry. „Učitelům? Někomu?“ 
„Ne,“ odpověděl Nev tiše. „Nechci.“ 
„Proč,“ nechápal druhý Nebelvír. „Nemáš se za co stydět. Někdo tě proklel. Musíme ti nějak 
pomoct. Musí být způsob.“ 
Jak Neville, tak Draco sledovali, jak rozčílený Chlapec, který zůstal naživu, přechází po místnosti 
tam a zpět a přitom divoce gestikuluje rukama. 
„Harry, uklidni se,“ zarazil ho nakonec Draco, když ho přestalo bavit se na to dívat. 
Potter chtěl ještě něco říct, ale při pohledu na zdrceného hnědovláska to spolkl. Přistrčil si svoje 
křeslo blíže k jeho, posadil se a vzal si jeho ruce do svých. 
„Na něco přijdeme, Neville,“ sliboval. „Uvidíš.“ 
„Díky,“ ukápla Longbottomovi slza. Celý den se dusil poznáním, že ho někdo tak nenávidí, že ho 
zaklel těmi řetězy, ale Harryho i Dracova tichá podpora byla balzámem na jeho duši.  
„Hned zítra se dáme do hledání,“ přidal se Draco, který zvažoval, co všechno budou muset zjistit. 
„Jestli se dobře pamatuju, tak McGonagallová o jejich zrušení něco říkala. Začneme u ní.“ 
„Dobře, tu si vezmu na starost já,“ hlásil se hned Harry. 
„Výborně,“ souhlasil Malfoy. „jakmile něco zjistíš, promyslíme další postup.“  
Neville se tiše díval, jak se ti dva rychle domlouvají a rozdělují plány. Přišlo mu to, jakoby se 
znali celý život a vůbec mu nepřišlo, že ti dva se kdysi nesnášeli. Popotáhl a řekl: „Kluci… 
já…děkuju.“ 
„Není za co, Neve,“ ujišťoval ho blonďák. „I vy jste mi pomohli. Jak jsi jednou řekl, musíme držet 
spolu.“ 
Ještě chvíli se Harry s Dracem domlouvali, co se všechno musí zařídit, a pak už se rozešli každý 
svým směrem. Ale ještě před tím Zmijozel zašeptal: „Dej na něho pozor, Harry. Kdyby náhodou.“ 
„Neboj,“ uklidňoval ho. „Jako oko v hlavě.“ 
 
„Dracoušku,“ přivítalo mladého Malfoye hned ve dveřích do společenské místnosti Zmijozelské 
koleje. Chlapec si povzdechl, nasadil znuděný výraz a řekl: „Pansy, drahá, přestaň mi tak říkat!“ 
„Ale notak,“ protáhla a poklepala na místo vedle sebe na pohovce. 
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Draco, který měl plnou hlavu jiných starostí, si bez přemýšlení sedl a hned toho litoval, když se 
mu pověsila na rameno a začala se lísat. 
„Kde jsi celý večer byl,“ zajímala se. 
„To je pravda,“ přidal se Goyle, který hrál s Grabbem tchoříčky. „Každou chvíli někam mizíš. 
Kam?“ 
„Co je ti potom,“ vyštěkl blonďák. „Starej se o sebe.“ 
„Á, někdo je špatně naložený,“ ušklíbl se Blaise zpoza knihy o kouzelných tvorech. Draco po něm 
hodil naštvaný pohled, ale nijak to nekomentoval.  
„Navíc tě sháněl Snape,“ informoval ho Nott, který si zrovna přisedl. „Máš přijít do jeho kabinetu, 
hned jak ti to vyřídím. A jelikož jsem tě hledal skoro po celém hradě a nenašel, tak bys měl asi 
běžet, než bude naštvaný ještě víc.“ 
Draco slyšel pobavené pousmání, ale hlavou mu běželo, že Harry měl pravdu. Opravdu potřebují 
vědět, kdy je někdo hledá, aby nepoutali moc pozornosti. Ještě by si mohl někdo všimnout, že 
mizí všichni tři ve stejný čas. Pak by bylo všemu tajnůstkaření konec. Navíc teď, když Neville 
potřebuje jejich pomoc, se to bude hodit ještě víc. Se slovy, že jde za Snapem, se zvedl a opustil 
komnatu. Nohy ho nesly známou chodbou k cíli, zatím co hlava probírala jeden způsob 
upozornění za druhým. 
Než se nadál, stanul před dveřmi do pracovny profesora Snapa a zároveň jeho kmotra. Věděl, o 
čem bude chtít mluvit. O matce. Na začátku školního roku by možná jeho pomoc potřeboval. Byl 
zdrcený její ztrátou. Ale teď už ne. Teď měl Harryho a Nevilla. Aniž by to jeden z nich tušil, tak 
mu oba pomohli víc, než si myslel. Těšil se na jejich schůzky, naplnil tak tím prázdné místo, které 
měl v srdci.  
Povzdechl si, zvedl ruku a zaklepal. A hlasité vyzvání lehce stiskl kliku a vešel dovnitř. Přivítala 
ho místnost jemně zahalená v šeru, tak jak to měl Severus rád. Všude kolem stěn byly police 
s knihami o lektvarech a mnoha dalších věcech. Mladého Zmijozela jen tak napadlo, jestli mezi 
těmi knihami není někde nějaká, která by mohla pomoc hnědovlasému Nebelvírovi. 
Jeho myšlenku přerušil mužských hlas: „Kde jsi byl? Poslal jsem pro tebe nejmíň před hodinou.“ 
„Omlouvám se,“ obrátil svou pozornost na kmotra. 
Profesor lektvarů, Severus Snape, seděl za svým velkým pracovním stolem, upíjel ze šálku čaj 
hnědé barvy a měřil si svého kmotřence zkoumavým pohledem.  
„Chtěl jsem být chvíli sám, Pansy je strašně otravná,“ vysvětloval Draco a doufal, že to kmotr 
vezme jako dostatečnou omluvu. 
„Chápu,“ odvětil Snape a odložil šálek na talířek. Několikrát byl svědkem dívčina chování, takže 
tohle neměl mladíkovi za zlé. Ukázal rukou k židli a řekl: „Posaď se.“ 
Draco se bez dalšího mluvení usadil a přijal nabízený čaj. Způsobně se ze šálku napil a čekal, 
s čím jeho kmotr přijde. 
„Draco,“ začal profesor. „Vím, jak to musí být pro tebe těžké, ztratit matku a ještě takovým to 
způsobem. A proto věř, že ať už se rozhodneš jakýmkoliv způsobem, podpořím tě.“ 
Blonďák se díval na muže rozpačitě. Jestli to dobře pochopil, tak muž před ním, který nosil 
Znamení, mu naznačuje, že by se neměl stát Smrtijedem.  
„Já,“ chtěl něco říct, ale muž ho přerušil: „O otce se nemusíš bát. V Azkabanu je zatím v bezpečí.“ 
„V bezpečí,“ skoro vykřikl mladík rozčíleně. 
„Svým způsobem ano,“ povzdechl si Snape. „Hlídají ho ve dne i v noci a Temný pán se tam jen 
tak nedostane. Teď už ne.“ 
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„Teď už ne,“ nechápal Draco v duchu, ale nahlas pronesl: „Budu o tom přemýšlet.“ 
„Výborně,“ usmál se Severus, což moc často nedělal, ale chtěl kmotřence ušetřit všeho trápení a 
bolesti, kterou by jako Smrtijed zažil. „A teď jak se daří v hodinách?“ 
Draco si povzdechl a začal vyprávět svoje dojmy z prvních několika týdnu školního roku. 
Rozhovor se protáhl a brzy už měl zaznít zvonek, oznamující večerku.  
„To rád slyším,“ řekl profesor, když zjistil, že Dracovi se ve škole vede dobře. „Mám ještě jednu 
otázku.“ 
„Jakou?“ 
„Nemusíš mi odpovídat, jestli nechceš,“ vysvětloval svoje dilema. „je to věc každého kouzelníka. 
Ale i tak se zeptám. Jakou barvu má tvoje aura?“ 
Draco se na chvíli viditelně zarazil, ale po chvíli nakonec řekl trochu s rozpaky: „Modrou.“ 
„Zajímavé,“ zamumlal Snape. „Čekal jsem spíše červenou, ale i modrá má svoje výhody.“ 
„Bezesporu,“ uhnul Draco očima. Náhle ho něco napadlo: „Severusi, nemáš tady nějaké knihy o 
aurách a jejich poutech?“ 
„Poutech,“ nechápal, proč chce zrovna tohle. 
„Profesorka McGonagallová nám o nich říkala,“ vysvětloval rychle. „A celkem mě to zaujalo, tak 
bych se chtěl dozvědět něco víc.“ 
„Hmm,“ zamyslel se Severus a přitom očima skenoval knihovnu. „Možná by tu něco bylo. Chtěl 
bys jen nitě a lana nebo všechny tři?“ 
„No,“ dělal blonďák, že přemýšlí. „Asi všechny tři. Když už v tom budu, tak všechno.“ 
„Dobrá,“ souhlasil učitel po nějaké chvíli. „Přijď zítra, něco ti připravím. A pokud ti to bude málo, 
můžeš zajít za madam Pomfreyovou, tak by měla mít o poutech více knih než já.“  
„Myslím, že to nebude potřeba,“ lichotil mladík. „Není nic, co bys ty v knihovně neměl.“ 
Severus se usmál nad podlézavostí mladého Zmijozela: „A teď už s tebou hajdy na kutě.“ 
Draco se zvedl, popřál dobrou noc a vyšel z pracovny. Na rtech mu přitom hrál jemný spokojený 
úsměv.  
Snape se ještě notou chvíli díval na zavřené dveře, kterými odešel jeho kmotřenec, než si 
povzdechl a zvedl se ze svého křesla. Několika kroky přešel místnosti k policím s knihami a začal 
hledat slíbené svazky. Nebylo jich mnoho, jen dvě. Aury byli dost neprobádaný směrem magie, 
takže moc svazků o nich nebylo.  
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9. kapitola - Výzvědy 
 

Úterní pozdní odpoledne zastihlo Harryho před kabinetem profesorky McGonagallové. Byl 

tady z jednoho prostého důvodu – vytáhnout z ní informace o Černých řetězech, aby mohli pomoc 
Nevillovi, který stále trval na tom, že to nikomu neřeknou. K nemilé libosti Harryho. 
Zhluboka se nadechl a zaklepal. Notnou chvíli se nic nedělo, než se zevnitř ozvalo ženským 
hlasem: „Dále!“ 
Černovlásek vzal za kliku, zmáčkl a otevřel dveře. Vešel do pracovny a pravil: „Dobrý den, paní 
profesorko.“ 
„Pane Pottere,“ usmála se starší žena. „Co pro vás mohu udělat?“ 
Harry se na chvíli zarazil, když viděl, že profesorka není sama. V jednom křesle po boku jejího 
stolu seděla profesorka Davidsová a spokojeně upíjela čaj. 
Minerva, když viděl chlapcovu nejistotu, řekla: „Nemusíte mít strach, že jste nás od něčeho 
vyrušil. Jenom jsme popíjeli čaj, před večeří.“ 
„Aha,“ odkašlal si nejistě a posadil se do nabídnutého křesla. 
„Tak co pro vás mohu udělat, pane Pottere?“ 
„Já,“ zarazil se Harry. Nevědě, jak začít. „Chtěl jsem se jenom zeptat, zda nemáte nějakou knihu o 
aurách a jejich poutech. Tenkrát na hodině, jak jste vykládala o svazování aur, mě to zaujalo, a 
tudíž bych se chtěl dozvědět něco více.“ 
Profesorka se na něho chvíli hleděla přes svoje brýle, než odvětila: „Abych pravdu řekla, pane 
Pottere, dost jste mě překvapil. Čekala bych spíše slečnu Grangerovou, že projeví zájem o 
literaturu navíc.“ 
„Je to zajímavé,“ pokrčil Nebelvír rameny.  
„To ano,“ přidala se do rozhovoru profesorka Davidsová. Zamyslela se a po chvíli řekla: „Je zde 
pár knih, které byste si mohl půjčit buď ode mě nebo od profesorky McGonagallové.“ 
„To bych byl rád,“ usmál se. 
„Tedy dobrá,“ souhlasila nakonec Minerva. „Dobby!“ 
S hlasitým lupnutím se v kabinetě objevil domácí skřítek jménem Dobby, který byl zaměstnán 
v Bradavicích, ale na rozdíl od ostatních skřítků mu bylo za služby placeno.  Na sobě měl 
barevnou skladbu oblečení, od krvavě rudé čepice po jednou zelenou a jednu modrou ponožku. 
Uklonil se a zeptal se: „Čím mohu pomoci, profesorky?“ 
„Dobby,“ oslovila ho mile McGonagallová. „Dones mi z mojí knihovny knihu o aurách a poutech 
k nim.“ 
„Ano,“ odpověděl pištivým hláskem a zmizel. 
„Myslím, že mám jenom jednu,“ vysvětlovala zamyšleně starší žena. 
„Abyste pochopil, pane Pottere,“ obrátila se na něho Davidsová. „Knih o aurách je velice 
poskromnu. Jen málo kdo dokázal proniknout do jejich tajů. Některá odhalení přinesla více otázek 
než odpovědí. Je sice pravda, že o poutech se toho ví více, jelikož jsme je vymysleli my, ale i tak 
je všechno zahalené tajemství. Nikdo přesně neví, kde leží jejich hranice.“ 
Harry byl ušetřen odpovědi Dobbyho návratem. Skřítek položil knihu na stůl a znovu se zeptal: 
„Mám donést ještě čaj?“ 
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„Ne, to je všechno, děkuji Dobby.“ 
Dobby se uklonil a se slovy: „Sbohem, Harry Pottere.“ Zmizel. 
„Tak tady ji máte,“ podala mu ji Minerva. „Opatrně s ní. Jak už bylo řečeno, knih o aurách je 
velmi málo.“ 
Davidsová se v rychlosti podívala na titul kniha, než řekla: „Tuto knihu mám taky a je taky 
jedinou na toto téma. Pokud nebudete něco chápat, klidně přijďte. Ráda pomůžu.“ 
„Děkuji,“ poděkoval Harry a co nejrychleji zmizel z kabinetu, ale tak aby to nevypadalo neslušně. 
„Zajímavý chlapec,“ pronesla se šálkem u úst Jane. 
„To ano,“ souhlasila ředitelka jeho koleje. „A taky přitahuje problémy.“ 
„A kdo ne,“ zasmála se Davidsová. 
 
„Tak co,“ zajímal se Neville, který čekal o několik metrů dále na chodbě. „Máš?“ 
„Mám,“ zasmál se Harry a ukazoval mu svojí kořist – Aury a pouta do nich vložená. 
„Hmm,“ zamručel chlapec, když si ji vzal z natažených rukou a opatrně ji otevřel. Zběžně v ní 
zalistoval, než řekl: „Doufám, že pomůže.“ 
„Pomůže,“ pronesl přesvědčivě druhý mladík. „A teď už pojď. Draco na nás už určitě čeká a víš 
jaký je, když musí čekat.“ 
 
Draco už opravdu v komnatě Nejvyšší potřeby čekal, před sebou na stole měl dvě knihy. Jednu 
celkově o aurách a poutech a jednu tenčí věnovanou přímo obávaným Černým řetězům. Když je 
přebíral od kmotra, div neskákal radosti a musel se hodně držet, aby to na něm nebylo vidět, jakou 
má radost. Zrovna v ní měl zabořenou hlavu, když dovnitř vešli Harry s Nevillem.  
„Jdete pozdě,“ utrousil ledově a odložil knihu na stůl. Věděl, že později na ní bude času dost. 
„Vidíš,“ poukázal Harry a přihodil svojí kořist na hromadu. „neříkal jsem to.“ 
„Moc toho není,“ řekl smutně Nev při pohledu na tři svazky na stolku.  
„Neboj,“ uklidňoval ho Draco a zvedl tenkou knihu, aby jim ji ukázal. Jmenovala se Černé řetězy 
– fámy a skutečnost. 
„Páni,“ vydechl Harry. „Kdes ji sehnal?“ 
„Snape má neuvěřitelně dobře zásobovanou knihovnu,“ vysvětlil jednou větou. 
„Třikrát sláva,“ ušklíbl se černovlásek. 
„Je v ní něco zajímavého,“ zeptal se Nev nervózně. 
Draco se po něm podíval, podal mu ji a řekl: „Přečti si ji nejprve sám. Já sám jsem přečetl jenom 
několik prvních stránek, ale nevypadá to špatně.“ 
„Tak se dáme do toho ne,“ vyzval je Potter a vzal si do rukou svoji knihu. Přivolal si pohodlné 
křeslo a začetl se. Ostatní dva ho následovali. 
 
O dvě hodiny později odložil Nev svoji knihu zpět na stůl a pronesl: „Je to zbytečný.“ 
„Cože,“ řekli svorně Harry a Draco. 
„Podmínky pro zrušení řetězů jsou strašné,“ odpověděl téměř neslyšně. „to se nám nemůže nikdy 
povést.“ 
„A jaké jsou,“ zeptal se Harry s obavami v hlase. 
„Nejprve musím najít dva další lidi se zlatou aurou, aby mi pomohli s rituálem,“ začal. „A jelikož 
zlatá aura je vzácná, pochybuju, že mám šanci někoho najít.“ 
Harry zrudl a trochu s obavami řekl: „No, prvního bys měl.“ 
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„Co,“ nechápal Nev a podíval se po Harrym. 
„Mám zlatou auru.“ 
Ticho. 
„Omyl,“ ozval se Draco klidně. „Máš dva.“ 
Oba Nebelvíři se podívali na Draca, který klidně seděl v křesle a pohled jim opětoval. 
„Ty taky,“ zeptal se pro jistotu Potter. 
„Jo, já taky,“ usmál se blonďák. Otočil se na Nevilla a pokračoval: „Tak to bychom měli první 
bod. Co je tam dál.“ 
„Ech,“ snažil se vzpamatovat z tolika překvapení. „No, musím znát čas, kdy jsem byl spoután a 
osobu, která to udělala.“ 
„No,“ zamyslel se Draco. „To bude trochu těžší, ale snad na něco přijdeme. V nejhorším 
použijeme nitroobranu, myslanku nebo něco podobného. Co dál?“ 
Neville celý překvapený, jak Draco plánuje, pokračoval: „Pak je tu lektvar.“ 
„Proč to musí být vždycky lektvar,“ zeptal se zoufale Harry. 
Hnědovlasý Nebelvír chvíli listoval v knize, než našel recept: „Takže tady to mám: výluh z jedné 
mandragory, dračí krev, baziliščí kůže, babské ucho a žíně z černého jednorožce.“ 
Draco mlčel a bylo vidět, že neví z které do které, jak byl na rozpacích. 
„Tak to řekni rovnou,“ pobídl ho Neville. „Něco je špatně, že.“ 
„Jaksi,“ vytáčel se Zmijozel. 
„Draco,“ okřikl ho Harry, který toho měl dost. „Vysyp to!“ 
„Dobře,“ ohradil se blonďák. „Tak tedy – výluh z mandragory by se dal ukrást ze Snapova 
skladu.“ 
„Výborně,“ přerušil ho černovlasý Nebelvír. „Tak to bude ještě zajímavý.“ 
„Dračí krev,“ pokračoval Draco. „S tou to bude trochu horší, sice mám nějaké kontakty, ale i tak 
to bude trvat dlouho, než nějakou seženu.“ 
„Hmm,“ zamyslel se Harry. „Možná bych měl řešení.“ 
„Jaké,“ zajímal se Nev. 
„Ronův bratr Charlie pracuje s draky,“ vysvětloval. „Kdybych ho poprosil, třeba by pomohl. Musí 
to být konkrétní druh nebo je to jedno.“ 
„Ech,“ zarazil se Neville, nevědě odpověď. 
„Prozkoumám to a dám vědět,“ řekl Draco. „Baziliščí kůže je jediná, kterou máme, a podotýkám, 
že hodně.“ 
Oba Nebelvíři se zasmáli. 
„Babské ucho mám já ve sbírce,“ pokračoval Neville. 
„Výborně,“ pronesl Malfoy. „Co bylo to poslední.“ 
„Žíně z černého jednorožce.“ 
„Sakra,“ zanadával Draco. „Já věděl, že to nebude jednoduchý. Sakra.“ 
„Co je,“ nechápal Harry. 
„Černý jednorožec,“ vysvětloval dál Zmijozel. „Je asi šest set let vyhynulý.“ 
Místnost se zahalila do ticha. 
„Všechno je marný,“ řekl do ticha Neville zlomeným hlasem. „Nikdy to neseženeme.“ 
„Nevzdávej se tak brzy,“ krotil ho Harry. Podíval se prosebně na Draca, který řekl: „Zkusím 
vytáhnout něco ze Severuse. Třeba mi navrhne něco jiného. Uvidíme.“ 
„Vidíš,“ usmál se Potter povzbudivě. „Nesmíš se vzdávat.“ 
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Přes Nevillovu hlavu si ovšem s Dracem vyměnili pohledy plné obav. 
„Dobře,“ řekl po chvíli ticha Malfoy. „Každý z nás si projde ještě jednou ty knihy, ve čtvrtek se 
tady sejdeme a vymyslíme co dál.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Harry. Náhle ho něco napadlo, koukl se na Zmijozela a řekl: „Tak ty máš 
zlatou auru a nepochlubíš se, jo.“ 
Draco jemně zrudl a vypálil: „Že to říkáš zrovna ty!“ 
Harry se zasmál, než řekl: „Ale stejně je to divný.“ 
„Co myslíš,“ zajímal se Neville, když si do kapsy pláště schoval knihu od Draca, který si nechal tu 
s tím lektvarem kvůli průzkumu.  
„Já jenom,“ vysvětloval. „že Davidsová říkala, že zlaté aury jsou nesmírně vzácné a my jsme se tu 
sešli tři. Není to divný?“ 
„Třeba to tak má být,“ nadhodil Draco. „Třeba si nás osud vybral, abychom pomohli tady 
Nevovi.“ 
„Osud,“ zapochyboval Chlapec, který zůstal naživu. „Už mám nad hlavou dost věšteb, další 
nechci. Ne, děkuji, nechci.“ 
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10. kapitola – Otázky a odpovědi 
 

Druhý den navečer se Draco vydal ze svoji svobodné vůle k pracovně svého kmotra Snapa. 

Byl za tím jediný důvod, a to vytáhnout z něho nějaké informace o lektvaru na zrušení Černých 
pout kolem Nevillovy aury. Vytáhl z kapsy onu knížečku, o které chtěl mluvit, a zaklepal na 
dveře. Nemusel čekat dlouho a ze vnitř se ozvalo: „Vstupte!“ Zmáčkl kliku a vešel.  
„Dobrý večer,“ pozdravil slušně, jak se od něho vyžadovalo. 
„I tobě Draco,“ odvětil Severus a ukázal ke křeslu. „Čemu vděčím za návštěvu?“ 
„Dočetl jsem obě knížky o aurách,“ začal vysvětlovat. „a mám několik dotazů. Tedy pokud máš 
čas.“ 
„Sice musím opravit několik prací druhých ročníků, ale to počká,“ usmál se na svého kmotřence a 
vybídl ho, aby začal s otázkami. 
„Hmm,“ zalistoval Draco knížkou. „A tady to je. Proč musí být při rituálu odejmutí řetězů 
přítomni dva další se stejnou aurou?“ 
„Myslel jsem, že se na to zeptáš,“ pochválil jeho zvědavost profesor. „Je to z toho důvodu, že ti 
dva ostatní pomáhají chránit duši a mysl spoutaného, aby nedošli k úhoně. Ve chvíli, kdy se řetězy 
odstraní, je člověk náchylný ke ztrátě svojí osobnosti, a proto tam jsou ti dva, aby tomu zabránili.“ 
„Takže ta osoba může zešílet,“ zeptal se, zda správně pochopil. 
„Ano.“ 
„Dobře,“ nedal se Draco. „Ale co když má ta osoba stříbrnou nebo zlatou auru? Jelikož jsou tak 
vzácné, není skoro nemožné se těch pout zbavit?“ 
„Vskutku,“ souhlasil Snape zamyšleně. „Vím, kam touto otázkou směřuješ. V tomto případě by to 
bylo vážně nemilé, kdyby dotyčný měl jednu z těchto dvou. Pak by totiž odpoutání bylo skoro 
nemožné, jelikož najít další dva s například zlatou auru je velice obtížný úkol.“ 
„Profesorka McGonagallová říkala, že ty řetězy dokážou z kouzelníka udělat motáka či mudlu, ale 
co když má ten dotyčný zlatou auru. Když se vezme v potaz, že takto nadaní lidé mají neuvěřitelné 
množství magie, moták z nich asi nevznikne, že?“ 
„Hmm,“ zamyslel se muž. Opřel se zády pohodlně do opěradla svého křesla, ruce si složil před 
sebe a s mírnou rozvahou řekl: „Možná máš pravdu. Byla by tu možnost, že takový člověk by měl 
spíše minimum magie, než že by skončil bez ní. Ale to nikdy nezjistíme, jelikož takový případ 
nikdy nebyl.“ 
„Doufejme,“ nadhodil jen tak do vzduchu. Draco znovu chvíli listoval knihou, než položil další 
otázku, která ho zajímala. „A co to má být s tím datem a osobou, která ho spoutala?“ 
„Myslíš při odpečeťování,“ ujišťoval se Severus, že správně pochopil. 
„Ano.“ 
„Aby bylo sejmutí řetězů účinné, musí se provést ve stejný den, jako byly uvaleny. Abych pravdu 
řekl, nevím přesně proč to tak má být, ale asi to bude důležité. Můžu se jenom dohadovat, že to 
má co dělat s prastarou magii, ale přesně to říct nemůžu. A to jméno dotyčného zapečeťovatele se 
musí vyřknout při rituálu, aby se jeho vliv na auru zrušil.“ 
„Pozná to ten dotyčný?“ 
„Ne.“ 
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„Aha,“ vstřebával Draco každou informaci, která se jim v budoucnu bude hodit. „Co když se ale 
objeví případ, kdy se to jméno neví. Co se děje pak?“ 
„V tom případě promluví magie,“ usmál se Snape, jelikož věděl, že vyvolal víc otázek než 
odpovědí. 
„Cože,“ nechápal kmotra mladík. 
„Je to jednoduché,“ vysvětloval. „Pokud si kouzelník opravdu přeje zbavit řetězů a neví, kdo je na 
něho uvrhl, tak pomůže jeho vlastní magie, i když je zapečetěná. Ve snech, ve vidinách uvidí věci, 
které si nepamatuje. Místa, věci, události, které zapečetění předcházely a i samotné zapečetění.“ 
„To je neuvěřitelné,“ vydechl blonďák překvapeně. „To opravdu magie dokáže?“ 
„Ano,“ potvrdil mu to Smrtijed. „Ve skutečnosti ukáže dotyčnému dávné vzpomínky, tak aby 
pomohli.“ 
„Páni.“ 
„Souhlasím, je to vskutku tajemné,“ usmál se Snape. Po chvíli ale jeho obličej zvážněl a on znovu 
promluvil: „Toto všechno ovšem není nic proti tomu lektvaru, co se musí připravit, aby ho vypil 
jak zapečetěný, tak jeho pomocníci. Mandragora, dračí krev, kůže z baziliška i to babské ucho se 
dají i přes velké potíže sehnat, ale ta žíně.“ 
„Žíně z černého jednorožce,“ upřesnil Draco. „Ti vyhynuli už dávno, jak takovou žíni jde sehnat?“ 
„Právě že nejde,“ usadil ho muž. „Proto byly Černé řetězy postaveny mimo zákon, jelikož jejich 
sejmutí je nemožné. Černí jednorožci jsou všichni už staletí pryč a nikdo nemá žádno zásobu 
těchto jejich částí, proto ten lektvar nelze umíchat.“ 
Draco mlčel, ponořený do svých myšlenek, které nebyly zrovna přívětivé pro Nevillovův stav. 
Nakonec se trošičku zoufale zeptal: „A co použít žíni bílého jednorožce?“ 
„Bohužel to nejde,“ zakroutil hlavou kmotr. „Oba dva druhy jsou rozdílné jako den a noc. Jejich 
magie je jiná a tím by vznikl i jiný lektvar.“ 
„To je škoda,“ vydechl Draco. „A co ta krev? Ta může být z kteréhokoliv draka?“ 
„V podstatě ano,“ ozvala se odpověď. „Ovšem záleží, zda jde o samici či samce.“ 
„Jak?“ 
„Pokud se léčí kouzelník, používá se krev z dračího samce. A samičí krev se přidává do lektvaru, 
pokud jde o čarodějku.“ 
Pracovnou se rozhostilo ticho, jak Draco horečnatě přemýšlel, jestli na něco nezapomněl. Hlavou 
se mu táhlo bezpočet teorií a hlavně jedna -  jak se dostat k té žíni. 
„Vidím, že jsem spíše vyvodil spoustu dalších otázek, než abych ti odpověděl,“ zasmál se tiše 
profesor lektvarů. 
„Tak to většinou bývá,“ pokusil se i Draco o úsměv, i když byl trochu kostrbatý. Otočil hlavu ke 
knihovně, vedle které stály překrásné staré hodiny, a s předstíraným překvapením řekl: „To už je 
tolik hodin? Omlouvám se Severusi, ale musím už jít, mám ještě nějaké úkoly, co musím dodělat.“ 
„Ale jistě,“ propustil ho vlídně Snape. 
Draco se zvedl a s přáním hezké noci opustil kabinet. Nutno dodat, že některé otázky se mu 
zodpověděly, ale další vyvstaly. 
 
„Neville,“ zeptal se Harry kamaráda u večeře. Nemusel mít strach, že by jejich rozhovor někdo 
slyšel, jelikož Velká síň byla plná hluku od stolujících studentů. „Co víš o domácích skřítcích?“ 
„Hmm,“ zamyslel se Nev na chvíli. „Abych pravdu řekl, nic moc. Jen že jsou neuvěřitelně loajální 
ke svým pánům, proč?“ 
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„Jen tak,“ mávl rukou černovlásek.  
Nev se na něho chvíli díval, než usoudil, že mu nic dalšího neřekne a tudíž se vrátil ke své večeři. 
Nestačil sníst ani půlku, když ho Harry znovu vyrušil: „Musím si něco uvěřit, nečekej na mě.“ 
A s těmito slovy vyběhl ze Síně, s několika překvapenými pohledy na zádech. 
„Kam tak utíkal,“ zeptal se Ron s plnou pusou a vidličkou ukazoval na svého kamaráda mizejícího 
ve dveřích. 
„Nevím,“ pokrčil rameny Longbottom. „Říkal, že si musí něco ověřit.“ 
„Konečně se začal věnovat učení,“ usoudila Hermiona. 
„Asi,“ přidal se Neville, ale moc tomu nevěřil. Zamyšleně se podíval na dveře vedoucí do Velké 
síně, nakonec pokrčil rameny a znovu se vrátil ke své večeři, doufaje, že už ho nikdo nevyruší. 
 
Harry Potter běžel chodbami školy a mířil si to rovnou ke vchodu do kuchyně. Sice věděl, že tam 
zrovna teď bude velký zmatek, skrz večeři, ale chtěl si ověřit svoji teorii, co nejdříve. Nakonec 
stanul před obrazem s ovocným zátiším. Předklonil se, aby se vydýchal. Když usoudil, že může 
mluvit a dýchat bez sebemenšího problému, pošimral hrušku na obraze. Ta se zahihňala, zmizela a 
odhalila vchod do Bradavické kuchyně. Okamžitě se chodba zaplnila hlukem z kuchyně, kde vládl 
zmatek. 
Černovlásek strčil hlavu do dveří velmi opatrně, aby náhodou neschytal něčím po hlavě, ale když 
spatřil, že takové neštěstí nehrozí, opatrně vstoupil.  
Okamžitě ho přivítalo pisklavé: „Pan Harry Potter, jaká čest v naší kuchyni.“ 
„Ahoj Dobby,“ pozdravil ho mladík vesele. Právě s tímhle skřítkem chtěl mluvit. Rozhlédl se 
kolem sebe a zeptal se tiše: „Mohl bych s tebou chvíli mluvit?“ 
„Jistě,“ ukláněl se skřítek jako na gumičce. „Pro Dobbyho to bude čest, mluvit s Harrym 
Potterem.“ 
„Můžeme si jít někam sednout, kde je klid?“ 
Na to domácí skřítek nic neřekl, jenom luskl prsty a oba se ocitli v malé místnůstce, ve které se 
nacházel malý stoleček se židlí a postýlka. 
„Vítejte, Harry Pottere, u Dobbyho,“ ukazoval mu pyšně. 
„Hezké,“ usmál se Nebelvír. 
„Co může Dobby pro Harryho Pottera udělat,“ zajímal se skřítek zvědavě a zároveň dychtivě. 
„Dobby,“ usadil se Harry na postel a spustil: „Jak víš, že tě někdo volá?“ 
„To je jednoduché,“ vesele zašveholil. „Je to skřítčí magie. Slyšíme a vidíme víc, než si kouzelníci 
myslí.“ 
„Hmm,“ zamyslel se mladík. „A dokázal bys zjistit, když by někdo hledal mě?“ 
„Dobby nechápat.“ 
„No, jaksi, když by mě hledal například Ron a já byl někde pryč, dokázal bys zjistit, že mě Ron 
hledá a dát mi vědět?“ 
Dobby se chvíli mračil, jak usilovně přemýšlel, než se mu čelo rozjasnilo pochopením. Začal 
zuřivě přikyvovat: „Ano, pane. To Dobby dokázat.“ 
„Výborně,“ zaradoval se Harry. Na chvíli se zarazil, než pokračoval: „Dobby, chtěl bych tě o něco 
požádat.“ 
„Dobby rád pomůže Harry Potterovi.“ 
„Výborně,“ usmál se. „To co ti teď řeknu, musí zůstat jenom mezi námi dvěma, je to jasné?“ 
„Ano.“ 
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„Takže,“ urovnal si Harry myšlenky. „Potřeboval bych po tobě, abys mi dal vždy vědět, když mě 
někdo bude hledat. A nejenom mě, ale i Nevilla Longbottoma a Draca Malfoye.“ 
„Ale pane,“ zarazil se skřítek. „Co to děláte? Mladý pán Malfoy je zlý. A jeho otec taky. Oni 
Harry Potterovi ublíží.“  
„Neboj se, Dobby,“ uklidňoval ho. „Uzavřeli jsme mír a teď mu pomáhám dostat se z vlivu 
Temného pána.“ 
„Harry Potter je tak statečný,“ obdivoval ho skřítek a v jeho velkých očích se zračil neskonalí 
obdiv. „Dobby rád pomůže.“ 
„Děkuji ti Dobby,“ měl mladík radost. Šáhl si do kapsy hábitu a vytáhl na světlo čtyři zlaté 
galeóny. „Tyto mince jsou zakouzleny, abys je mohl použít jen ty.“ 
Jednu mu předal a dál vysvětloval: „Až zjistíš, že nás někdo hledá, tak ji přiložíš k ústům a řekneš 
jedno z našich jmen a kdo dotyčného hledá. Rozumíš tomu?“ 
„Dobby rozumí, pane,“ zahalékal skřítek nadšeně. Aby to dokázal, okamžitě si přiložil galeón 
k ústům a řekl: „Harry Potter, ředitel Brumbál.“ 
V tu samou chvíli se jedna z mincí, která ležela na Harryho ruce, rozžhavila, mladík se usmál, rád 
že jeho plán funguje.  
„Skvělý,“ zajásal. „Dobby jsi geniální.“ 
„Dobby rád pomůže,“ řekl skřítek potěšeně. 
 
Černovlasý Nebelvír druhý den vstal s úsměvem na rtech, jeden z jeho problémů se mu vyřešil, 
teď jenom vyřešit toho Nevilla ke spokojenosti všech. Vyhoupl se z postele, vydal se vykonat 
ranní hygienu a nachystat si věci na hodiny. Byl čtvrtek, což znamenalo, že večer budou mít zase 
sraz, aby probrali věci, které zjistili. 
„Ahoj Harry,“ pozdravila ho Hermiona, když se sešel do Síně na snídani. 
„Čau,“ opětoval pozdrav, naložil si několik toustů a zrovna se natahoval pro marmeládu, když si 
k němu přisedl Neville. Měl trochu kruhy pod očima a vůbec nepůsobil zdravím dojmem. 
„Neve, spal jsi vůbec,“ zeptal se ho se zájmem černovlásek. 
„Hmm,“ zamrčel a nalil si trochu černé kávy, která se podávala ke snídani pro starší ročníky. 
„Špatný sny. Ale nepamatuju si, o čem byly.“ 
Harry se naklonil až k jeho uchu a velmi tiše zašeptal, tak aby ho nikdo neslyšel: „Neboj na něco 
s Dracem přijdeme.“ 
„Co si to tam šeptáte,“ zeptal se Seamus s úsměvem od ucha k uchu. „Nějaké pikantnosti?“ 
„Pitomče,“ odsekl Harry a vrátil se ke svojí snídani. Ale svůj periferní pohled z Nevilla nespustil. 
 
Přes celou místnost je sledoval Draco, nemohl si nevšimnout, jak je Longbottom bledý. Povzdechl 
si, jelikož to co mu sdělil kmotr, nedávalo moc nadějí.  
„Dračíku,“ ozvalo se vedle něho přesladkým hláskem, který mu zvedl žaludek. 
„Ano, Pansy,“ otázal se ledově. 
„Co se to s tebou děje,“ pokračovala s otázkami. „Pořád někam mizíš, jsi zamyšlený a neustále 
ležíš v knihách.“ 
„Jen se ti něco zdá,“ snažil se jí uchlácholit. 
„Pansy má pravdu, Draco,“ přidal se do rozhovoru Zabini. „V úterý jsem tě hledal a v celém hradě 
jsem tě nenašel. Kde jsi byl?“ 
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Mladý Malfoy schoval svojí nervozitu za pečlivě naučenou masku, než odpověděl: „Asi jsme se 
někde minuli. Byl jsem v knihovně, a pak jsem se šel projít okolo jezera, pročistit si hlavu.“ 
Jeho spolužáci a kamarádi na něho hleděli podezíravě, ale on jim další vysvětlení nedal, takže jim 
nezbylo nic jiného, než mu věřit. 
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11. kapitola - Sen 
 

Den uběhl rychle a nastala večeře, kde se sešli všichni spolužáci, aby si probrali dnešní 

novinky. 
Neville pomalu jedl svojí večeři, myšlenkami byl úplně jinde, takže si ani nevšiml, že si vedle 
něho sedlo Zlaté trio. 
„Neve, Neve, no tak Neve,“ snažil se Harry upoutat jeho pozornost. 
Hnědovlasý Nebelvír sebou trhl, když se vrátil do přítomnosti. Zmateně se rozhlédl kolem sebe a 
s trochu přihlouplým výrazem se zeptal: „Děje se něco?“ 
„Ne, nic. Jenom se tě už deset minut snažím přivést zpět na Zem,“ ušklíbl se černovlásek. 
„Jo, byl jsi úplně mimo,“ souhlasil Ron s kuřecím stehýnkem v ruce.  
Neville jemně zrudl: „Omlouvám se.“ 
„Ale,“ mávl rukou Harry. Poté se naklonil trochu blíže: „Dnes máme sraz. Nezapomeň.“ 
Mladík jen kývl hlavou, že rozumí, ale nijak to nekomentoval a vrátil se zpátky k jídlu. Znovu se 
ponořil do svých myšlenek, které se točily kolem řetězů. 
Harry vidno, že je Nev zase mimo, si povzdechl a taky se pustil do jídla. I když uvnitř byl sklíčený 
a zároveň naštvaný na toho, kdo to jeho kamarádovi provedl.  
Seděli tam ještě asi půl hodiny, než hnědovlasý Nebelvír odložil příbor a vyzval Harryho, aby už 
šli. Čímž si vysloužili pohledy a otázky Rona a Hermiony. 
„Kam jdete,“ zeptala se Hermiona, když zvedla knížku od malé bílé knížečky o aurách. 
„Do knihovny,“ odvětil Harry nenuceně. „Potřebuju, aby mi Nev pomohl s úkolem do 
Bylinkářství.“ 
„Proč jsi neřekl mě,“ zajímala se trochu dotčeně, když Harry požádal o pomoc někoho jiného. 
„Máš svých úkolů a povinností víc než dost,“ pokračoval černovlásek s výmluvami. „nechci tě od 
nich odvádět.“ 
„Ty jsi tak milý,“ usmála se na něho a zamávala mu, když odcházeli. 
„To bylo o fous,“ ušklíbl se Harry, když vyšli z Velké síně. 
„To jo,“ souhlasil Nev, který se trochu probral ze svého zamyšleného stavu. 
V tichosti došli až do sedmého patra před zeď, kde se po chvíli objevily dveře do známé místnosti 
se třemi křesly. 
„Hmm, Draco tady ještě není,“ začal Potter a usedl do pohodlného křesla. Okamžitě se mu u 
nohou křesla objevila podnožka, aby mohl ulevit bolavým nohou. Se slastným povzdechem si je 
na ní položil. Podíval se po spolužákovi a uviděl, že i on se posadil, v rukou měl svou knihu o 
aurách a tiše si v ní četl. Harry nechtěl rušit klidné ticho, tak zavřel oči a mlčel. 
Ticho přerušil až příchod blonďatého Zmijozela, který vešel do místnosti.  
„Ahoj,“ pozdravil je s lehkým úsměvem, přešel až k nim a též se usadil do křesla. Vytáhl z hábitů 
knihu od kmotra o Černých řetězech, položil ji doprostřed stolku a pohodlně se opřel. 
„Tak co jsi zjistil od Snapa,“ přešel Harry okamžitě k věci. 
„No,“ ošil se trochu Draco. „Zjistil jsem několik věcí, které nám pomůžou, ale i několik které nás 
trochu potrápí.“ 
„Pokračuj.“ 
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Blonďák si utřídil myšlenky, než spustil: „Výtah z mandragory zajistím, dračí krev musí být ze 
samce a žíně snad seženeme.“ 
„A co ten rituál,“ zeptal se Nev. 
„Tak dva se stejnou aurou máme,“ vysvětloval. „jsou potřební k udržení duše a mysli v těle. 
Lektvar musíme vypít všichni, aby se docílilo spojení.“ 
„Dobře,“ zamyslel se Harry. „Ale jak najdeme toho, kdo tu kletbu uvalil? A k tomu i ten den?“ 
„To je na tom to zvláštní,“ odpověděl Draco. „Severus říkal, že pokud to oběť neví, tak prý 
promluví magie.“ 
„Cože,“ nechápal Neville. 
„Asi takhle. Údajně se kouzelníkovi, který se chce těchto řetězů opravdu zbavit, objeví 
zapomenuté vzpomínky ve snech. Magie i přesto, že je zapečetěná, promluví, aby pomohla.“ 
„To je neuvěřitelné,“ vydechl Potter nevěřícně. 
„To je,“ souhlasil druhý Nebelvír. 
„Takže,“ otočil se Draco na svého hnědovlasého kamaráda. „jestli se chceš těch pout zbavit, tak si 
to hodně přej a připrav se na zajímavé sny.“ 
„Tak to půjdu honem rychle spát,“ zasmál se Nev a zvedl se z křesla. „Dneska už vás opustím, 
musím ještě dopsat úkol do Bylinkářství. Zatím ahoj.“ 
„Měj se, Neville,“ rozloučil se Draco. Počkal, až se za mladíkem zavřely dveře, než znovu 
promluvil: „Máme menší problém.“ 
„Jaký?“ 
„Tu žíni z jednorožce asi neseženeme,“ pokračoval. „Ptal jsem se, jestli by se dal použít bílý 
jednorožec.“ 
„A?“ 
„Nedal,“ zakroutil smutně hlavou. 
„Sakra,“ zanadával Harry. Vyskočil z křesla a začal rozčíleně přecházet po malé místnosti. 
„Nemůžeme v tom Nevilla nechat, už teď je na tom dost špatně. Jen se na něho podívej.“ 
„Já vím,“ souhlasil Zmijozel. „Ale opravdu nevím, co dál. Severus říkal, že nikdo nemá zásobu 
těchto žíní, jelikož už je to přes šest set let, co byli viděni naposled. A pokud se někde nějaká 
objeví, bude stát celé jmění.“ 
„A co takhle nahradit jí něčím se stejnou magickou podstatou,“ navrhl Nebelvír trochu zoufale. 
„Neznám nic, co by se dalo použít.“ 
„Sakra,“ ozvalo se znovu. „Tak to jsme v háji.“ 
 
Druhý den u snídaně zastihl Draca školní výr, který mu předával malí balíček se vzkazem. Před 
rozbalením vyzkoušel, zda není nějak prokletý, ale nebyl. Otevřel ho a četl: 
 
Včera jsem na to zapomněl, ale v balíčku najdeš galeón, který nás bude upozorňovat, jestli nás 
někdo hledá. Vysvětlím ti to, až se znovu sejdeme. 

Harry 
 

Když dočetl, se zvědavostí otevřel přiložený balíček. Na dlaň mu vypadl zlatý galeón. Začal ho 
obracet v rukou, všiml si, že je na něm drobným písmem něco napsané. Pozvedl ho blíže k očím a 
četl: Hledá. 
„Hledá,“ nechápal Draco. „Musím se zeptat Harryho, co tím myslí.“ 
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Podíval se přes celou Síň a viděl, že Harry s Nevillem jsou nad něčím skloněni a živě diskutují. 
Musel se pousmát. Nev působil trochu veselejším dojmem.  
 
Uběhlo pár dní, než se znovu mohli sejít, jelikož na sobotní večer měl Harry naplánovaný 
famfrpálový trénink a ten bohužel nemohl odložit. Takže se ostatní dva mladíci věnovali svým 
věcem. Draco stále hledal nějakou náhradu za žíni z černého jednorožce, Neville strávil veškerou 
volnou chvíli ve skleníku, kde se cítil dobře a hlavně ho tady nic netrápilo. Seděl na zemi mezi 
záhony a na nic nemyslel. Květiny ho uklidňovaly. Dokonce se stalo, že usnul. A zdál se mu 
podivný sen. 
Byli mu tak tři roky, na svůj věk byl hodně maličký a drobný, spíše působil holčičím dojmem než 
jako chlapec. Zrovna se nacházel ve skleníku, který měla při domě jeho babička. Seděl na zemi ve 
špíně, ale to ho nijak netrápilo. Před ním byl kopeček z hlíny a lopatka s květináčkem. Vesele si 
dětským hláskem pro sebe něco žvatlal. Znělo to jako nevinné dětské tlachání, ale pozorný 
pozorovatel by si všiml, že rostliny kolem něho se začaly podivně naklánět. Snad jakoby se snažily 
lépe slyšet.  
Malý Neville si vzal do levé ručky lopatku, která byla na jeho ruce moc velká, ale i tak s ní obratně 
zacházel. Volnou rukou si šáhl do kapsy a vytáhl na světlo zvláštní semínko. Chvíli se na něho 
díval s jemným úsměvem, než ho vhodil do květináče a zasypal hlínou. 
„Bude ti tady dobře,“ zašišlal vesele, když hlínu trochu zalil vodou. „A budeme kamarádi.“ 
Nato vstal, vzal květináček opatrně do rukou a přešel do nejzazšího koutu skleníku. A tam do stínu 
ho postavil.  
„Neville, Neville,“ ozvalo se z venku babiččiným hlasem. „Tak kam jsi ses zase schoval, uličníku 
jeden.“ 
Mladičký Nebelvír se otočil po hlase, povzdechl si, než se očima vrátil zpět k semínku v květináči: 
„Musím jít. Babička mě hledá. Zase přijdu.“ 
Rychle, jak mu to malinké nohy dovolily, vyběhl ze skleníku, ale nevšiml si, že mandragory, které 
tady měla zasázené babička, ho pozorně sledovaly ze svých květináčů. 
Teď už šestnáctiletý Neville se s trhnutím probudil a zmateně se díval kolem sebe. Na chvíli mu to 
přišlo, že jsou mu zase tři a on je u babičky ve skleníku, ale nakonec si uvědomil, že usnul ve 
školním skleníku. Rukou si protřel oči, hlavu si opřel o sklo za sebou a zamyšleně se podíval do 
stropu. Až teď si všiml, že cestu slunečním paprskům brzdí velký list stromovité rostliny, která 
rostla opodál. Skoro to vypadalo, že ho rostlina chránila před sluncem. A to ho vrátilo zpátky do 
snu. 
Vůbec si ten den nemohl vybavit, jakoby všechno bylo v mlze, ale přesto si dobře pamatoval 
každý detail snu, který měl. Přemýšlel, co ten den zasadil za květinu, ale nevzpomínal si. Nejvíc 
ho asi zarazil pohled, který mu věnovaly mandragory. Ve druhém ročníku je měl čest poznat 
z blízka a z jejich křiku omdlel, nic příjemného. Ale ty doma mlčely a jen ho tiše pozorovaly, 
jakoby ho hlídaly.  
Z myšlenek ho vytrhl, až příchod profesorky Prýtové: „Pane Longbottome, co tady děláte?“ 
„Já,“ zrudl trochu. „Potřeboval jsem být sám a tady je vždycky takové krásné ticho. Mám to tady 
rád.“ 
Žena se jenom usmála: „Ano, je tady mírumilovný klid. I když při přesazování mandragor tu moc 
klidu nezažiješ.“ 
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„To je pravda,“ zasmál se mladík od srdce. Přešel k jednomu z menších stolů, na kterém stálo asi 
dvacet velkých květináčů, ze kterých vyčnívaly jenom zelené listy, trochu se třepající sami od 
sebe. Ano, byly to mandragory. Pomalu k nim natáhl ruku a nejbližších pár pohladil jemně po 
listech. Listy okamžitě zareagovaly tím, že se naklonily blíže, jakoby poznaly, že jim chlapec 
neublíží. Nev se usmál a znovu se jemně pohladil. 
Profesorka to sledovala se zájmem. Sice si tím nemohla být jistá, ale myslela si, že chlapec má 
zelenou auru, jelikož měl takový vztah ke květinám. Ale byla to jenom její domněnka.  
„Neville,“ oslovila ho křestním jménem. 
Dotyčný chlapec překvapeně zvedl hlavu, když uslyšel z učitelčiných úst svoje jméno: „Ano?“ 
„Pomůžeš mi s přesazováním,“ 
Mladý Nebelvír se usmál od ucha k uchu a souhlasně přikyvoval. Ani jeden z nich si nevšiml 
mandragory, která vykukovala z květináče. Držela se pařátky za kraj keramiky a dívala se smutně 
za odcházejícím Nevillem. 
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12. kapitola - Ingredience 
 

Pozdním večerem se vracel na svou kolej Harry Potter z famfrpálového tréninku s koštětem 

přes rameno. Ostatní spoluhráči už byli dávno na koleji, ale on se rozhodl zůstat déle, aby si 
zalétal. Přitom si krásně vyčistil hlavu a mohl se tak dál věnovat Nevillovu problému.  
„Musím napsat Charliemu,“ pronesl spíše pro sebe než pro někoho jiného. Jelikož byl na chodbě 
sám. „Draco říkal, že je jedno z jakého draka bude ta krev, hlavně aby to byl samec.“ 
Přidal trochu do kroku, jelikož se rozhodl, že se Ronovu bratrovi napíše okamžitě, aby na to 
nezapomněl. Přece jenom to bude chvíli trvat, než se Hedvika dopraví až do Rumunska a než 
Charlie sežene požadovanou krev. 
Svůj rychlý krok zastavil až před portrétem Buclaté dámy. Zamumlal heslo a vešel do společenské 
místnosti. Okamžitě se vydal po schodech do své ložnice. Vešel dovnitř, rozhlédl se, ale nikdo 
jiný tam nebyl. Ron byl nejspíš s Hermionou v knihovně a Seamus s Deanem někde vymýšleli 
nějakou neplechu.  
„Výborně,“ zaradoval se mladík. Postavil si koště k hlavě postele, popadl jeany a triko a upaloval 
do koupelny, aby ze sebe smyl pot z tréninku. 
Když se vrátil ze sprchy, s ještě mokrými vlasy, posadil se na svou postel. Vytáhl z nočního stolku 
pergamen s brkem, inkoust měl naštěstí položený nahoře, takže ho nemusel dlouho hledat. 
Namočil špičku do modré vody, skousl konec brku mezi zuby a přemýšlel, jak zformulovat dopis, 
aby nevypadal moc podezřele. 
„Měl jsem požádat Draca,“ povzdechl si, ale nakonec se přece jen dal do psaní.  
Po několika pokusech vypadal dopis takto: 
 
Ahoj Charlie, 
Jak se máš? Doufám, že dobře. Začátek letošního roku je opravdu zajímavý, jak už ti jistě psal 
Ron. Probíráme totiž Aury, i když ty ses o nich musel učit taky, když tak nad tím přemýšlím. Je to 
opravdu fascinující se dovídat tolik zajímavých a divných věcí.  
Ale teď k tomu proč ty píšu. Mám na tebe totiž velikou prosbu, tedy jestli to bude v mezích tvých 
možností. Jak jistě víš, chci se stát bystrozorem, a proto jsem si musel napsat povinně Lektvary 
pro pokročilé a nemusím ti snad říkat, kdo je učí. Ano, správně Snape. Pořád stejně okouzlující, 
jako vždy.  Zrovna teď po nás chce nějaký lektvar, jehož název neumím pořádně vyslovit, natož ho 
napsat. Nevím, třeba už ti o tom psal Ron, jelikož jsem mu o tom říkal, ale pochybuju. Tráví teď 
veškerý čas s Hermionou, tudíž je zalezlí v knihovně, což by se mělo někam zaznačit. Když tam šel 
sám a dobrovolně. A teď co od tebe potřebuju. Do toho lektvaru je potřeba dračí krev. Jo, přesně, 
kde ji má obyčejný student sehnat, ale Snape prostě chce, abychom si ji sehnali sami. Kdo ji prý 
nedonese, tak nebude oznámkován a to si nemůžu dovolit.  
Takže tě na kolenou prosím, nedal by se sehnat flakonek samčí dračí krve? Pěkně prosím. Jsem 
ochoten za ní i zaplatit. A abych pravdu řekl, nevím koho jiného o to požádat. Budu ti moc 
zavázaný. 
Harry Potter 
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Chvíli se na ten pergamen ještě díval, ale nakonec usoudil, že nic lepšího nevymyslí, i když dopis 
působil dost zmateným dojmem. Pokrčil rameny, nazul si tenisky a vyběhl z ložnice. Na schodech 
se skoro srazil s Nevillem, který se vracel ze skleníku, s hábitem špinavým od hlíny. 
„Ahoj Harry, kam tak rychle,“ zeptal se zvědavě. 
„Psal jsem Charliemu,“ vysvětloval černovlásek polohlasně. „Kvůli té krvi. A teď to jdu poslat po 
Hedvice.“ 
„Tak to nebudu zdržovat,“ ustoupil druhý Nebelvír z cesty. 
„Zatím,“ mávl Harry rukou a už sbíhal schody. Nev za ním jen kroutil hlavou. 
Za nějakých deset minut Harry vybíhal schody k sovinci, prudce otevřel dveře a skoro se znovu 
s někým srazil, ale tentokrát to nebyl nikdo z Nebelvíru. 
„Sakra, Potter, koukej, kam čumíš,“ vyjel na něho zostra Nott ze Zmijozelu. 
V Harryho očích bylo vidět překvapení nad shledáním. Ještě stále trochu rozšířenýma očima si 
prohlédl skupinu Zmijozelských – Zabini, Parkinsonová, Nott a Draco. 
„Odpal, Notte,“ odsekl Harry a protáhl se kolem nich dovnitř. A jakoby nic se vydal hledat 
Hedviku, která když ho uviděla, okamžitě k němu slétla ze svého místa vysoko v sovinci. Za 
sebou uslyšel přitlumené hlasy, ale nerozuměl ani slovu. Nenápadně si z rukávu spustil do ruky 
hůlku a s otočenými zády čekal na jejich první krok. 
„Nech toho, Theo,“ uslyšel zřetelně Dracův hlas. „Nestojí za to. Máme lepší věci na práci, než 
tohle.“ 
„Ale,“ namítl Theo. 
„Má pravdu,“ přidal se na princovu stranu Zabini, otočil se na podpatku a odešel ze sovince. 
Theodor ho se vzteklým pohledem následoval s Pansy v závěsu. 
Draco si povzdechl a potichu řekl: „Nezkoušej svoje štěstí, Harry. Příště to tak nemusí dopadnout. 
Co tady děláš?“ 
„Dopis o krev,“ řekl Harry krátce. Připevnil dopis Hedvice k noze, přistoupil s ní k oknu a řekl jí: 
„K Charliemu a počkej na odpověď.“ 
Překrásná bílá sova zahoukala a ladně vyletěla z okna. Mladík se za ní ještě chvíli díval, než se 
otočil zpátky do místnosti. Myslel si, že tam najde Draca, ale ten už byl pryč, zůstal sám. 
 
„Jak chceš dostat ze Snapa ten výluh z mandragory,“ zajímal se Harry, když se v pondělí potkali 
na lektvarech. Jelikož měl profesor výbornou náladu, namíchal dvojice z opačných kolejí. A 
samozřejmě dal Harryho s Dracem dohromady, doufaje, že dá Potterovi nějaký školní trest. 
„To ještě nevím,“ šeptl, až když jim Snape zkontroloval postup lektvaru. Naklonil se nad jejich 
kotlíkem, chvíli tak zůstal, než beze slova odešel. Nemohl jim nic vytknout. „Musíme zjistit, kde 
ho skladuje.“ 
„Co támhle,“ ukázal Harry ke dveřím, které vedly do malé místnosti, kde se skladovaly přísady do 
lektvarů a odkud si je studenti volně brali.  
Draco se chvíli díval na dveře a bylo vidět, že usilovně přemýšlí. Nakonec se zeptal: „Myslíš, že 
ho má tam? Přece jenom ho není tak jednoduché získat.“ 
„Právě proto by ho tam nikdo nehledal,“ usoudil sebevědomě Harry a zamíchal lektvarem třikrát 
proti směru hodinových ručiček. 
„Příští hodinu se po něm podívám.“  
„Ok.“ 
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„Pottere,“ ozvalo se za ním trochu vztekle. „Věnujte se svému lektvaru, než zkazíte veškerou 
práci, kterou mu pán Malfoy věnoval.“ 
„Ano, pane,“ procedil Harry mezi zuby. 
 
Ten samý den večer se Hedvika objevila v okně společenské místnosti. Na její vytrvalé ťukání na 
okno, někteří ze studentů zvedli hlavu a uviděli, jak si sedí na parapetu. 
„Harry, máš tady sovu,“ zavolala přes celou místnost Levandule, ukazujíc na okno. 
„Hedviko,“ přivítal ji Harry radostně. Nedoufal, že by od Charlieho mohl dostat odpověď tak 
brzy. Něžně pohladil sovu po hlavě a převzal si od ní dopis. Hedvika se vznesla dřív, než by jí 
mohl znovu zaúkolovat a odletěla směr sovinec, aby si odpočinula od dlouhé cesty. 
Černovlasý Nebelvír nedočkavě roztrhl obálku, vytáhl z ní dopis a začetl se: 
 
Zdravím Harry, 
Abych začal popořadě, tak se mám dobře, i když práce je moc. Ron se mi samozřejmě od začátku 
školní roku neozval a jak jsi správně poznamenal, může za to asi jedna hnědovlasá čarodějka. Ale 
tím jsme si prošli všichni, tak to ber s rezervou. 
Popravdě mně tvoje žádost o flakonek dračí krve dost překvapila, i když u lektvarů se Snape se 
může stát všechno. Vím jak drahá a těžko sehnatelná je, jelikož musí pocházet ze živého draka a 
ten se k tomuto moc ochotně nemá. Ale neboj se. Zrovna se nám jeden dračí samec zranil, takže 
ten flakonek seženu, ale nepočítej, že ho bude hodně. Zraněný drak je ještě nebezpečnější než 
zdraví a při síle. A nic mi za to platit nemusíš, jen dohlédni na Rona, ať neudělá nějakou hloupost. 
Však ho znáš. 
Krev ti pošlu koncem týdne, doufám, že to bude stačit.  
S pozdravem  
Charlie Weasley 
 
Když mladík dopis dočetl, div neskákal radostí do stropu místnosti. Jeho plán na získání dračí 
krve proběhl bezchybně. Aspoň něco se mu povedlo.  
„Co, že jsi tak nadšený,“ zeptal se ho Seamus, který ho celou dobu pozoroval. „Někdo tě pozval 
na rande?“ 
Mladík se smaragdovýma očima jemně zrudl, než odvětil: „Ne, jen dobré zprávy.“ 
„Jen aby,“ šklebil se dál kamarád.  
Zachránil ho příchod Nevilla, který zrovna prošel portrétem. Harry na nic načekal, popadl ho za 
loket a táhl ho ven ze společenské místnosti. 
„Ech, co,“ koktal Nev celý zmatený a nechal se odtáhnout. 
Prošli několika chodbami, než se Harry zastavil před jednou z nepoužívaných učeben. Otevřel a 
vtáhl přítele dovnitř. Než se Longbottom mohl zeptat, co se děje, spustil sám Harry: „Koukni, 
Neve. Máme dračí krev.“ 
Hnědovlasý Nebelvír si od druhého převzal pergamen a začetl se do něho. Už pochopil nadšení, 
které opanovalo Harryho, i on sám cítil, že se mu trochu zvedá nálada po přečtení těch několika 
řádcích. 
„Skvělý, ne,“ jásal Harry. „Máme první ingredienci do lektvaru. Draco říkal, že sežene výluh 
z mandragory. Takže nám zbývá kůže z baziliška, babské ucho a ta žíně.“ 
„Babské ucho mám,“ přerušil ho Nev a vrátil mu dopis. „Sice sušené, ale to by mělo stačit.“ 
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„Zeptáme se Draca,“ řekl druhý mladík. „Aspoň budeme mít jistotu. A co ty? Nějaké sny či 
vidiny? Musíš nám trochu pomoci, aby všechno klaplo.“ 
„No,“ zarazil se trochu nervózně hnědovlásek. „Jeden jsem měl.“ 
„Povídej,“ vyzval ho Harry vzrušeně. 
„Byl jsem ve skleníku,“ začal. „To ticho a klid mě uspalo, zdál se mi sen. Byl tak jasný a do 
detailů přesný. Byli mi tak tři, seděl jsem na zemi v babiččině skleníku a zrovna jsem zasadil 
nějakou rostlinu. Nepoznal jsem, o jakou se jednalo, jelikož jsem pořádně neviděl na semínko. 
V podstatě se ani o nic nejednalo, jen jsem zasadil kytku, postavil květináč do nejvzdálenějšího 
koutku skleníku, a pak už mě zavolala babička, která zněla mírně naštvaně.“ 
„To je všechno,“ optal se Harry, když Neville skončil. „Nic o poutech a ani nic jiného, co by s tím 
mohlo souviset?“ 
„Ne, nic,“ zakroutil hlavou záporně. 
„Škoda,“ pokrčil rameny černovlásek. „Třeba příště. Možná, že to začíná pomalu, nějaké 
vzpomínky z dětství, než se propracuješ k důležitým věcem. Jak dlouho máš tak slabou magii?“ 
„Co si pamatuju.“ 
„Hmm,“ zamyslel se druhý Nebelvír. „Asi se to stalo během tvého dětství, třeba ti magie 
naznačuje, kam se dívat.“ 
„Asi,“ souhlasil Neville. 
Po chvíli, kdy byli ponořeni ve vlastních myšlenkách, se sebrali a vrátili do Nebelvírské 
společenské místnosti, aby se mohli vrhnout na domácí úkoly. 
 
„Myslím, že dneska se můžeme věnovat tréninku,“ pronesl Harry, když se dostavil i Neville a 
jejich tajný sraz. „Zatím nemáme nic, čeho bychom se mohli chytnout. Nebo se pletu?“ 
„Já mám dotaz,“ přerušil ho Nev. Otočil se na Draca a zeptal se: „To babské ucho bude stačit 
sušené nebo budeme muset jít nasbírat čerstvé?“ 
„No,“ zamyslel se Zmijozelský princ. „Ucho neztrácí svoje schopnosti ani, když je sušené, takže 
by to mělo stačit.“ 
„Výborně,“ zaradoval se hnědovlásek. „Harrymu se podařilo získat od Charlieho dračí krev, takže 
už máme tři přísady do lektvaru – babské ucho, baziliščí kůži a dračí krev.“ 
„Opravdu ti ji jen tak pošle,“ zajímal se Draco zvědavě. 
„Jo,“ utrousil Potter trochu neochotně. Moc se mu totiž nelíbilo, že musel Charliemu lhát, měl ho 
totiž z Ronových bratrů nejradši. 
„Takže už chybí jenom výluh a žíně,“ uzavřel debatu na toto téma Nev. Nevšiml si, že si přes jeho 
hlavu vyměnili Harry s Dracem pohled, který říkal, že mají mírné obavy o získání žíně.  
Všichni tři vstali ze svých křesel, která okamžitě zmizela, aby udělala prostor pro nadcházející 
trénink. Mladý Malfoy si zrovna sundával plášť, když si na něco vzpomněl: „Málem jsem na to 
zapomněl. K čemu je tohle?“ 
A vytáhl z kapsy pláště zlatý galeón. 
„Vidíš,“ plácl se černovlásek do čela. „Jsem to ale hlava děravá.“ Šáhl si do kapsy svého pláště a 
vytáhl od tam dva další galeóny. Jeden podal Nevillovi a řekl: „Přišel jsem na způsob, jak nás 
varovat, kdyby nás někdo hledal a my zrovna trénovali.“ 
„Fakt,“ otázal se Nev a zkoumal svůj kousek zlata. „Nejsou to ty galeóny, které vyrobila 
Hermiona pro BA?“ 
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„Trošku jsem okopíroval její nápad,“ přiznal se trochu neochotně a na tvář mu naskočila nachová 
barva. „Byl by to jedině průser, kdyby nás někdo hledal a nenašel. Tak jsem poprosil jednoho 
domácího skřítka, jestli by nám nemohl dávat vědět.“ 
„Dobbyho,“ zeptal se Neville s úsměvem. 
„Jo.“ 
„Moment,“ zarazil je Draco. „Říkal jsi Dobbyho? Jako toho Dobbyho, který byl dřív osobním 
skřítkem mého otce, a který se záhadně ztratil?“ 
„Přesně toho,“ ušklíbl se Harry. „Tak nějak jsem mu pomohl na svobodu.“ 
„Tak teď už mi je jasné, proč o tom otec nemluvil, ba přímo zuřil, když se ho na to někdo zeptal,“ 
smál se Draco. „Ale teď nám vysvětli, jak to funguje?“ 
„Jednoduše,“ vysvětloval. „Dal jsem Dobbymu jeden taky, a když zjistí, že nás někdo hledá, vyšle 
zprávu ze svého. Náš se rozžhaví a u nápisu Hledá se objeví jméno hledajícího.“ 
„Jednoduché,“ souhlasil Draco. „Jen je nesmíme někde zapomenout a mít je pořád u sebe.“ 
„Jo,“ přidal se Nev. „Jediná drobnost.“ 
„Tak, konec řečí,“ vyzval je Harry. „Jdeme trénovat.“ 
 
Nastal pátek, kdy měli Nebelvírští a Zmijozelští společnou hodinu Lektvarů pro pokročilé a 
zároveň chtěli Draco s Harrym zkusit získat výluh z mandragory ze soukromých zásob profesora 
Snapea.  
Když se všichni studenti shromáždili před dveřmi do učebny, objevil se za rohem černovlasý muž 
s ledovým pohledem. Beze slova jim otevřel dveře a vpustil je dovnitř. Počkal, až vejde i poslední 
žák, a pak dveře zapečetil kouzlem, aby jim hodinu nikdo nerušil. Přešel k tabuli, mávl hůlkou a 
na černém podkladě se bílou barvou objevil postup a potřebné ingredience na dnešní lektvar. 
„Dnes budete pracovat ve dvojicích stejných jako v pondělí,“ řekl ještě, když viděl, jak se studenti 
rozdělují. Škodolibě se usmál, když uslyšel otrávené sténaní a tiché protesty.  
Harry chvíli brblal, aby dodal hře na věrohodnosti, ale přesto se přesunul do lavice k Dracovi, 
který mu uvolnil místo. 
„Jdu pro suroviny,“ řekl blonďák ledově a ani se přitom nepodíval po Nebelvírovi. „Ty zatím 
zapal pod kotlíkem oheň, ať jsi aspoň trochu užitečný.“ 
Kolem černovlasého mladíka se rozezněl tichý škodolibý smích, převážně od okolních 
Zmijozelských studentů. Harry je ignoroval s dlouholetou praxí a věnoval se zapalování ohýnku, 
přitom po očku sledoval dveře do místnosti, kde se skladovaly suroviny pro přípravu lektvarů. 
Za nějakou chvíli se z ní vynořil Draco s náručí plnou potřebných ingrediencí na lektvar. Došel až 
k jejich lavici, opatrně je všechny položil a přesunul se na svoje pracovní místo, aby začal krájet 
přísady. 
Harry se trochu nenápadně k němu naklonil a tiše se zeptal: „Máš?“ 
„Jo,“ odpověděl stejně tiše. Vnořil ruku do kapsy pláště a vytáhl od tam malinkou lahvičku 
s trochou výluhu z mandragory. 
„Super,“ sykl a rychle se začal věnovat přípravě lektvaru, jelikož k jejich lavici se nebezpečně 
rychle přibližoval Snape. A Harry nechtěl dostat školní trest. 
 
„Tak co? Povedlo se,“ ptal se Neville dychtivě při obědě svého kamaráda. 
„Jo, máme,“ odpověděl mu Harry. „Vzal toho dost na jeden lektvar a hlavně tak, aby to nikdo brzy 
nepoznal.“ 
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„Výborně,“ zaradoval se hnědovlásek jako malé dítě. „Už jenom tu žíni a krev.“ 
„Ta by měla přijít zítra,“ informoval ho druhý Nebelvír a začal si nandávat jídlo na talíř. 
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13. kapitola - Zrada 
 

Neville seděl opět na zemi ve skleníku s hromadou hlíny před sebou a několika květináči po 

boku. Zrovna se kolem sebe rozhlížel a něco hledal. Mohlo být mu tak kolem čtyř roků. 
„Kde je ta lopatka,“ ptal se sám sebe a neustále se rozhlížel kolem sebe. 
Najednou se za ním ozvalo jemné zašustění, z nejzazšího koutku skleníku se něco přibližovalo 
směrem k sedícímu chlapci. Ten se po zvuku otočil, usmál se a řekl: „Ty víš kde je, Ďáblíku?“ 
Jako na odpověď se ze stínu vynořil úponek, který svíral lopatku, kterou Nev hledal. Šlahoun 
doputoval pomalu až k chlapci a ten si od něho převzal nabídnuté nářadí.  
„Díky,“ usmál se Neville na šlahoun od Ďáblova osidla. Jemně přes něho přejel prsty, jakoby mu 
tím chtěl vyjádřit svojí vděčnost. Nakonec vrátil svojí pozornost k hlíně a květináčům. 
„Tak a teď vy,“ zažvatlal směrem k malinkatým mandragorám, které se tísnily v jednom květináči. 
Ty spokojeně zatřepetaly hlavičkami, až roztřásly lístky na nich. 
Chlapec si přitáhl nový větší květináč, nasypal do něho trochu hlíny, a pak opatrně vyjmul malou 
mandragoru z jejího starého domova. Velmi něžně ji usadil do nové hlíny a díval se s úsměvem na 
rtech, jak se malá rostlinka nadšeně uvelebuje ve svém novém květináči.  
„Libí,“ zeptal se zvědavě. Vzal do rukou trochu hlíny a začal ji pomalinku zasypávat. Sazenička 
mu pomáhala tím, že si hlínu kolem sebe upravovala podle svých potřeb. Celou tu dobu se kolem 
nich ovíjelo a odvíjelo chapadlo od osidla.  
Nikdo si nevšiml, že je celou dobu pozoruje skrz okénko Nevillova babička. 
V tu chvíli se Neville skoro posadil v posteli, jak se probudil ze snu. Zmateně se rozhlížel kolem 
sebe, než si uvědomil, že se nachází v ložnici šestých ročníků v Bradavicích. Sen na něho měl opět 
šokující vliv. Snažil se rozpomenout, zda někdy seděl ve skleníku u nich doma a povídal si 
s mandragorami či osidlem. Všechno to působilo neuvěřitelným dojmem. Nikdy neslyšel o 
případu, kdy by se Ďáblovo osidlo chovalo tímto způsobem. Tak přátelsky. 
Ale co ho překvapilo nejvíce, byl výraz jeho babičky, která nakukovala do skleníku. Byl trochu 
děsivý. Tentokrát se v posteli posadil ze šoku. Napadlo ho totiž, že se mu magie snaží naznačit, že 
v tom měla jeho babička prsty. 
„Ne,“ zavrtěl zamítavě hlavou. Babička v něm možná viděla zklamání pro rodinu, ale přesto 
všechno byl jejím vnukem a ona by ho tak neohrozila. Aspoň v to doufal. S nepříjemným pocitem 
si znovu lehl a po chvíli už znovu dřímal. Tuto noc se mu už další sen nezdál. 
 
„No tak, Harry, vstávej,“ snažil se Ron vytáhnout svého kamaráda z postele. „Nestihneš snídani a 
já kvůli tobě taky ne.“  
„No jo, vždyť už vstávám,“ obrátil se mladík na druhý bok a vesele kamaráda ignoroval. 
„U Merlinovy brady,“ zanadával zrzek. Vytáhl z rukávu hůlku, otočil se na zbytek pokoje a řekl: 
„Všichni, kdo nechcete být prokleti, ven!“ 
Seamus s Deanem na nic nečekali a vyletěli z pokoje jako blesky. Neville, který se zrovna vracel 
z koupelny, jen pokrčil rameny, popadl svoje věci a vydal se na snídani. Už nejednou zažil 
Harryho násilné buzení a nechtěl to zažít znovu. 
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„Tak fajn,“ povytáhl si Ron rukávy. Přešel blíže ke dveřím, aby měl lepší únikovou cestu, a 
zašeptal: „Aquamenti.“ 
Okamžitě z jeho hůlky vyletěl proud studené vody směrem na Harryho spokojeně rozvaleného 
v posteli. Ten se ve chvíli, kdy se ho dotkli první kapky vody, prudce posadil s hůlkou v ruce a 
vyřkl první kletbu, která mu přišla na jazyk. Naštěstí na nic takového Ron nečekal, takže v pokoji 
už nikdo nebyl. Celou Nebelvírskou věží se ozval výbuch, jak Harry vypustil kouzlo.  
Hermiona, která seděla dole ve společenské místnosti a četla si knihu, jen vzhlédla, a když uviděla 
sbíhat po schodech Rona s kouřem za zády, zakroutila hlavou. 
„Už zase se mu nechtělo vstávat,“ zeptala se a odložila si knihu s pečlivě zaznačenou stránkou do 
tašky. 
„Jako vždy v sobotu,“ ušklíbl se zrzek a věnoval své přítelkyni polibek na tvář. „Jdeme na 
snídani.“ 
„Ty a ten tvůj žaludek,“ usmála se, když uslyšela hladové zvuky, které vydával Ronův žaludek. 
Chlapec jemně zrudl. 
Mezitím nahoře v ložnici se Harry už probral ze spánku a teď se zmateně rozhlížel kolem sebe na 
zničenou postel. 
„Bože,“ zasténal, když to všechno viděl a došlo mu, kdo za to může. Jeho magie začínala být 
silnější a on si toho skoro ani nevšiml, musí si dávat větší pozor. Sevřel pevněji hůlku, jemně s ní 
mávl a pokoj byl jako dřív. Vstal, našel si několik kousků oblečení a vyrazil do koupelny. Cestou 
hodil pohledem po hodinách a zjistil, že má ještě spoustu času, aby stihl snídani. 
Do Velké snídaně dorazil o dvacet minut později, pozdravil svoje přátele a usadil se vedle Nevilla. 
Nabral si trochu míchaných vajec a k tomu si přidal dva suché tousty. Nestačil se ani pořádně 
zabrat do jídla, když před ním přistála neznámá šedá sova. Zahoukala na něho a přitom mu 
nastavila svoji levou nožku, ke které měla připevněný malý balíček. 
Harry, kterému došlo, že to bude asi od Charlieho, okamžitě přestal věnovat svou pozornost 
snídani a odvázal balíček od zvířete. To se vzneslo a odplachtilo pryč. Mladík opatrně rozlepil 
balíček a nakoukl dovnitř. Uviděl malou dřevěnou krabičku, tu otevřel a na černém sametu tam 
ležela malinká flaštička s rudočerným obsahem. Dračí krev. 
Neville se zvědavě nahnul přes Harryho rameno a zeptal se při pohledu na tu skleničku: „Je to 
ono?“ 
„Jo,“ zamumlal v odpověď Nebelvír. Krabičku opět zavřel, jelikož začali přitahovat nechtěnou 
pozornost okolo sedících spolužáků. Až teď si všiml, že se v balíčku nachází i lístek se vzkazem. 
Vzal ho do rukou a četl: 
 
Zdravím Harry, 
Doufám, že tě balíček zastihl u snídaně, takže ti přeji dobrou chuť. Posílám ti, to na čem jsme se 
dohodli. Nebudu nijak šířit, co to je, kdyby se to dostalo do nepovolaných rukou. Jinak je od druha 
dámy, kterou jsi měl tu čest poznat ve čtvrtém ročníku. 
S pozdravem 
Charlie. 
 
Harry chvíli hleděl na dopis, jelikož mu přišlo, že Charlie to trochu přehání při zachování 
tajemství. Přečetl si ještě jednou poslední větu a musel se v duchu usmát, když pochopil, co se mu 
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snažil muž naznačit. Krev pocházela od samce Maďarského trnoocasého draka. Zákeřné to 
potvory. 
Vedle něho sedící Neville do něho trochu šťouchl, a když mu Harry věnoval svou pozornost, kývl 
hlavou někam ke Zmijozelskému stolu. Černovlásek se tím směrem taky zadíval a střetl se 
s pohledem šedých mračen s otazníkem v nich. Jemně se usmál a kývl v odpovědi na otázku, 
kterou jasně četl v Dracových očích.  
„Už jen ta žíně,“ pomyslel si a znovu se chopil příboru, aby se mohl konečně najíst. 
 
„Ukaž,“ domáhal se Draco odpoledne, když se sešli v Tajemné komnatě.  
„Neznáš kouzelné slovíčko,“ trápil ho Harry, jelikož moc dobře věděl, co po něm chce. Chtěl vidět 
tu dračí krev, co dostal u snídaně. 
„Pottere, neštvi,“ zavrčel. 
„Hlavně v klidu,“ uklidňoval ho černovlasý Nebelvír. Šáhl do kapsy těžkého školního pláště, 
vytáhl na světlo malá flakonek s doručenou krví a nenuceně ji podal Dracovi. Ten si ji dychtivě 
přivlastnil a zkoumal na tlumeném světle, které se nacházelo v Tajemné komnatě. Zvědavě ji 
zkoumal proti světlu. 
„Nevypadá nic moc, co,“ zazubil se Harry, který několik kroků poodešel. 
„Tak už jenom ta žíně,“ pronesl Neville veselým hlasem. Byl k oběma chlapcům otočen zády, 
takže si nevšiml, jak si vyměnili trochu znepokojené pohledy. V Nebelvírových očích byla jasná 
otázka, zda už druhý mladík našel nějakou náhradu za tu zpropadenou žíni, ale odpovědí mu bylo 
jenom nepatrné zakroucení hlavy v záporném smyslu. 
„Dáme se do tréninku,“ zeptal se Nev, když se k nim konečně otočil. Sundal si plášť a svetr a teď 
před nimi stál jen v riflích a bílé košili z nich vytáhlé. „Jo mimochodem, Harry, co to mělo být 
dneska ráno? Skoro jsi zbořil věž.“ 
„No,“ zrudl mladík jemně. Trochu uhnul pohledem, než odvětil: „Je pravda, že jsem to trochu 
přehnal. Nějak jsem zesílil a ani si toho nevšiml.“ 
„Jak zesílil,“ zajímal se Draco a taky odkládal některé svršky.  
„Některá moje kouzla jsou silnější, než bývaly,“ vysvětloval. „Nevím, co jsem to dneska ráno 
poslala na Rona, ale zničilo to skoro celý pokoj.“ 
„Ještě, že tam nikdo nebyl,“ ušklíbl se Nev. „Otřes byl cítit až ve společenské místnosti.“ 
„Zajímavé,“ usoudil nakonec Draco, než se vrhli na trénink. „Doufám, že někoho z nás teď 
neupečeš.“ 
„Moc vtipný.“ 
 
„Au, au, au,“ vykřikl náhle Draco. Upustil hůlku, kterou mířil na Nevilla, a začal si šacovat kapsy 
černých kalhot. 
„Co se děje,“ zajímal se Harry, stojící kousek od nich, a který hodnotil jejich pokusy. 
„Pálí to,“ vysvětloval trochu nerozumně. „Tady je.“ A z kapsy vytáhl rozžhavený galeón. Rychle 
ho v prstech protočil, aby se podíval, co se děje. 
„Kdo tě hledá,“ optal se hnědovlásek a přišel blíže, aby se taky podíval. Mohl totiž vidět Harryho 
nápad poprvé v akci a vypadalo to, že funguje. 
„Pansy a Blaise,“ informoval je. „Budeme to muset pro dnešek zabalit. Kdybychom byli 
v komnatě Nejvyšší potřeby, bylo by to jednodušší, ale odsud se bez tebe Harry nedostanu.“ 
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„Ok, balit,“ rozhodl se Potter a začal si sbírat svoje věci. Bez dalších dlouhých řečí se vydali 
k východu, cestou si léčili menší oděrky. 
 
„Draco,“ vykřikla Pansy potěšeně, když vešel do společenské místnosti Zmijozelu. Seděla 
v jenom křesla, před sebou rozložené knihy a pergameny. Bylo zjevné, že studuje a potřebuje 
pomoc. 
„Co,“ zeptal se a unaveně klesl vedle Blaise na pohovku. Poslední dobou býval unavený víc než 
kdy jindy. Přičítal to tréninku a stresu z hledání náhrady za žíni z černého jednorožce. 
„Potřebujeme s Blaisem píchnout s úkolem do Přeměňování,“ vysvětlovala rychle s jemným 
úsměvem. 
Draco si jen povzdychl, přitáhl si její úkol a dal se do čtení. 
 
V nevelké místnosti na velkém černém stole z obsidiánu ležel připoutaný malý asi čtyřletý chlapec 
s hnědými vlasy a spal, tedy aspoň to tak vypadalo. Pozornému pozorovateli by neušlo, že jeho oči 
se za zavřenými víčky prudce pohybují a i jeho dýchání bylo rychlejší než u klidného spánku. A 
tomu pozorovateli by jistě došlo, že spánek je magicky navozen. 
Do místnosti vešla starší žena oblečená celá v černém, v rukou držela malou truhličku. Přešla 
pomalým krokem až ke stolu s chlapcem. Truhličku odložila na roh stolu, otevřela ji a vyndala z ní 
kroužek vyrobený z černého železa.  
Chlapec se ve spánku zavrtěl, jakoby tušil, že se děje něco zlého. Žena ho jemně pohladila po 
vlasech, než šáhla pro hůlku a zašeptala formuli na uvolnění spánku.  
„Babičko,“ zašeptal nechápavě, když se natolik probral, aby mohl vnímat přítomnost a dění kolem 
sebe. „Co se to děje? Udělal jsem něco zlého?“ 
„Nebyl jsi hodný, Neville,“ odvětila Augusta klidně. „A proto musíš být potrestán.“ 
„Babičko, prosím,“ začal mladý Longbottom plakat a prosit. „Já už budu hodný, jen mě prosím 
netrestej.“ 
„Je mi líto, Neville,“ zdála se žena neoblomná. „Kdybych tě nepotrestala, nikdy by ses z toho 
nepoučil.“ 
„Ne, babičko, prosím,“ plakal chlapeček. Jeho malé tělíčko se třáslo silný vzlyky, ruce a nohy se 
snažil vymámit z pout, ale stále byl omámený lektvarem, který mu babička vpravila do jídla, takže 
jeho magie nefungovala, tak jak by měla. 
Augusta Longbottomová bez dalších řečí uchopila do rukou onen kroužek, položila ho na 
Nevillovo čelo a něco velmi tiše zašeptala. V tu samou chvíli se chlapcovo tělo prohnulo do 
oblouku, z jeho úst vycházel nelidský křik, jak se jeho tělo najednou ocitlo v jednom ohni. Škubal 
sebou, snažil se uvolnit a shodit ten kroužek, ale řetězy držely pevně. Všechno tohle trvalo asi 
deset minut, poté Neville upadl do milosrdného bezvědomí. 
Babička se nad ním naklonila, odejmula kruh a řekla, odhrnujíc mu vlasy ze zpoceného čela: „Je 
to pro tvoje vlastní bezpečí. On se může kdykoliv vrátit. Halloweenská noc se perfektně hodí, 
magie je dnes nejsilnější.“ 
Znovu si vzala svojí hůlku, kterou předtím odložila na stůl, namířila ji na chlapce a jasným hlasem 
řekla: „Obliviante!“¨ 
Neville zbudil s křikem na rtech, vytřeštěnýma očima se díval do prostoru před sebou, ale 
nevnímal ho. Stále byl ponořený ve svém snu, nebo spíše ve své noční můře. 
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„Neville,“ snažil se ho přivést k sobě Harry, který i když měl postel na druhé straně pokoje, byl u 
něho jako první. Jemně s ním třepal a pokoušel se ho probudit. 
„Co se děje,“ ptal se nechápavě Dean, když uviděl vylekaného Neva. „Většinou nás takhle budíš 
ty, Harry.“ 
„Asi se mu muselo zdát něco hrozného,“ usoudil Ron, který se nakláněl přes Harryho rameno.  
„Neve, Neville,“ volal ho černovlasý Nebelvír tiše, ale dotyčný nereagoval. Byl v těžkém šoku. 
Nakonec to vzdal a řekl: „Vezmu ho ošetřovnu. Snad mu Pomfreyová pomůže.“ 
„Mám jít s tebou,“ otázal se Ron a snažil se skrýt zívnutí rukou. 
„Ne, jen běž spát,“ odvětil Potter. Opatrně pomohl nepřítomnému Nevillovi vstát z postele, oblékl 
mu župan a papuče a jemně ho odvedl za loket z ložnice. 
Cestou na ošetřovnu ani jeden z nich nepromluvil. Když dorazili ke dveřím, Harry na ně dost 
důrazně zaklepal, aby zbudil ošetřovatelku. Ta po nějaké chvíli skutečně vyšla na chodbu, přes 
noční úbor narychlo přehozený župan. 
„Co se děje,“ zeptala se rozespale. 
„Neville je v šoku,“ ukázal na spolužáka.  
Ženě stačil jediný pohled a hned jí bylo všechno jasné: „Vezměte ho dovnitř, pane Pottere.“ A 
odspěchala do své kanceláře pro potřebné lektvary a hůlku. 
Mladík udělal, to co se po něm chtělo. Dovedl Nevilla až k jedné z volných postelí a pomalu ho do 
ní uložil. 
„Co se stalo, že se dostal do takového šoku,“ zajímala se madam Pomfreyova, když se vrátila 
s plnou náručí skleniček. 
„Něco se mu zdálo,“ vysvětloval rychle Harry. „Probudil se uprostřed noci s křikem a okamžitě 
upadl do tohoto stavu. Pokoušeli jsme se ho vzbudit, ale na nic nereagoval, tak jsem ho sem 
dovedl.“ 
„Udělal jste dobře, pane Pottere,“ pochválila ho žena. Přitom jednou rukou lila chlapci do krku 
lektvar na uklidnění a druhou mu masírovala hrdlo, aby ho polkl. „Tady pan Longbottom prožil 
silný emoční otřes, proto upadl do šoku.“ 
„Emoční otřes,“ nechápal Harry. „Vždyť spal.“ 
„Nějaká zastrčená vzpomínka nebo něco podobného mohlo tohle vyvolat,“ pokračovala 
ošetřovatelka. „Jeho podvědomí mu to jen připomnělo a nutno dodat, že ne pěkným způsobem.“ 
„A bude v pořádku,“ zeptal se trochu s obavami. 
„Doufám, že ano,“ povzdychla si. „Uvidíme ráno. A teď honem do postele, vy už dneska taky 
nikam nepůjdete. Ráno mi s ním můžete pomoci.“ 
Než stačil nějak zaprotestovat, už ho žena nahnala do postele a zhasla všechny světla. Harry se 
ještě dlouho díval na Nevillovu postel a v duchu se modlil ke všem bohů, které znal, aby byl jeho 
kamarád v pořádku. 
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14. kapitola – Ráno na ošetřovně 
 

Ráno zastihlo Harryho na ošetřovně. Chvíli zmateně koukal kolem a snažil se přijít na to, jak 

se sem dostal, než se mu vybavilo dění předchozí noci. Pohlédl směrem k posteli, kam v noci 
uložil s pomocí madam Pomfreyové Nevilla. Viděl, jak mladík tiše spí, netížen dalšími nočními 
můrami. Zrovna se snažil vybatolit z postele, když do místnosti vešla ošetřovatelka. 
„A, vidím, že už jste vzhůru, pane Pottere,“ usmála se na něho a přešla k obsazené posteli. 
Několikrát nad ní mávla hůlkou a přitom si něco pro sebe mumlala. Nakonec se usmála: „Naštěstí 
si můra nevyžádala vážnější následky, ale jestli je vše v pořádku, poznáme, až se probudí.“ 
„A kdy to bude?“ zajímal se Harry, který se mezitím v rychlosti převlékl, jelikož mu madam 
Pomfreyová nechala přinést z jeho pokoje šaty na dnešní den. 
„Asi bude nejlepší počkat, až se probudí sám,“ usoudila nakonec. „Vy se, pane Pottere, vraťte na 
svou kolej, a jak se vzbudí, dám vám vědět. I tak bych ho nepustila samotného, kdyby náhodou.“ 
„Dobře,“ souhlasil Harry a odešel z ošetřovny. Plně důvěřoval schopnostem léčitelky, sám přece 
nejednou dlel pod její ráznou rukou. Někteří jeho spolužáci si dělali legraci, že by se tam měl 
jednu postel rezervovat jenom pro sebe a dát si na ní cedulku se jménem. 
 
Neville se pomalinku probouzel z bezesného spánku, hlava mu třeštila a měl zvláštní pocit, že 
něco není dobře. Otevřel opatrně oči a kolem sebe uviděl ne úplně povědomé stěny. Aniž by se 
zvedl, rozhlédl se kolem sebe. 
„Ošetřovna,“ zamumlal si pro sebe, když poznal, kde se nachází. Okem zavadil o velké nástěnné 
hodiny, které vysely na protější zdi nad postelemi. Rafičky ukazovaly poledne. Tentokrát se 
pomocí rukou posadil, upravil si polštář, opřel se do něho a přemýšlel, co se stalo, že se dostal na 
ošetřovnu. V hlavě si promítal události předchozího dne – škola, úkoly, jídlo. Nemohl však přijít 
na nic, co by ho sem poslalo. 
Trápil by se ještě asi dlouho, kdyby nepřišla madam Pomfreyová: „Pane Longbottome, to jsem 
ráda, že vás vidím vzhůru. Už jsem se začínala bát.“ 
„Madam Pomfreyová,“ pozdravil ji mírně zmateně. „Co tady dělám?“ 
Žena si ho sjela pohledem od hlavy k patě a zase nahoru, než se optala: „Co si pamatujete jako 
poslední věc?“ 
„No,“ zarazil se Neville. „Chystal jsem se do postele, a pak jen jak do ní lezu.“ 
Léčitelka si přitáhla židli, posadila se na ní a velmi opatrně řekla: „Uprostřed noci vás sem přivedl 
pan Potter. Byl jste v hlubokém šoku. Podle toho, co mi řekl, jste měl asi nějakou noční můru, 
která u vás vyvolala emoční otřes.“ 
„Šok?“ nechápal Nebelvír a snažil se vzpomenout. Náhle to k němu přišlo všechno najednou. 
Vzpomínka na sen i samotný sen. Přitiskl si ruce ke spánkům, vytřeštěnýma očima hleděl před 
sebe a šeptal: „Ne. Ne, to nemůže být pravda.“ 
„Pane Longbottome?“ snažila se k němu dostat madam Pomfreyová. „Musíte se uklidnit. Slyšíte 
mě?“ 
Když žena viděla, že ji vůbec nevnímá, zavolala: „Dobby!“ 
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S prásknutím se v místnosti objevil domácí skřítek, uklonil se a zeptal se: „Co potřebuje, madam 
Pomfreyova?“ 
„Přiveď Harryho Pottera!“ přikázala. „Pokud bude mít hodinu, řekni, že je jeho přítomnost nutná 
tady.“ 
„Ano, paní,“ uklonil se znovu a s prásknutím zmizel. 
Mezitím se léčitelka snažila dostat Nevilla z jeho šoku, ale moc se jí to nedařilo. Mladík seděl na 
posteli, nohy stáhnuté pod sebe a houpal se tam a zpátky. Celou dobu stále opakoval: „To nemůže 
být pravda.“ 
Už to skoro vzdávala, když se dveře na ošetřovnu rozrazily a dovnitř vpadl Harry. Nijak se 
nezastavoval a hned poklekl na postel vedle Neva.  
„Neve, Neville, slyšíš mě?“ promluvil na něho jemně. Pokusil se mu odtáhnout ruce od hlavy, ale 
nebyl o moc úspěšnější než ošetřovatelka. Zeptal se ji: „Co se stalo?“ 
„Probudil se sám od sebe,“ vysvětlovala. „Byl v pořádku, ale pak si vzpomněl na ten sen a upadl 
znovu do tohohle stavu. Nevím, jestli to zvládne.“ 
Harry se s bolestí v očích díval na přítele, jak se houpe na posteli s rukama přitisknutýma k hlavě a 
stále dokola opakuje: „To není pravda! To se nestalo!“ 
Náhle ho něco napadlo, otočil se na ženu a zeptal se: „Vím, že to bude vypadat divně, ale mohla 
byste zavolat Draca Malfoye?“ 
„Pana Malfoye?“ nechápala madam Pomfreyová. „Proč zrovna jeho? Nebyla by lepší slečna 
Grangerová?“ 
„Ne,“ přerušil ji. „Zavolejte jeho, prosím.“ 
„Dobrá,“ souhlasila nakonec. Znovu přivolala domácího skřítka a požádala, aby přivedl 
Zmijozelského žáka. 
Chvíli to trvalo, ale nakonec se na ošetřovně objevil i Draco. Už mezi dveřmi mu bylo jasné, že se 
stalo něco zlého. 
„Co se děje, Harry?“ optal se hned. 
Dotyčný jen mlčky ukázal na hnědovlasého Nebelvíra. Draco se na něho dlouho díval, než se 
znovu zeptal: „Jak?“ 
„Něco se mu zdálo a upadl do šoku,“ přišla se svou troškou do mlýna madam Pomfreyová. 
V duchu se ale velmi divila, že spolu chlapci výborně vycházejí a přitom byla svědky několika dní 
staré rvačky. 
„Sen,“ zamumlal Draco. Posadil se na postel vedle Nevilla, zamyšleně ho pozoroval, než se otočil 
na Harryho: „Myslíš?“ 
„Asi jo,“ pokrčil rameny. „A bude to síla, když se dostal do takového stavu.“ 
„Někdo, koho zná,“ usoudil blonďák.  
Harry souhlasně přikývl: „Ale jak ho z toho dostat?“ 
„O něčem bych věděl,“ ušklíbl se Draco. „Musíš mi ho však podržet.“ 
„Jak?“ 
„Sedni si za něho,“ instruoval ho. „Tak a teď mu zahákni ruce za jeho a pokus se je držet, co 
nejdál od hlavy.“ 
Harry chvíli bojoval s Nevillovou silou, kterou tiskl ruce k hlavě, než se mu to částečně podařilo. 
Draco na nic jiného nečekal, napřáhl se a pořádně mu vrazil facku. Chlapcovo zmatené mumlání 
okamžitě přestalo.  
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Nevillovi oči párkrát zamrkaly, než se překvapeně otázal: „Draco?“ Když se do jeho zorného pole 
dostal i druhý chlapec: „Harry?“ 
„Neve, jsi v pořádku?“ zeptal se ho starostlivě Harry. 
„Já,“ začal, ale pak už jenom plakal. Vrhl se na oba dva mladíky před sebou a sevřel je v náručí. 
Harry ho okamžitě taky objal, aby mu dodal útěchu, ale Draco nebyl na něco takového zvyklí. 
Proto si černovlásek přitáhl Nevilla celého do náruče, aby se mohl vyplakat. 
„Babička,“ vzlykal Nev. „Byla to babička.“ 
Harry s Dracem si přes jeho hlavu vyměnili zmatený pohled, než oběma došlo, co tím jejich 
kamarád myslí. V jejich tvářích se objevilo překvapení, které přešlo pomalu do vzteku a chuti se 
pomstít. 
„Pánové,“ vyrušila je madam Pomfreyová, která to všechno sledovala zpovzdálí, ale teď chtěla 
vysvětlení. „Může mi, některý z vás vysvětlit, co se to právě stalo? A jak to, že jste takový velcí 
přátelé, když normálně na sebe metáte jednu kletbu za druhou?“ 
„Víte,“ začal Draco. „Na začátku školy jsme uzavřeli příměří.“ 
„A dál?“ 
„Dál už nic moc není,“ pokračoval Harry, který stále v náručí držel Neva, i když ten už jen tiše 
posmrkával. „Stali se z nás kamarádi. Hodně jsme se toho o sobě navzájem dozvěděli.“ 
„Ta facka mě jen tak napadla,“ vysvětloval blonďák, když zahlédl její tázavý pohled. „A 
pomohla.“ 
Léčitelka sice vypadala na to, že má tunu dalších otázek, ale nakonec zůstala ticho. Vzala si svoji 
hůlku, několikrát s ní zamávala nad Nevillovou hlavou, souhlasně pokývala a odešla se slovy: 
„Jdu pro lektvar, hlídejte ho!“ 
Draco počkal, až žena skutečně zmizela ve dveřích, než se zeptal: „Neville, co se stalo?“ 
„Zdál se…se mi sen,“ posmrkoval Nev. „Byl jsem v nějaké místnosti….. připoutaný ke 
stolu….pak přišla ba..babička…prosil jsem ji, že už budu hodný…ale ona mě ignorovala…pak 
vytáhla jakýsi černý kroužek a dala mi ho na čelo……Merline, ta bolest byla strašná…bolelo mě 
úplně všechno……“ 
Harry si přitiskl hnědovláska ještě více do náruče, aby mu dodal trochu síly. Draco mezitím nad 
vším přemýšlel, bylo mu jasné, že magie jim dala informace potřebné k odejmutí řetězů, chyběla 
jenom jedna drobnost. 
„Vím, že o tom nechceš teď mluvit, ale je to nutné,“ řekl jemně. „Vzpomeneš si, kolikátého 
bylo?“ 
„Halloween,“ zamumlal tiše.  
„Děkuji,“ sevřel mu Draco pevně rameno. 
Než však stačil říct něco dalšího, otevřely se znovu dveře a dovnitř vešla ošetřovatelka 
s podnosem plným lektvarů. Přišla až k nim, položila tác na stolek a řekla: „Pacient teď potřebuje 
klid, měli byste se vrátit do tříd.“ 
„Ne,“ přerušil ji Nev dost vyděšeným hlasem. Sevřel ještě pevněji svoje dva kamarády, než řekl: 
„Ať zůstanou. Nechci, aby šli.“ 
Žena si ho chvíli prohlížela, než ustoupila: „Dobrá, ale až usnete, tak odejdou!“ 
„Hmm,“ souhlasil trochu neochotně. Nechal se donutit vypít několik lektvarů, jejichž chuť nestála 
za nic. Pak ho Harry zachumlal do peřin a se slovy, že všechno bude dobré, se pomalinku propadl 
do bezesného spánku. 
„Přijdu po škole,“ informoval ji Potter, když je skoro vyhodila ze dveří. „Bude v pořádku?“ 



 

68 

„Myslím, že ano,“ odvětila. „Ale jen díky vám dvěma.“ 
„Madam Pomfreyova,“ řekl Draco. „Mohla byste si dnešní události nechat pro sebe?“ A mávl 
rukou mezi sebou, Harrym a Nevillem. 
„Nevím, o čem mluvíte, pane Malfoyi,“ usmála se a zavřela před nimi dveře. 
 
„Babička,“ zavrčel Harry cestou z ošetřovny. „Jak mohla?“ 
„Netuším,“ odvětil stejně podrážděně Draco. Oba nedokázali pochopit, proč Augusta 
Longbottomová takto poškodila svého vlastního vnuka. Vždyť byl tím jediným, co jí zbylo po 
synovi, který teď sídlil u sv. Munga. 
„Nejradši bych jí nahlásil,“ pokračoval černovlásek v běsnění. „Nechápu, jak se mu pak mohla 
podívat do očí, když mu udělala tohle. Připravit ho o magii.“ 
„Možná právě o to šlo,“ přerušil jeho tirádu. „Možná, když viděla, jak je silný a jak je silná jeho 
magie, tak se bála, že ji opustí a nechá samotnou. Takhle kdyby neměl skoro žádnou magii, tak by 
zůstal do konce života s ní.“ 
„To je hnusné.“  
„I takový jsou lidé.“ 
 
Nevilla pustila madam Pomfreyová druhý den navečer, ale trvala na tom, aby ho odvedl Harry a 
dohlédl na něj. 
„Jak je, Neve?“ zeptal se černovlasý Nebelvír opatrně. 
„Nevím,“ zamumlal hnědovlásek zničeně. 
Harry ho vzal jemně za loket a vedl ho směrem do sklepení: „Draco na nás čeká. Chce tě vidět.“ 
Došli až před ošuntělé dveře, Harry je opatrně otevřel a nakoukl dovnitř. Zevnitř se ozvalo: „U 
Merlina, Potter, přestaň být tak schizofrenní.“ 
„Trhni si, Malfoyi,“ odsekl Nebelvír a pustil druhého mladíka dovnitř. 
„Neville,“ pozdravil ho Draco a sevřel mu paži v něžném gestu. Víc mu svoji podporu projevit 
neuměl, nikdy to v rodině nedělali. A Nev to chápal, proto ho to potěšilo ještě víc než kdy jindy. 
„Draco,“ oplatil mu pozdrav a trochu se i usmál. 
„Tak je to dobře,“ usmál se i Harry. „Nenech se od ní ponížit a zlomit.“ 
„Je to moje jediná rodina,“ namítal zoufale Neville. 
„My jsme teď tvoje rodina,“ řekl pevně Draco.  
„Zbývá nám jenom jediná věc,“ nadhodil Harry tiše. „Získat někde žíni z černého jednorožce, a že 
to nebude jednoduchá věc.“ 
Draco jen souhlasně přikývl. Ani jeden z nich netušil, že situace se vyřeší sama. 
 



 

69 

15. kapitola – Překvapení v hodině 
 

Uběhlo několik dní, během kterých se Nev snažil dostat ze šoku, který zažil, když zjistil, kdo 

ho zapečetil Černými řetězy. Harry i Draco mu byli velkou oporou, obzvlášť Nebelvír se mu 
snažil věnovat každičkou volnou chvíli. A pak přišel ten zajímavý den. 
Harry s Ronem, Hermionou a Neville zrovna spěchali ven na školní pozemky kvůli hodině Péče o 
kouzelné tvory, když se srazili s Dracem a jeho přáteli jdoucími stejným směrem. 
„Ale, Potty, kam ten spěch?“ zajímal se hned blonďák. V jeho hlase sice byla slyšet nenávist, ale 
Harry věděl, že už dlouho ji proti němu nechová. 
„Nestarej se, Malfoyi,“ odsekl rychle. „Navíc byste si měli taky pospíšit, hodina za chvíli začne.“ 
„Pch,“ ušklíbl se Zmijozel a vyšel ze dveří školy na pozemky. Harry ho hned následoval, aby 
nezůstal po zadu, přece jenom měl pravdu s tím začátkem hodiny. Jejich přátelé a spolužáci po 
sobě hodili pár nevraživých pohledu, ale beze slova je následovali. Nezúčastněnému pozorovateli 
by to přišlo, že ti dva mladíci, kteří jsou jako den a noc, vedou svoje dvě skupinky ke stejnému cíli 
s přátelskou vidinou.  
Nevillovi tohle taky proběhlo hlavou a musel se jemně usmát, když si uvědomil, jak by ostatní 
reagovali, kdyby se Harry s Dracem začali nenuceně bavit třeba o počasí. Asi by dneska byla plná 
ošetřovna a Hermiona by to okomentovala slovy, že konečně vyrostli. 
„Tak šup, děcka, máme toho hodně,“ popoháněl je Hagrid, který je viděl už z dálky. 
„Ahoj, Hagride,“ pozdravil ho Harry přátelsky. Z boku uslyšel jen jedovaté ufrknutí, nemusel se 
ani otáčet, aby věděl, od koho přišlo. 
„Jsme všichni?“ zeptal se učitel a přeletěl je všechny pohledem. „Výborně. Dneska budeme mít 
zajímavé ho hosta.“ 
„Doufám, že něco nebezpečného,“ přišlo další sarkastické ufrknutí. 
Hagrid se rozpačitě podrbal na hlavě, než pokračoval: „Nejsou vyloženě nebezpeční, ale můžou 
být trochu nepříjemní. Mnoho lidí v nich vidí jenom zvířata a oni jsou přitom inteligentnější než 
většina kouzelníků, co znám.“ 
Víc neřekl a jen jim pokynul, aby ho následovali. Obešli jeho hájenku a dostali se tak tím blíže 
k lesu. Tam už na ně někdo čekal. Statný černohřívý kentaur. 
„Bennare,“ pozdravil ho radostně Hagrid. Studenti se jako na povel zastavili, nezažijete totiž 
často, že kentaur přijde k lidským obydlím dobrovolně. 
„Zdravím Hagride,“ opětoval kentaur pozdrav. S vědoucíma očima přeletěl hlouček studentů a 
musel se pro sebe usmát, když viděl, že z něho mají strach. 
„Tak, studenti,“ oslovil svoji třídu. „Představuji vám Bennara, vůdce stáda kentaurů, kteří žijí 
v Zapovězeném lese.“ 
Mezi dětmi nastal tichý rozhovor. Někteří fascinovaně hleděli na muže s tělem koně, někteří 
ustoupili o několik kroků zpět, jakoby v něm viděli hrozbu. 
„Dnes totiž budeme probírat kentaury,“ vysvětloval dál učitel obřího vzrůstu. „A tak jsem požádal 
Bennara, zda by nám nevěnoval trochu času a k mé radosti souhlasil. Můžete se ho ptát, na co 
chcete, ale nečekejte jasnou odpověď. To nemají kentauři v povaze.“ 
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Kentaur se znovu usmál a vyzývavě se díval na studenty, jakoby je zkoušel, kdo se zeptá první. 
Ale než se stačil někdo přihlásit a na něco zeptat, stalo se něco, co do té doby nemělo obdoby. 
„Svatá Morgano,“ vydechl někdo nevěřícně a ukazoval do temnoty lesa. Ostatní děti reagovaly 
podobně. 
Hagrid se otočil, jelikož stál k lesu zády, a uviděl, jak se ze šera stromů vynořují na světlo tři 
dospělí hřebci bílého jednorožce. 
Bennar taky hleděl s údivem, když je viděl přicházet. Najednou poznal toho největšího z nich, 
který šel jako první. Okamžitě klesl do úklony a klidným hlasem řekl: „Je mi čest, vůdce 
jednorožců.“ 
Toto sdělení vyvolalo ještě více otázek, jak to že se jednorožci vynořili z lesa sami o sobě, když 
obyčejně se lidí stranili? Ani Hagrid nevěděl odpověď, a přitom už několik jednorožců potkal.  
Mezitím se tito krásní hřebci dostali až před studenty, kteří se shlukli v jednu skupinku, rozepře 
mezi kolejemi na chvíli zapomenuty. Dva menší hřebci se zastavili a ostražitě se rozhlíželi kolem, 
roh připravený k obraně kdyby bylo potřeba. 
„Nikdo ani hnout,“ nařídil profesor tiše a fascinovaně si prohlížel jejich konání. 
Vůdce stáda jednorožců začal pomalinku obcházet skupinku dětí a pečlivě si je prohlížel, jakoby 
něco hledal. Žáci strnule zírali neschopni slova. Najednou se zastavil, pohodil hlavou a zařehtal. 
V odpověď mu přišlo zařehtání od jeho druhů. Znovu pohodil hlavou a vykročil přímo proti 
dětem, ty mu začaly okamžitě ustupovat z cesty ze strachu, o co mu jde. Jednorožec si razil cestu 
středem skupinky, než se zastavil před nevýrazným hnědovlasým mladíkem z Nebelvíru jménem 
Neville Longbottom. Dlouhou chvíli si ho prohlížel, během této doby se Nev nehnul ani o 
kousíček. Nakonec hřebec zafrkal, sklonil hlavu a jemně šťouchl mladíka do hrudi v místech, kde 
se nachází srdce. Všichni kolem zatajili dech.  
Kůň několikrát pohodil hlavou směrem ke svému hřbetu a zpátky na Nevilla, než ten pochopil a 
zeptal se: „Chceš, abych na tebe nasedl?“ 
Jednorožec souhlasně pohodil hlavou a zafrkal. 
„Tak dobrá,“ pronesl hnědovlásek trochu s obavami, jelikož nikdy předtím na koni neseděl a ani 
košťata mu k srdci nepřirostla. Přistoupil k hřebci, vztáhl ruce k jeho hřbetu pro oporu a 
s veškerou silou, kterou v sobě našel, se odrazil a vyhoupl nahoru. K jeho úlevě se mu to povedlo 
napoprvé. Rozhlédl se kolem sebe a jemně zrudl, jelikož mu došlo, co znamená sedět na 
jednorožci. Jedině nevinný a čistý člověk to mohl. Než ale stačil nad tím uvažovat trochu déle, 
jednorožec se rozhodl pro projížďku. Chlapec stačil rychle obtočit ruce kolem jeho krku a s jeho 
panickým výkřikem zmizeli všichni tři hřebci i s ním v lese.  
„No,“ prolomil ticho na školních pozemcích Draco Malfoy. „Aspoň víme, že je Longbottom 
nevinný.“ 
Nutno dodat, že přitom mrknul očima po Harrym, zda nevím, co to mělo všechno znamenat, ale 
ten jen pokrčil rameny. Někteří se nad blonďákovou poznámkou rozesmáli. 
„Bennare,“ otočil se Hagrid na kentaura. „Nevíš, co to mělo znamenat?“ 
Kentaur chvíli mlčel, než záhadně pronesl: „To znamená nový začátek. Dnes se začnou psát nové 
dějiny, jelikož pravoplatní vůdci se navracejí.“ 
Ticho, které protrhl poloobr: „A pak se na něco ptejte kentaura.“ 
 
Neville byl nesen tichým lesem, hlavu měl zabořenou do stříbrné hřívy jednorožce a snažil se 
udržet na jeho hřbetě. Někde za sebou slyšel dusot dalších dvou koní, ale jinak nevnímal, kam ho 
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to nesou. Byl překvapený, když k němu ten jednorožec přišel a donutil ho nasednout. Spíš by 
čekal, že se něco takového stane Harrymu, ale asi bude muset zvykat, když má tu zlatou auru.  
Za nějakou dobu ucítil, že kůň zpomaluje, pozvedl tudíž hlavu, aby se trochu porozhlédl kolem a 
právě včas. Zrovna totiž vjížděli na obrovskou mýtinu uprostřed lesa a k jeho dalšímu překvapení 
se na ní nacházelo plno dalších jednorožců, ať už klisen, hřebců či hříbat všeho věku. 
S rozšířenýma očima hltal všechno kolem sebe.  
Hřebec došel až doprostřed paseky, zastavil se a trhnutím hlavy naznačil mladíkovi, aby slezl. Ten 
tak učinil s trochou rozpačitosti. Když byl bezpečně na zemi, rozběhl se vůdce stáda pryč a ztratil 
se v šeru lesa na opačné straně mýtiny. Neville se rozhlížel kolem sebe a snažil se působit 
nenápadným dojmem, ale marně. Oči všech jednorožců byly upřeny na něho. Několik mladších 
hříbat, asi jednoročních, se k němu odhodlalo přijít blíž ze zvědavosti. Jedno z odvážnějších přišlo 
tak blízko, že kdyby mladík natáhl ruku, mohl ho bez problémů pohladit. Zlaté hříbě natáhlo krk, 
nozdrami se dotklo jeho paže a zafrkalo. Než mohl Nev nějak reagovat, objevila se tam jeho 
matka a rozhodně od něho svého potomka odehnala.  
„To je nějaký sen?“ nevěřil Neville. Připadal si jako v nějakém divném snu. Z jeho myšlenek ho 
vytrhl zvuk frkání a řehtání. Pozvedl tedy mírně skloněnou hlavu a hledal zdroj toho povyku. 
Když ho našel, musel si protřít oči, jelikož jim nevěřil. Asi deset metrů od něho na kraji lesa přímo 
naproti němu stál jednorožec, ale černé barvy. 
„To..to…to,“ koktal zmateně. Draco mu přece jasně řekl, že Černí jednorožci jsou šest set let 
vyhynulí. Mezitím se kůň vydal k němu, celou cestu z něho nespustil zrak. Zastavil se až těsně 
před ním. Byl impozantní. Celý černý jako nejčernější samet, jen jeho roh zářil bělostnou bílou. 
Jednorožec sklonil hlavu a tím krásným rohem se dotkl Nevillova čela. Na chvíli zavřel oči, a 
když je zase otevřel, ustoupil o několik kroků. 
„Neublížíme ti, maličký,“ promluvil černý hřebec. 
Nev překvapeně zamrkal, než ze sebe dostal po notné době: „Ty mluvíš?“ 
„Mluvíme všichni,“ ozvalo se po jeho pravici. Otočil tím směrem hlavu a uviděl jednorožce, který 
ho sem donesl. Znovu překvapeně zamrkal. 
„Trochu děsivé, že?“ zafrkal černý. Když teď měl Nevillovu pozornost, pokračoval: „Mé jméno je 
Bolt.“ 
„Neville Longbottom,“ cítil nutnost se představit. 
„Ano, víme,“ pronesl jemným hlasem. Pokynul hlavou a řekl: „Projděme se.“ 
Nečekal na chlapcův souhlas a vykročil: „Možná se divíš, že mě vidíš. Je pravda, že moje barva 
srsti je matoucí.“ 
„Trochu ano,“ souhlasil Nev, když srovnal krok s koněm. 
„Černí jednorožci se rodí stejně jako albíni mezi ostatním druhy,“ vysvětloval trpělivě. „Lidé si 
mysleli, že jsme jiný druh. Mají pravdu, ale jenom částečně. Naše magie je trochu jinačí, ale jinak 
jsme stejní.“ 
Chvíli šli v tichosti, než jednorožec znovu pronesl: „Víme, co děláš se svými dvěma přáteli tam na 
hradě.“ 
Nev jen tiše přihlížel, nevěděl, co by na toto odpověděl. 
„Řetězy, jež tě poutají,“ pokračoval, „jsou velmi pevné. Vlastní rodina tě zradila, ale věř, ti kteří ti 
teď pomáhají se stanou tvojí rodinou a nikdy tě nezradí. Máte stejný osud bolesti a ztráty, a proto 
tě chápou ze všech nejvíce. Provedou tě cestami, kterými bys nikdy sám nešel a ty pomůžeš 
v úzkých zase jim. Jste spojeni svojí magií.“ 
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Nebelvír sice pečlivě poslouchal, co mu jednorožec říká, ale mnoho věcí nechápal. 
„Vidím, že mi nerozumíš,“ ufrkl kůň. „Ale brzy porozumíš, ten čas přijde. Jen si pamatuj, že tví 
bratři jsou tvoje jediná rodina, které můžeš věřit. Ale teď k tomu, proč jsem tě sem nechal přivést. 
Lektvar, jenž musíte uvařit, aby řetězy zmizely, potřebuje jednu důležitou ingredienci.“ 
„Žíni z Černého jednorožce,“ řekl Neville za něho. 
„Správně,“ souhlasil hřebec. „A já ti ji věnuji.“ 
„Co?“ 
„Nikdy byste ji nesehnali a ty bys navěky trpěl bez svojí magie, proto ti nějaké žíně dám. Opatrně 
je vyjmi z mého ocasu.“ 
Neville zaraženě hleděl na koně, než ho ten drcl a pohodil hlavou ke svému ocasu. Trochu 
mátožně přešel k zadní části koně, jemně rukou projel ocas a v dlani mu zůstalo několik žíní. 
„Dobře je chraň!“ nařídil mu. „Žádné další nebudou.“ 
Hnědovlásek šáhl do kapsy pláště, vytáhl od tam malou knihu o Aurách a žíně do ní pečlivě 
uschoval pod bedlivým pohledem černých očí.  
„Pamatuj,“ upoutal znovu jeho pozornost. „Až půjdeš do bitvy, jednorožci půjdou po tvém boku. 
Stačí nás jenom zavolat a my přijdeme podat pomocnou ruku. Dobře si to zapamatuj, stačí 
zavolat.“ 
„Dobře,“ odpověděl nejistě. 
„A teď už se musíme rozloučit. Je čas, aby ses vrátil zpátky do školy,“ rozloučil se a kývl hlavou 
na hřebce, jenž ho sem donesl. Ten na povel přišel a Neville se obtížně vyšplhal na jeho hřbet. 
„Pamatuj maličký,“ řekl ještě naposledy. „Máš v sobě velkou sílu, používej jí dobře.“ 
Než stačil Neville na toto nějak odpovědět, bílý jednorožec ho už nesl pryč z paseky směrem 
k Bradavicím. 
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16. kapitola – Vše k dobrému se obrací 
 

Hagrid zrovna uvažoval, že ukončí hodinu a půjde nahlásit, co se stalo, když se z lesa vynořil 

chybějící mladík na jednorožci. Třída opět vzrušeně zašuměla při pohledu na chlapce.  
Hřebec popošel ještě několik kroků do světla a zastavil se, jasně tím dávajíc najevo, že dál už 
nepůjde. Neville mu už trochu ladněji sklouzl ze hřbetu na zem, aniž by se u toho zapotácel. Kůň 
zařehtal, otočil se a zmizel v lese, nechaje za sebou zmatenou třídu s učitelem a Nevilla. 
„Co se stalo?“ vykřikl někdo z davu studentů směrem na Nebelvíra. 
Ten se otočil, zrudl a řekl: „Jen mě povozil po celém lese. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat.“ 
Přitom si všiml, že kentaur na něho hledí s pohledem, který mu nevěří. Věděl nebo spíše tušil, že 
lže. 
„To chceš říct,“ zaútočil Seamus, „že tě ten jednorožec jen tak vozil po lese? Tak tomu nevěřím.“ 
„Ale je to tak,“ bránil se zrudlý Nev. 
Harry vidíc, že je jeho kamarád v úzkých, promluvil: „Myslím, že v tom nic jiného nebude. Copak 
by se jednorožec normálně choval takhle?“ 
Všichni se otočili na Hagrida, aby jim k tomu něco řekl, mezitím se Neville vmísil do davu 
studentů. 
„Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel.“ 
 
Cestou na oběd se Neville snažil vmísit do davu a neupozorňovat na sebe, i když věděl, že to bude 
marné. Tušil, že kolem oběda už budou všichni vědět, že se povozil na jednorožcovi.  
„Neve,“ oslovil ho tiše Harry, který kráčel vedle něho. „Co se tam stalo?“ 
„Řeknu ti to večer,“ zašeptal v odpověď. „Dej vědět blonďákovi, jako vždy.“ 
Dál to ani jeden z nich dvou nerozváděl. Když Nebelvírští vstoupili do Velké síně, neslo se kolem 
nich podivné šeptání. Někteří ze žáků školy prstem ukazovali k jejich skupince. 
„Ignoruj je,“ radil mu Harry. Sedli si vedle sebe ke stolu, nandali si jídlo na talíře a bez dalšího 
mluvení se do něho pustili. 
„Hej, Longbottome,“ křikl přes celou síň Nott ze Zmijozelu. „Jaký to bylo na jednorožcovi, ty 
naše neviňátko?“ 
„Pane Notte, toto chování není vhodné pro Velkou síň,“ napomenul ho profesor Lektvarů velmi 
důrazně. Sám byl seznámen s nečekávaným děním při hodině Péče o kouzelné tvory a velmi ho to 
překvapilo. Zmijozelští překvapeně ztichli, nějak nečekali, že je napomene zrovna ředitel jejich 
koleje. 
I ostatní stoly ztichly a zahleděly se k učitelskému, co se tam děje. Všichni profesoři měli hlavy 
při sobě a o něčem živě diskutovali. Nikdo nemusel moc dlouho přemýšlet, aby přišel na to o čem.  
„Jdu do knihovny,“ ozvala se Hermiona, když dojedla, nutno dodat, že oslepující rychlostí. 
„Proč?“ zajímal se Ron s ústy plnými jídla. 
„Chci zjistit, co to mělo znamenat,“ vysvětlovala. „Žádný jednorožec jen tak nepovozí na svém 
hřbetě člověka, a už vůbec ne chlapce. Bez urážky Neville.“ 
„Dobrý,“ mávl rukou dotyčný mladík, ale to už ho dívka skoro neslyšela, jelikož byla na půl cesty 
z místnosti. Natočil se směrem na Harryho a zašeptal: „Pochybuji, že něco najde.“ 
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Druhý Nebelvír mu věnoval zmatený pohled, ale když neuslyšel další vysvětlení, tak se vrátil 
k jídlu. Už se strašně těšil na večer, až jim Neville poví, co se stalo v lese. 
 
Draco doslova chvátal do komnaty Nejvyšší potřeby, jak byl nedočkavostí bez sebe, aby se 
dozvěděl o dění v lese. Po obědě dostal od Harryho vzkaz o mimořádném setkání v komnatě, které 
svolal Neville. 
Doběhl do sedmého patra, uviděl dveře a bez jakéhokoliv zdržování je rozrazil. Když vešel 
dovnitř, s bouchnutím je zase za sebou zavřel a skoro vykřikl: „Tak co se tam stalo?“ 
Harry s Nevillem na něho překvapeně hleděli s mírně otevřenými ústy, nikdy neviděli Draca 
takhle nedočkavého a schváceného.  
„No tak,“ dosedl vyčerpaně do křesla. „Nenapínejte mě tak.“ 
„Ale já taky ještě nic nevím,“ hájil se černovlásek. A tentokrát se na Neva otočil on se slovy: 
„Draco má pravdu, povídej!“ 
Longbottom se musel usmát, když viděl jejich nedočkavé tváře: „Když jsem nasedl na toho 
jednorožce, odnesl mě do hlouby lesa, až jsme se zastavili na velké mýtině, na které bylo nespočet 
dalších jednorožců – hřebci, klisny i hříbata. Ta byla mim příchodem překvapená nejvíce, dokonce 
se jedno odhodlalo tak daleko, že jsem si ho skoro pohladil, ale jeho matce se to moc nelíbilo. 
Nevěděl jsem, co mám dělat, ale to co přišlo pak, mě překvapilo ještě víc.“ 
„Sakra,“ přerušil ho Harry netrpělivým hlasem. „Vykládáš to jak povídku na pokračování. Přidej 
trochu.“ 
„Nějaký nedočkavý,“ odsekl Nev. „Ve stínu na kraji lesa stál Černý jednorožec.“ 
„Cože?“ vykřikli oba na jednou.  
„Černý jednorožec,“ zopakoval jim ještě jednou. „Přišel až ke mně, dotkl se mého čela svým 
rohem, a pak promluvil.“ 
Tentokrát ani jeden z chlapců nevykřikl, jen jim spadli překvapením brady.  
„Řekl mi, že Černí jednorožci se mezi bílými vyskytují jako albíni u jiných druhů zvířat. Chvíli se 
mnou rozmlouval, a pak mi něco dal.“ 
„Co?“ vydechl Harry fascinovaný jeho příběhem. 
„Tohle,“ řekl a vytáhl z kapsy pláště knihu o aurách. Opatrně ji otevřel na požadované stránce a 
ukázal Dracovi i Harrymu svůj dárek od jednorožce. 
Chvíli bylo ticho, které přerušil až Draco svou otázkou: „Je to, to co si myslím?“ 
„Ano,“ usmál se Neville. „Žíně z Černého jednorožce.“  
„Páni,“ vydechl Harry. Prudce zvedl hlavu, podíval se na Draca a zeptal se: „Jak rychle můžeš 
začít dělat ten lektvar? Do Halloweenu moc nezbývá.“ 
Blonďák se na chvíli zamyslel, než odpověděl: „Zítra. Všechny potřebné ingredience máme, takže 
můžu začít téměř okamžitě. Problém je spíše, kde ho vařit.“ 
„V Tajemné komnatě?“ navrhl Neville. Opatrně vyjmul žíně z knihy a předal je Dracovi. Ten je 
uschoval stejným způsobem jako Nebelvír, do knihy o aurách. 
„Souhlasím,“ přidal se Potter. „Nikdo tam nechodí. Obřad stejně provedeme tam, nikde jinde na 
hradě není takové soukromí. A navíc nevíme, jak to dopadne. Co víme, můžeme klidně zbořit 
hrad.“ 
„To si nemyslím,“ odporoval Draco. „Ale souhlasím s tou komnatou, akorát budeš muset chodit se 
mnou, abych se tam nějak dostal.“ 
„Zkusím nastavit vchod, aby tě vpustil sám,“ zamyslel se jediný známý Hadí jazyk ve škole. 
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„To by bylo vhodné,“ ušklíbl se Zmijozel. Kouknul se na hodinky a trochu smutným hlasem 
pronesl: „Už budu muset jít, slíbil jsem Blaisovi, že se s ním kouknu na esej do Lektvarů.“ 
„Setkáme se zítra v umývárně,“ rozloučil se s ním Harry. Když se za mladíkem zavřely dveře, 
otočil se celý rozzářený na Nevilla, který měl skloněnou hlavu a nad něčím přemýšlel. „Neve?“ 
„Ach, promiň,“ vytrhl se ze svého rozpoložení. „Říkal jsi něco?“ 
„Draco zítra začne s lektvarem,“ informoval ho. Objal ho kolem ramen a s úsměvem pokračoval: 
„Konečně budeš volný.“ 
„Ano,“ usmál se stejně radostně. 
 
„Říkám ti, že Harry mizí víc než je obvyklé,“ odporoval Seamus Ronovi při večeři. Harry se z ní 
vydal trochu dřív, jelikož musel jít otevřít komnatu pro Draca. Nev se k nim měl připojit později. 
„Třeba někoho má,“ nadhodil Dean.  
„Spíš nám dává s Hermionou trochu prostoru pro sebe,“ namítl Ron a dál klidně jedl svoji večeři.  
„Tak o tom pochybuju,“ odsekl Finnigan. „Kolikrát zmizí bez jediného slova.“ 
„Občas chodí se mnou do skleníku,“ vmísil se do jejich rozhovoru Nev, který je celou dobu 
poslouchal, ale nezasahoval. „Vlastně je tam se mnou dost často. Říkal mi, že vám s Hermionou 
chce nechat prostor či něco podobného.“ 
„Tak vidíš,“ máchl vidličkou v ruce Ron směrem k Seamusovi. „Neříkal jsem to?“ 
„Hm,“ zamrčel mladík a znovu se vrátil k večeři. 
Nev si oddychl, že aspoň trochu zažehnal bouři, která se hnala na Harryho hlavu, tedy prozatím. 
V hlavě si udělal poznámku, že mu o tom nesmí zapomenout říct.  
 
„Draco,“ zavolal Harry tiše, když vklouzl na dívčí umývárnu. 
„Je v tamté kabince,“ objevil se z ničeho duch Uršuly a ukazoval k jedné z mnoha kabinek. 
„Ukecaný duch,“ ušklíbl se Zmijozel, když vyšel ze svého úkrytu. Kývnutím hlavy pozdravil 
přítele. 
„Iíííí,“ zakvílela a vnořila se do potrubí. Ozvěnou se ozývalo její vřískání. 
„Konečně klid,“ oddechl si Harry a vydal se ke vchodu do komnaty. Sklonil se nad jedním 
z umyvadel, vyhledal očima hádka a syčivě pronesl: „Otevři vchod.“ 
Umyvadla se začala přemisťovat, aby odhalila vchod do Tajemné komnaty. Mezitím znovu 
promluvil na strážce: „Dokážeš rozlišit studenty od sebe navzájem?“ 
„Ano, pane,“ zasyčel hádek v odpověď. 
„Vidíš, támhle toho blonďáka?“ zeptal se ho znovu a mávl přitom k Dracovi, který kontroloval 
svoji tašku, zda má všechno potřebného.  
„Ano, pane,“ odvětil strážce, když pozvedl trochu hlavičku, aby se podíval, kam jeho pán ukazuje. 
„Když se tady objeví a bude se domáhat vstupu do komnaty, tak ho pustíš, rozumíš,“ poručil 
Harry. „Řekne ti, že se jmenuje Draco Malfoy.“ 
„Ano, pane.“ 
„Výborně,“ usmál se Harry. „My teď půjdeme dolů a ty za námi pak zavři.“ 
Nečekal na žádnou odpověď, přešel k Dracovi a zeptal se: „Máš všechno?“ 
„Jo,“ odvětil a s úsměvem zvedl tašku. „Podařilo se ti přesvědčit toho hada, aby mě pouštěl i bez 
tebe?“ 
„Podařilo,“ odpověděl. „Stačí, když mu řekneš, jak se jmenuješ.“ 
„To je všechno?“ 
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„Ano,“ mávl rukou. „Jdeme.“ 
Sklouzli se dolů a zamířili si to ke vchodu do komnaty. Když k ní dorazili, Harry zasyčením 
otevřel dveře a oba vešli. Draco se rozhlédl kolem sebe, hledajíc, kde by se dal nejlépe postavit 
kotlík.  
„Nejlepší to bude asi támhle,“ pronesl Harry a ukazoval do blízkosti mrtvoly baziliška. 
„Asi,“ souhlasil Draco, když si prohlédl, kam černovlásek ukazoval. Zem byla v těchto místech 
relativně rovná, takže nehrozilo, že se mu kotlík zvrhne. Navíc to měl blízko i k baziliškovi, až 
bude potřebovat jeho kůži. 
Harry pomohl Dracovi vyčistit ono místo a nachystat i další věci, které budou potřebovat na 
lektvar. Mezitím Zmijozel zapálil oheň pod kotlíkem, který pečlivě postavil tak, aby stál rovně.  
„Stihneme to do Halloweenu?“ zeptal se s obavami Harry a přitom se díval na Draca, který už 
tancoval kolem kotlíku. 
„Stihneme, ale jen tak tak,“ odpověděl blonďák, který do kotlíku zrovna naléval odvar 
z mandragory. „Máme jenom jeden pokus, jinak budeme muset počkat do dalšího roku. A to bych 
nerad.“ 
„Já taky ne,“ souhlasil Nebelvír. „Nevím, jestli by to Nev vydržel. Chce se toho zbavit, co 
nejdříve.“ 
„Taky bys chtěl.“ 
„Asi jo,“ kývl hlavou. „Nic. Nechám tě tady pracovat a půjdu zabavit Nevilla. Nebudeš se tady 
bát?“ 
„Vypadni, Pottere,“ zasyčel Draco. „Než tě prokleju, až zezelenáš.“ 
„Sladký slova,“ odsekl a rychle opustil komnatu, kdyby to náhodou Draco myslel vážně. 
 
Zrovna se vyhoupl z východu z komnaty na dívčích záchodech, když dovnitř vklouzl Neville, 
ohlížejíc se přes rameno, zda ho někdo neviděl. 
„Neve,“ oslovil ho a všiml si, že mladík sebou trhl, jak se lekl. 
„Sakra, neděs mě!“ okřikl ho trochu vylekaně. 
„Promiň,“ pokrčil Harry rameny. Přešel ke strážci vchodu a něco mu syčivě řekl. Poté se otočil 
zpátky na Nevilla a řekl: „Stačí, když mu řekneš svoje celé jméno a on tě pustí dovnitř, abys 
nemusel pokaždé čekat na mě.“ 
„Super,“ usmál se Nev. „Musím ti něco říct.“ 
„Co?“ 
„Někteří z naší koleje si všimnuli, že se dost často ztrácíš.“ 
„Sakra,“ zaklel Harry a začal přecházet po umývárně, jak se snažil přijít na způsob, jak z toho ven. 
„Neboj,“ uklidňoval ho druhý Nebelvír. „Řekl jsem jim, že jsi se mnou často ve skleníku, abys dal 
Ronovi a Hermioně trochu prostoru.“ 
Černovlásek se chvíli díval na Nevilla trochu překvapeně, než odvětil: „Dík.“ 
„Není zač.“ 
Z jejich rozhovoru je vytrhl až příchod Draca, který se vynořil z vchodu do komnaty. Sjel je 
pohledem a zeptal se: „Nějaký problém?“ 
„Ne,“ uklidňoval ho Nev. „To už jsi hotový s tím lektvarem?“ 
„Pro dnešek jo,“ informoval ho. „Teď se musí vařit dvacet čtyři hodin bez přístupu kyslíku. Pak 
přidám dračí krev a žíni jednorožce a nám nezbude nic jiného než čekat dalších dvacet dní, až 
lektvar uzraje v naprosté temnotě.“ 
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„A tu uděláš jak?“ zajímal se Harry. 
„Pottere,“ ušklíbl se Draco. „Jeden by řekl, že nejsi kouzelník.“ 
Po tomto prohlášení Harry jemně zrudl a zatvářil se uraženě. Zasyčel na strážce Tajemné 
komnaty, počkal, až se umyvadla vrátí na správné místo a odešel z umývárny. 
„Řekl jsem něco?“ zeptal se blonďák trochu nechápavě. 
„Harry je na tohle téma trochu citlivý,“ vysvětloval Nebelvír. 
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17. kapitola – Halloweenská noc 
 

Dny ubíhaly jako voda, ale pro Nevilla se táhly jako med. Celý netrpělivý čekal, až přijde 

Halloweenská noc a on konečně nabude celé své magie, o kterou ho připravila jeho babička. Plně 
věřil Dracovým schopnostem ohledně lektvarů, sám by se do toho nikdy nepustil.  
Harry se teď ztrácel mnohem méně, čímž umlčel případné dotazy, kam to mizí. Ale u Draco nastal 
opačný případ. Pansy a Blaise si všimnuli, že mizí trochu více než normálně. Několikrát ho kvůli 
tomu konfrontovali, ale pokaždé je odbyl, že jim do toho nic není. Když je jednou načapal, jak ho 
sledují, poprosil Harryho o neviditelný plášť a dával si větší pozor. 
Týdny se přehouply a přišel onen den nebo lepé řečeno noc. 
 
„Sejdeme se večer v sedm v komnatě,“ řekl Harry Dracovi, když si ho odchytil ráno 31. října, tedy 
na Halloweena. „Nic nezapomeň.“ 
„Neboj,“ ujišťoval ho blonďák. „Jak je na tom Neville?“ 
„Napnutý jak struna,“ usmál se Harry. „Doufám, že to vyjde už kvůli němu.“ 
„Prostudoval jsem rituál velmi důkladně,“ promluvil znovu Draco. „Sehnal jsem potřebné 
pomůcky takže, jediné co se může stát, je, že to selže. Ale myslím, že při nás stojí i sám Merlin. 
Přece jenom zjevení Černého jednorožce by mohlo znamenat, že budeme úspěšní.“ 
„Souhlasím,“ souhlasil černovlásek. „Už se nemůžu dočkat, až uvidíme Nevilla v plné síle. Chtělo 
by to pak nějakou předváděčku, aby si z něho přestali všichni utahovat.“ 
„Zbláznil ses?“ ohradil se Malfoy. „Nic dobrého by z toho nevylezlo.“ 
Harry se na chvíli zamyslel, než souhlasil: „Asi máš pravdu. Nic dobrého by z toho nevzešlo.“ 
„Uvidíme se večer, Harry,“ rozloučil se Draco a odspěchal na první hodinu toho dne. 
Den uběhl rychle a přiblížil se čas začátku Halloweenského večírku, který přichystali profesoři. 
Každý student od čtvrtého ročníku nahoru mohl přijít a taky přijde, tedy až na tři mladíky. 
„Harry, opravdu nechceš jít?“ ptal se kamaráda Ron, když stál před zrcadlem. „Nemusíš přece 
zůstat ve věži, jenom proto, že jdu s Hermionou jako pár.“ 
„Tím to není, Rone,“ odvětil Harry, který se rozvaloval na své posteli. „Nemám prostě náladu se 
s nikým sdružovat. A navíc nebudu sám. Neville taky zůstává. Asi s ním půjdu do skleníku. 
Nevěřil bys jaký je tam klid a ticho k přemýšlení.“ 
Zrzek se na Harryho podíval zvláštním pohledem, přešel až k němu, posadil se na kraj postele a 
opatrně se zeptal: „Harry, kdybys měl nějaký problém, řekl bys mi to, že jo?“ 
Černovlásek překvapeně zamrkal, když stočil oči na Rona: „Jak to myslíš?“ 
„No,“ zčervenal trochu Weasley. „Od té příhody se Siriusem pořád mizíš a jsi neustále 
s Nevillem.“ 
„Pomáhám mu s OPČM,“ vysvětloval Harry. „A nic mi není. Jen mám občas chuť být sám.“ 
Ron se chystal ještě něco namítnout, ale to už do jejich ložnice vešla Hermiona následovaná 
Nevillem.  
„Páni, Hermiono,“ ocenil její vzhled Harry, který se kvůli tomu dokonce posadil. 
„Díky,“ začervenala se. Měla na sobě rudé přiléhavé šaty, které víc odhalovaly, než skrývaly. 
„Hlídej si ji, Rone,“ přidal se Nev. „Nebo o ni přijdeš.“ 
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„Moc vtipný,“ odsekl Ron, ale přitom z ní nemohl spustit pohled. „Jdeme?“ 
„Ano.“ 
„Tak se tady mějte,“ rozloučil se jakoby ve snách a opustil se svou dívkou ložnici. 
„Konečně,“ vydechl Harry. Rychle seskočil z postele, nazul si boty a sklonil se, aby vytáhl černou 
tašku zpod postele. Hodil ji na postel, otevřel a zkoumal, zda něco nezapomněl. Nakonec usoudil, 
že má všechno, znovu ji zapnul a otočil se na Nevilla. Ten měl na posteli podobnou tašku a zrovna 
do ní dával nějakou knížku. 
„Máš všechno?“ zeptal se Harry, přitom se natáhl na noční stolek a vzal si z něho starý pergamen, 
který skrýval mapku Bradavic. 
„Snad jo,“ povzdechl si druhý Nebelvír. Ztěžka se posadil na postel, složil obličej do dlaní a 
zhluboka si povzdechl.  
„Neboj, Neve,“ poplácal ho Harry po zádech, když k němu došel s taškou přes rameno. „Všechno 
dopadne dobře, a kdyby ne tak přijdeme na jiný způsob, jak tě z toho dostat.“ 
„Dík,“ pípl mladík. Když se trochu uklidnil, zvedl se a zvedl i svoji tašku. Pozvedl hlavu, podíval 
se na Harryho a s odhodláním v očích řekl: „Jdeme.“ 
Černovlásek roztáhl pergamen, vytáhl svoji hůlku a pronesl: „Jsem připraven ke každé špatnosti.“ 
Nyní se oba mladíci sklonili nad pergamenem, na kterém se objevili celé Bradavice i s jejich 
obyvateli, a zkoumali, zda mají čistou cestu. 
„Myslím, že můžeme jít,“ usoudil nakonec Harry. Ukázal na jednu z teček: „Koukni, Draco už 
vyrazil.“ 
„Tak jdeme, ať na nás nemusí moc dlouho čekat,“ rozhodl Neville a společně s Harrym opustili 
bezpečí Nebelvírské věže. 
S Dracem se srazili pár chodeb před umývárnou. Pozdravili se letmým kývnutím hlavy a dál tiše 
pokračovali směrem ke svému cílu. Harry celou dobu hlídal na plánku, zda se k nim někdo 
neblíží, ale měli štěstí. Vkouzli na záchody a černovlasý Nebelvír okamžitě přešel k umyvadlu, na 
kterém byl vyveden strážce ke vchodu do Tajemné komnaty. Tiše na něho zasyčel a ten okamžitě 
uposlechl, otevřením vchodu. Chlapci počkali, než se umyvadla usadí na svá místa, než vykročili 
k díře v zemi. Jeden po druhém houpli do temnoty, Harry ještě nakázal vchod uzavřít, než 
následoval svoje dva kamarády.  
Dole ze sebe kouzlem odstranili špínu ze skluzavky, zkontrolovali věci, zda jim něco nechybí a 
pokračovali cestou do komnaty. Nakonec po nějaké době stanuli před dveřmi zdobené hady, Harry 
jim opět přikázal, aby se otevřely a všichni tři sledovali, jak se jednotliví hadi zasouvají, aby 
udělaly prostor pro posledního, který dveře otevřel. 
Draco vešel a okamžitě se rozešel ke kotlíku, ve kterém stál lektvar, který budou potřebovat pro 
rituál. Nahlédl dovnitř a zkontroloval jeho barvu i hustotu. Souhlasně přikývl, když shledal, že je 
vše v pořádku.  
Harry s Nevem mezitím vyložili věci ze svých tašek na stoleček, který přeměnili z jedné tašky.  
Černovlasý z dvojice zrovna na hlas přeříkával: „Velká miska pro lektvar, tři menší pro nás, dýka 
na krev, tříramenný svícen se svíčkami.“ 
„Máme všechno, Pottere,“ ucedil Draco při pohledu na stolek. 
„Kazíš mi radost,“ ohradil se Harry.  
Nev se jen ušklíbl nad jejich hašteření, už před delší dobou si všiml, že na sebe štěkají, když jsou 
nervózní. Nakonec je přerušil slovy: „Měli bychom se začít připravovat nebo to nestihneme.“ 
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Harry koukl na hodinky a souhlasně se přidal: „Má pravdu. Jdeme se převléct. Jenom než na sebe 
nakreslíme ty obrazce, bude pěkně trvat.“ 
Draco už měl sundaný plášť a zrovna si přetahoval svetr přes hlavu, když se k němu přidali i 
Harry s Nevillem. Ještě než šel Nev do spodního prádla, vytáhl z Dracovi tašky tři z hedvábí 
udělané bederní roušky, které šahaly až ke kolenům z obou stran. Sám si nechal zlatou s černým 
vzorkem, další dvě čistě zlaté hodil po těch dvou.  
Harry to na sebe rychle sundal spodní prádlo a natáhl na sebe kousek zlaté látky. Urovnal si ji a 
přešel ke stolečku, ze kterého vzal malou uzavřenou nádobku. Opatrně ji otevřel a podíval se na 
mast zlaté barvy. Koukl se po Nevillovy a řekl: „Můžeme, Neve?“ 
Nev si zrovna urovnával roušku, když vzhlédl k Harrymu: „Snad jo.“ 
„Žádný snad,“ přešel k nim Draco oblečený stejně. „Musíš to chtít, nebo to nebude fungovat.“ 
„Tobě se to mluví,“ odsekl hnědovlasý mladík, ale zůstal stát v tichosti před nimi. Ostatní dva 
namočili špičky svých prstů ve zlaté barvě a opatrně ji začali v přesných obrazcích nanášet na 
Nevillovo tělo. V místech, kde se nacházelo srdce, namaloval Harry zlatý kruh, Draco udělal to 
samé uprostřed jeho čela. Na zbytku těla byly vytvořeny znaky a symboly znázorňující podle 
knihy zlatou auru a jakým typem pout je svázaná. 
„Tak,“ vydechl Harry, když dokreslil poslední symbol na Nebelvírových zádech. Narovnal se, 
protáhl se a otočil se k Dracovi, který si utíral ruce do hadříku: „Hotovo?“ 
„Jo,“ odvětil blonďák. „Teď je na řadě Nev, aby na nás nakreslil znaky, které nás údajně propojí.“ 
„Ty tomu moc nevěříš, co?“ zeptal se ho Neville. Vzal z Harryho ruky nádobku, namočil si prsty 
do masti a nakreslil na jeho hruď v místech srdce stejný kruh, jako měl on sám.   
„Spíš nechápu, jak nás může propojit obyčejná mast s přimíchaným zlatem,“ vysvětloval svůj 
názor mladý Zmijozel. „Kdyby v tom třeba byla krev, nebo něco podobného, bylo by to hned 
jednodušší.“ 
„Nech se překvapit,“ odvětil Longbottom. Přešel k Dracovi, tázavě na něho pohlédl a když nic 
nenamítal, natáhl ruku a na čelo mu nakreslil kruh, stejný jako mu on udělal před tím. 
„Výborně,“ zasmál se Harry, dívaje se přitom na Draca.  
„Ani se na to neodvažuj myslet, Pottere!“ zavrčel blonďák jeho směrem. Aniž by čekal na 
černovláskovu reakci, otočil se ke stolečku a zvedl z něho obřadní díku. Obrátil se zpátky čelem 
k nim a řekl: „Neville, teď potřebujeme tvoji krev.“ 
„Jasně,“ trochu napnutý přišel k Dracovi a nastavil svoji dlaň. Zmijozel ho opatrně řízl do dlaně, 
počkal, než se v ní vytvoří malá loužička, než ji nastavil nad velkou misku, ve které už měli 
nachystaný lektvar. Pečlivě odpočítal tři kapky a Nevillovu ruku rychle stáhl, aby se do lektvaru 
nedostalo více jeho krve. 
„A teď my,“ přidal se k nim Harry. Hnědovlásek si vzal do ruky dýku a řízl svého spolužáka 
z Nebelvíru stejným způsobem. Nechal stéct tři kapky. Stejný proces se opakoval s Dracem. 
Všichni tři pak fascinovaně hleděli na lektvar, který po přidání deváté kapky, zasyčel a změnil 
svoji barvu na zlatou. Stejnou jakou měla Nevillova aura.  
„Páni,“ vydechl Harry a popsal tak pocity všech přítomných. 
„Jdeme na to,“ vyzval je Draco. „Neve, nalij do pohárků ten lektvar a já zatím nakreslím ten 
trojúhelník.“ 
Hnědovlasý Nebelvír se chopil misky a velmi opatrně z ní přeléval obsah do tří pohárků, které 
budou potřebovat k obřadu. Mezitím Draco přešel o kousek dál, vytáhl hůlku a s velkou pečlivostí 
nakreslil na zem bílou barvou tři kruhy. Velké tak aby se do nich mohli pohodlně posadit. Poté je 
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spojil dvojitou čárou mezi sebou navzájem, až vznikl takový zvláštní trojúhelník. Harry, který 
mezitím, jak ostatní dva pracovali, zapálil svíčky a postavil svícen do středu obrazce. Teď se 
díval, jak Neville nese tác s připraveným lektvarem směrem k nim.  
„Připraven?“ zeptal se ho jemně a vzal si jeden z pohárků. 
„Moc ne,“ odvětil mu nervózním hlasem. 
„Hlavně musíš chtít a věřit, rozumíš,“ poučoval ho Draco a taky si vzal jeden lektvar. „Teď do 
kruhů a začneme.“ 
A jako první vstoupil do nejbližšího kruhu, posadil se, aniž by vylil kapku ze svého lektvaru. Svoji 
hůlku položil na jednu z čar, které byly připojeny ke kruhu. Jeho příkladu následovali i Harry 
s Nevillem.  
„Dobře,“ kývl Draco souhlasně hlavou. „Začneme s textem a uvidíme, co se stane.“ 
Neville se zhluboka nadechl a nervózním, seč pevným hlasem řekl: „Já, Neville Frank 
Longbottom, žádám tebe prastará magie, vyslyš moji prosbu. Vězněm nedobrovolným jsem se 
stal.“ 
Jakoby v odpověď se kolem nich prohnal jemný větřík. Nev se trochu zmateně kolem sebe 
rozhlédl, ale na Dracovo povzbuzující kývnutí pokračoval: „Ta, Augusta Longbottomová, řetězy 
na mě uvalila. A já tě teď prosím o pomoc i radu.“ 
Vítr zavál trochu silněji. 
„Na pomoc své druhy jsem přizval.“ 
Nyní si vzal slovo Draco: „Já, Draco Lucius Malfoy, dobrovolně podám ruku příteli mému. On 
v nedobrovolném žaláři se nachází. A já jeho mysl ochráním, i když bych život měl položit.“ 
K větru se přidalo mírné chvění země, jak kolem nich začala proudit magie, která byla zavolaná na 
pomoc. 
„Já, Harry James Potter, dobrovolně podám ruku příteli mému. On v nedobrovolném žaláři se 
nachází. A já jeho duši ochráním, i když bych život měl položit.“ 
Teplota v Tajemné komnatě klesla o několik stupňů, chlapci se začali třást zimou, ale 
nepolevovali ve svém snažení. 
„Znovu tě vyzívám, pomoz. Osvoboď mě od Černých řetězů,“ vykřikl Neville, aby přerušil vití 
větru. Pozvedl k ústům pohárek s lektvarem a na jednou všechen obsah vypil. Harry i Draco 
učinili to samé.  
Svíce zhasly, vše kolem nich se uklidnilo, jakmile dopili poslední kapku. A pak stejně rychle jak 
všechno ztichlo, svět kolem vybuchl. Vítr vál kolem nich divokým stylem, teplota klesla o dalších 
několik stupňů a země se třásla velkou silou. Nikdo z těch tří nechápal, co se to děje. A než 
některý z nich stačil něco pochopit, byli každý velkou silou odhozeni z kruhu a druhou stranu 
místnosti. Komnatou prošly tři hlasité bolestné výkřiky, jak jejich těla přišla do styku se stěnou. 
Svezli se po nich a zůstali v bezvědomí. Nikdo z nich neviděl, jak se jednotlivé živly, uklidňují, až 
se vytratily úplně. Nakonec svíce znovu vzplála.  
 



 

82 

18. kapitola - Probuzení 
 

Hnědovlasý mladík sebou nepatrně trhl, a pak opatrně otevřel jedno oko, aby moc nepodráždil 

hlavu, která ho tak moc bolela. Další bolest se mu šířila z míst, kde měl srdce. Velmi pomalu se 
posadil, rozhlédl se kolem sebe a zjistil, že se probral z bezvědomí jako první. Jak mu to bolavé 
tělo nejvíce dovolovalo, vstal a pomalým krokem přešel k Dracovi, který k němu byl nejblíže, aby 
se podíval, jak na tom je a jestli není zraněný. 
„Draco?“ oslovil ho, když si vedle něho klekl. Jemně se dotkl mladíkova ramene a zatřásl s ním. 
Blonďák sebou trochu trhl, když s ním Neville zatřásl, ale jinak se velmi rychle vrátil mezi živé. 
Prudce se posadil a s bolestným výkřikem se chytil za hlavu. 
„U Merlina, co se stalo?“ zeptal se Zmijozel, když bolest trochu polevila, ale neustále o sobě 
dávala vědět. 
„Nevím,“ přiznal se Neville, který se mezitím vyčerpaně opřel o stěnu vedle přítele. „Běž se 
prosím tě podívat na Harryho. Já už to nezvládnu.“ 
Draco se bez dalších řečí zvedl a přešel těch několik kroků k černovlasému z trojice. Stejně jako 
Nev, u něho poklekl a zkontroloval, zda není vážněji zraněn. Naštěstí se zdálo, že je v pořádku, 
jen v bezvědomí.  
„Harry, prober se!“ v podstatě mu nařídil a zatřásl s ním.  
Mladému Potterovi se samozřejmě tato péče nelíbila a taky to dal vědět: „Trochu jemněji by to 
nešlo?“ 
„Ne,“ odsekl Draco, který byl čím dál nerudnější, jelikož bolest hlavy nepolevovala. 
„Tak dík,“ přidal se Harry stejným tónem. Rozhlédl se kolem sebe, až mu pohled padl na Nevilla, 
který mu unaveně zamával, aby viděl, že je při vědomí. Nakonec se pokusil vstát, aby se mohl jít 
podívat na druhého Nebelvíra osobně, ale ztěžka padl zpět na zem. Směrem od jeho srdce mu do 
celého těla vystřelovala neuvěřitelná bolest. Zhluboka dýchal a vytřeštěnýma očima zíral před 
sebe.  
„Harry, je ti něco?“ zeptal se ho blonďák, když viděl, jak si svírá hruď v místech srdce. 
„Bolí to,“ vydechl trhaně. 
„Jo, moje hlava se může rozskočit,“ přidal se k němu Draco. 
Mezitím se Neville zvedl a s vypětím všech sil se dobelhal až k sedící dvojici. Vyčerpaně se vedle 
nich svezl na zem a zhluboka oddechoval. Bylo vidět, že má bolesti. 
„Neve,“ optal se ho Harry. „Jak jsi na tom?“   
„Mohlo by to být lepší,“ vyrazil ze sebe trhaně.  
Nastalé ticho, přerušil až Draco prostým konstatováním: „Měli bychom se vrátit na koleje, než se 
po nás někdo bude shánět.“ 
„To máš pravdu, ale nevím, jestli tam dojdu,“ pronesl Harry ztěžka a s pomocí stěny se vysoukal 
do stoje. Několikrát zkusil plnou váhu těla přenést na nohy, než usoudil, že se může pustit stěny. 
Cítil, že ho nohy unesou a vydal se ke kupkám s oblečením. Opatrně, aby se bolest nevrátila zpět 
v plné síle, si oblékl kalhoty, bez spodního prádla, a košili. Vzal ze země svršky ostatních, donesl 
jim je a díval se, jak se stejně opatrně oblékají.  
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Draco se už oblečený rozhlédl kolem sebe a řekl: „Uklidíme to příště, teď na to nemám sílu. Jsem 
jako bych se popral s hipogryfem.“ 
 „O tom něco víš, co,“ neodpustil si Harry s úšklebkem a přitom si dával do kapsy hůlku. 
„Ha ha.“ 
„Kluci,“ ozval se Neville. Seděl na zemi, košili měl špatně zapnutou a kalhoty jak taž na sobě. „Já 
ty schody nevyjdu. Bolí mě celé tělo a stěží mluvím.“ 
Harry se s Dracem po sobě podívali a přemýšleli, co s tím. Oni dva se na nohou drželi vyloženě 
silou vůle, ale na jejich příteli bylo vidět, že je absolutně vyčerpaný. Ani jeden z nich nevěděl, jak 
z této šlamastiky ven. 
„Škoda, že tady nemáme Fawkese,“ povzdechl si Harry. 
„Koho?“ nechápal blonďák. 
„Brumbálův fénix,“ vysvětloval. „Ten by nás odtud dostal, jako nic.“ 
„Musíme přijít na něco jiného,“ řekl Zmijozel. Tajemná komnata se ponořila do tíživého ticha. 
Najednou sebou Harry trhl, prudce se otočil směrem kamsi k východu, a po chvíli řekl: „Slyšíte 
to?“ 
„Co?“ nevěděli ostatní, co myslí. 
„Poslouchejte!“ nabádal je. Na jeho výzvu tak učinili, ale ani jeden nic neslyšel. 
„Co slyšíš?“ zeptal se Nev unaveným hlasem. Potřeboval hned do postele, aby si mohl 
odpočinout. Jako v odpověď do Tajemné komnaty vletěl krásný rudozlatý fénix.  
„Fawkesi,“ vyhrkl Harry radostně, když mu pták přistál na rameni a jemně zatrylkoval.  
„To není možný,“ nevěřil Draco svým očím. „Tys o něm mluvil a on se tady jen tak zjeví? Myslíš, 
že ho poslal Brumbál?“ 
„Doufám, že ne,“ řekl Harry pevně. „Nechci, aby o tom věděl.“ 
Fénix jemně zacvrlikal, znovu se vznesl a přistal až před Nevillem. Sklonil k němu hlavu a z jeho 
černých očí vyteklo několik slz, které skončily na mladíkově tváři. 
„Och,“ vydechl s úlevou. „Díky.“ 
Pták opět zazpíval. 
„Fawkesi,“ sklonil se k němu černovlásek. „Odneseš nás odtud?“ 
Odpovědí mu bylo veselé zatrylkování. Mladík se usmál a naznačil ostatním, aby se chytili jeho 
ocasu. Jakmile tak učinili, fénix se vznesl a vynesl je z komnaty tunely až k východu na školní 
pozemky. Tam je vysadil a odletěl pryč. 
„Díky, Fawkesi,“ zamával mu Harry na rozloučenou. 
Draco, který podepíral Nevilla, který i přes fénixovy slzy stěží stál, promluvil: „Neuvěřitelné.“ 
„Taky jsem měl ten pocit, když mě nesl poprvé,“ souhlasil Harry.  
„Zvládneš to?“ zeptal se ho Zmijozel. Když viděl Harryho nechápavý pohled, pohodil hlavou 
k hnědovláskovy. 
„Snad jo,“ pokrčil rameny a opatrně si dal jeho ruce kolem rameny, aby se o něho mohl opírat. 
Společně se vydali ke vchodu do hradu. Draco opatrně nakoukl dveřmi dovnitř, ale nikoho 
neviděl, jen slyšel vzdálený hluk z Velké síně. 
„Je to v pohodě,“ řekl a otevřel dveře více, aby mohli vejít i ti dva. 
Zmijozel dával pozor na cestu, zda se jejich směrem někdo neblíží a Nebelvíři pomalu postupovali 
směrem ke schodišti. U jeho paty se všichni zastavili. 
„Opravdu nechceš pomoct?“ zeptal se Draco znovu. 
Tentokrát, ale odpověděl Neville: „Neboj.“ 
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„Dobře, uvidíme se zítra,“ rozloučil se a vydal se po schodech dolů směrem ke své společenské 
místnosti. 
 
Harry s Nevillem pomalu postupovali po schodech do Nebelvírské věže. Černovlasý z dvojice si 
celou dobu říkal, proč jen nemůžou bydlet v přízemí. Několikrát si museli odpočinout, ale 
nakonec se doplazili až do ložnice. Neville se nezdržoval svlékáním a tak jak byl, padl do postele. 
Usnul skoro dřív, než se jeho hlava dotkla polštáře. Harry se unaveně usmál, zatáhl mu kolem 
postele závěsy, aby ho nerušilo slabé světlo, které vládlo v místnosti. Pak se i on doplazil do své 
postele a stejně unavený usnul.  
Několik pater pod nimi, ve Zmijozelské ložnici usnul vyčerpaným spánkem i Draco. Ani jeden 
z nich se nevzbudil, když se vraceli jejich spolužáci zpět na pokoj po večírkové noci. 
 
Harry se následující den probudil dost pozdě, jak zjistil z budíku na nočním stolku, ale když 
vykoukl zpoza závěsů kolem postele, o kterých ani nevěděl, že je zatahoval, zjistil, že není sám, 
kdo ještě spí. S mírným zaúpěním se vyhrabal z postele, protáhl se, až mu zalupalo v zádech. 
Posbíral si několik věcí nutných k ranní hygieně, tiše přicupital k Nevově posteli, a když zjistil, že 
klidně spí, odebral se do společné koupelny. Šel ztichlou věží, jakoby v ní nikdo nebydlel, takové 
tam bylo ticho. 
Došel do koupelny, odložil si věci na lavičku a přešel k umyvadlům se zrcadly. Zahleděl se na 
svůj odraz a ztuhl. Až teď si uvědomil, že celou dobu nemá nasazené brýle a že vidí úplně 
normálně. Teď se díval na sebe v zrcadle a nevěřil vlastním očím. 
Jeho normálně krátké rozčepýřené vlasy mu najednou padaly až k ramenům. Oči dostaly snad 
ještě zelenější barvu a přímo zářily smaragdovou září. Stáhl si bílou košili, která byla od včerejška 
značně použita, když v ní i spal. A kdyby mohly, jeho oči by vypadly z důlků. Normálně byl kost 
a kůže, přímo zralí na kurzy pro lidi s poruchou přijmu potravy, nyní jeho tělo bylo samý sval, ale 
ne moc, tak akorát. Jako ve snách přejel rukou po svojí hrudi až na ploché břicho, jakoby se musel 
přesvědčovat, že tohle všechno patří jemu. Dokonce mu přišlo, že vyrostl o několik centimetrů, ale 
nebyl si tím jist. 
„To přece není možný,“ nechápal, co se to děje. Najednou jeho periferní pohled něco zachytil na 
paží, jak se natáčel před zrcadlem, aby se pořádně prohlédl. Natočil se bokem na zrcadlo a podíval 
se na svoji paži. A znovu mu spadla brada. Tam, kde přechází paže do ramene, měl vytetovaného 
rudého fénixe. Když po něm přejel lehce prsty, pták se zatřepal, otevřel svoje korálkově černé oči 
a vydal tichý výkřik. Načež zatřepetal křídly a znovu ztuhl. 
„U Merlinovy brady,“ zamumlal a zděšeně se na sebe díval do zrcadla. 
 
O několik pater níže prožíval Zmijozelský mladík něco podobného. Stál před zrcadlem ve své 
soukromé koupelně a též se nevěřícně díval na svůj odraz.  
„Co se to sakra děje?“ projel si prsty vlasy. Sice je pravda, že je předtím měl dlouhé do půli krku, 
ale teď mu sahaly do půli zad a jejich barva nejvíce připomínala bílé zlato. Ze zrcadla na něho 
hleděly oči ledové bouře. Teď šedé a překvapené.  
Cestou do koupelny si svlékl košili a kalhoty, jelikož si plánoval dát sprchu, ale když procházel 
kolem dvou metrů velkého zrcadla, zarazil se. Nyní se díval na svoje tělo se zvláštním 
překvapením. Vždycky byl mírně vyšší než ostatní, ale teď mu přišlo, že vyrostl o dalších několik 
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centimetrů. Navíc jeho postava zmužněla a zešlachovitěla. Byl vysoký a štíhlý, ale něco říkalo, že 
už není tak křehký, jak býval. 
„No, ne že by se mi to nelíbilo,“ mumlal si pro sebe a otáčel se, aby se náležitě prohlédl. I jeho 
pozornost upoutalo něco na rameni. Přitáhl si paži k zrcadlu a na jeho rameni seděl vytetovaný 
černý drak. Hlavu měl natočenou k Dracovu krku s očima zavřenýma, tělo se nacházelo přesně na 
rameni a vypadalo to, že mu drápy zatíná do masa a nakonec ocas volně visel po paži dolů. 
Vypadal, jako by jen spal. Skoro omámeně po něm přejel prsty a jako na povel otevřel drak oči, 
trochu zvedl hlavu a otevřel tlamu, z níž vyšel ohnivý dech. Za chvíli zase spal. 
„Svatá Morgano, co jsme to udělali?“ zeptal se při pohledu na draka. 
 
Poslední z jejich trojice, která dělala předchozí noc pokusy v Tajemné komnatě, otevřel oči a 
nepřítomným pohledem se díval na strop svojí postele.  
„Ach, Merline,“ zanaříkal a chytil si hlavu do dlaní. Sice to nebyla tak obrovská bolest jako včera, 
ale i tak to bylo hodně nepříjemné. 
Pootočil hlavou, aby se podíval na budík na stolku a zjistil, že je celkem pozdě. Podivil se, že ho 
už někdo nevzbudil, ale dostal odpověď ve stylu hlasitého zachrápání, které se rozlehlo celou 
místností. S úšklebkem se posadil a spustil nohy z postele na zem. Nazul si boty a trochu mátožně 
vstal. Chvíli jen tak v klidu stál a vstřebával. Tělo ho sice už nebolelo, ale byl celý ztuhlý. 
Nakonec se rozešel ke své skříni, otevřel ji a jal se hledat nějaké čisté oblečení. Nepřítomně si 
začal rozepínat špatně zapnuté knoflíky na košili, když jeho pohled padl na menší zrcadlo, které 
bylo připevněné z vnitřní strany dveří skříně.  
První, co upoutalo jeho pozornost, byly vlasy. Sahaly mu až k lopatkám, když si do nich vjel 
prsty, zjistil, že jsou neuvěřitelně jemné na dotek. Následně sjel prsty na svoje tváře, z nichž se 
ztratila veškerá dětská jemnost, jeho obličej dostal o dost ostřejší rysy. Čokoládově zbarvené 
duhovky očí vstřebávaly tyto změny, když si všiml dalších. V napůl rozepnuté košili zahlédl něco, 
co tam předtím nebylo. Rychle si ji strhl, aby se mohl pořádně podívat. Košile mu zůstala vyset u 
boků, ale toho si nevšímal, nezajímalo ho nic jiného než změna, která proběhla s jeho tělem. 
Nikdy se nehonosil svalnatým tělem. Přišlo mu, že předtím byl úplně normálně rostlí, ale teď to 
bylo něco jiného. Ploché břicho, na němž se rýsovaly jemně břišní svaly. Nějaké pletence svalů se 
objevily i na jeho pažích, ale na nich ho zaujalo i něco jiného.  Na pravé paži se mu nacházel 
obrázek bílého jednorožce, který byl vzepjat na zadních nohou a předními divoce kopal do 
vzduchu.  
„Jednorožec,“ zašeptal překvapeně. A stejně jako u jeho přátel, i jeho tvor se rozhýbal. Zvíře 
kleslo na všechny čtyři, pohodilo divoce hlavou, znovu se vzepjalo a znehybnělo. 
Určitě by se své prohlídce věnoval ještě značnou chvíli, kdyby se do společné ložnice šestého 
ročníku nevřítil Harry s ručníkem na hlavě a zahalený od hlavy k patě do školního pláště. 
„Neve,“ vydechl tiše, když viděl, že všichni kolem spí. Přišel několika kroky blíž a uviděl, to co 
uviděl. Prudce se nadechl, než řekl: „Ty taky?“ 
„Taky?“ nechápal hnědovlásek. Pak už jen sledoval, jak si druhý Nebelvír stahuje ručník z hlavy a 
odhaluje délku svých vlasů. Navíc si rozhrnul i plášť, pod kterým kromě kalhot neměl nic jiného. 
Nevillovi se naskytl pohled na mladíkův svalnatý hrudník a pochopil, že on není jediný, který je 
překvapený svým zjevem. 
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Než se kterýkoliv z nich dostal znovu ke slovu, vyrušilo je tiché zaklepání na okno. Oba se tím 
směrem prudce otočili, jelikož jim přišlo, že je to strašně hlasité. Ve skutečnosti bylo klepání 
velmi tiché, ale oni už byli tak vystresovaní, že by je vyděsilo i spadnutí jehly. 
„Ta je Dracova,“ řekl Harry a několika rychlými kroky přešel k oknu. Tiše ho otevřel a převzal si 
od sovy vzkaz. Pták na nic nečekal a odletěl. 
Černovlásek rozbalil stočený pergamen a všiml si, že byl psaný v rychlosti a rozčílení. Očima 
přeletěl jedinou řádku na pergamu a podal ho Nevillovi. Ten si ho vzal a četl:  

Sraz v komnatě!! Hned!!  Děje se něco divného.    D. 
„Takže on taky,“ usoudil Longbottom. 
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19. kapitola - Vzpomínky 
 

Když dorazili do komnaty Nevyšší potřeby, Draco už tam na ně netrpělivě čekal. Nervózně 

přecházel po místnosti sem a tam. Jakmile uslyšel klapnutí dveří, prudce se otočil, až za ním jeho 
dlouhé vlasy zavlály. 
„Páni,“ vydechl Harry, když viděl to stříbro, co teď krášlilo jeho kamaráda. 
„Takže vy taky,“ řekl při pohledu na ně. 
Chvíli se navzájem jen tak měřili, než se vyčerpaně složili do křesel, které se tam duchapřítomně 
objevily. Komnata se vždycky starala o svoje hosty, ať už chtěli nebo nechtěli. 
„Vlasy se dají ostříhat, ale co to ostatní?“ promluvil nakonec Neville. Všem kolem bylo jasné, že 
to musí uchovat v tajnosti, protože všichni by měli kopec otázek.  
„Škoda,“ vydechl Draco a jemně si přejel pramen vlasů, jenž se mu svezl přes rameno na hruď.  
„Souhlasím,“ přidal se Harry a díval se přímo uhranuty na Zmijozela. „Mají opravdu zvláštní 
barvu.“ 
„Pottre, nech toho!“ zavrčel blonďák, vidno, že je Harry mimo. 
„Ech,“ vytrhl se z transu. „Promiň. Já jen, že jsou tak jiné. Asi jsem se nechal unést.“ 
„Ať se ti to podruhé nestane!“ odsekl a otočil se na Neva, který se šklebil od ucha k uchu. 
„Harry má asi slabost pro tvoje vlasy,“ zašklebil se na druhého Nebelvíra. 
„To teda nemám!“ ohradil se Harry nervózně. „A pojďme tohle vyřešit. Vyrostl jsem o několik 
centimetrů a všechno oblečení mi bude malý.“ 
A aby to dosvědčil, ukazoval na své kalhoty, na kterých bylo jasně poznat, že dřív je nosil někdo 
mnohem menší. 
„Začneme s vlasy,“ rozhodl Neville a stoupl si za Harryho, aby ho mohl pomocí hůlky ostříhat. 
Několikrát mu prsty projel vlasy, aby si ověřil jejich délku, ale z jeho zadumání ho vyrušil zvuk, 
který Harry vydal. Mladík totiž vrněl, ale stylem, který lidské hrdlo nemůže vydat.  
„Ty vrníš, Harry?“ zeptal se ho Draco zaraženě. 
„Ech, ne,“ opáčil a jemně zrudl na tvářích. „Je to příjemný.“ 
Nev s Dracem si přes jeho hlavu vyměnili zmatené pohledy, než se hnědovlásek dal do stříhání. 
Postupně mu zkrátil vlasy do délky, kterou měly předtím, než se tohle všechno stalo. Komnata 
během stříhání poskytla stolek se zrcadlem, takže se Harry mohl zkontrolovat. 
„No, Neville,“ obdivoval jeho práci. „Zahradničení přináší ovoce.“ 
„To že jsi mě právě přirovnal ke stromu, se mi moc nelíbí,“ zavrčel Draco, který si s Harrym 
vyměnil místa, aby se taky nechal ostříhat, když viděl, jak to druhému Nebelvírovi jde. 
Černovlásek na něho vyplázl jazyk a dál se prohlížel v zrcadle. Nakonec si povzdychl: „S těma 
očima asi nic neudělám.“ 
„Tak si dej do brýlí jen obyčejná skla,“ navrhl Longbottom, věnující se Dracovi. 
„To jsem zrovna na mysli neměl.“  
„A co?“ nechápal Draco. 
„Se podívej sám,“ přistoupil až k němu a sklonil tvář tak, že byli od sebe jen několik centimetrů. 
Zmijozel se zadíval do mladíkových očí a připadal si, že hledí do hypnotizujících hlubin. Byl jak 
bezbranná oběť, která hledí do očí lovce.  
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Nakonec Harry přerušil jejich očí kontakt, ale i tak Draco chvíli seděl a hleděl tupě před sebe, než 
potřásl hlavou a trochu se vzpamatoval. Načež se podíval na přítele a řekl: „No, to bylo něco. Měl 
jsem pocit, že …. to se ani nedá popsat.“ 
Neville je zmateně pozoroval, než se i on sám zadíval do očí Chlapce, který přežil a sám upadl do 
mírného transu. Byl tak pohlcený, že s ním musel Draco zatřást, aby se vůbec probral. Bez toho 
aby se k tomu nějak vyjádřil, vrátil se ke stříhání. 
Slova se tedy ujal blonďák: „Snad budou brýle stačit. Nicméně můžeš zkusit ukoukat Snapa, až 
nám bude zase dávat školní trest.“ 
„Moc vtipné,“ odsekl Harry. Sedl si do jednoho z volných křesel a pozoroval Nevillovi šikovné 
ruce, jak se probírají stříbřitými vlasy pramen po pramenu. Po chvíli byl i Draco ostříhaný podle 
svých přestav a s hnědovláskem si vyměnili místa, jelikož ani jeden z nich nevěřil Harrymu dost 
na to, aby se nechali od něho ostříhat. Nutno dodat, že sám Harry to přešel se smíchem. 
Všichni ostříhaní teď uvažovali, co s oblečením.  
„Jediné, co mě napadá,“ navrhl blonďák zamyšleně. „Je dát je skřítkům, aby je upravili.“ 
„Hmm,“ zvažoval Nev jeho návrh. „Není to špatný nápad.“ 
„Dobby,“ zavolal Harry hlasitě. 
S hlasitým pop se v místnosti objevil domácí skřítek jménem Dobby: „Ano, Harry Pottere?“ 
„Měl bych na tebe prosbu, Dobby.“ 
„Dobby udělá všechno, co Harry Potter bude chtít,“ vykřikoval skřítek nadšeně. 
„Výborně,“ usmál se mladík. „Vezmi všechny naše šaty a přizpůsob je naším novým rozměrům, 
ale tak aby to nikdo nezjistil.“ 
„Dobby rád udělat,“ zajíkl se a pozorně si chlapce prohlédl. Vtiskl si do paměti jejich proporce a 
s hlasitým prásknutím zmizel. 
„Doufám, že nám taky nějaký přinese,“ zazoufal Nev, kterému začínala být v tenké košili zima. 
Skoro to ani nedořekl a přímo před ním se objevilo nové čisté školní oblečení. Načež se všichni 
oblékli a opustili komnatu Nejvyšší potřeby. Kupodivu si ani jeden z nich nevzpomněl na Černé 
řetězy. 
 
Zbytek sobotního dne uběhl relativně v klidu. Harry s Nevillem seděli ve společenské místnosti 
společně s prvními třemi ročníky a dělali domácí úkoly, když se do pokoje začali trousit první 
vlaštovky z řad starších studentů. 
„Nazdar,“ pozdravil je celkem zvesela Seamus, který se posadil vedle nich.  
„Ne tak nahlas,“ osoptil se na něho Dean a přitom si držel hlavu v obou rukou. 
„Divoká noc?“ zeptal se Harry se smíchem v hlase. Taky kdo by se nesmál při pohledu na ty dva. 
„I tak by se to dalo říct,“ ušklíbl se Finnigan. „Nevěřil jsem, že se McGonagallová umí tak bavit. 
Škoda, že jste tam nebyli. O dost jste přišli.“ 
„Příště,“ odpověděl Nev jen tak neurčitě s hlavou zabořenou v eseji do Přeměňování. 
„Lektvary?“ zeptal se Dean, když viděl nadpis slohové práce, kterou psal černovlasý mladík. 
„Jo.“ 
„Tak to ti nezávidím. Ještě, že já už je nemám.“ 
„Tak teď závidím já,“ řekl Harry a přehraboval se ve své tašce. „Sakra. Musím do knihovny, asi 
jsem tam nechal jednu knížku, kterou nutně potřebuju, jinak mi Snape urve hlavu.“ 
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„Lovu zdar,“ křikl za ním Seamus, doprovázen vzteklým zavrčením od Thomase. Díval se na 
Harryho vzdalující se záda, když se najednou zarazil a zmateně se za ním díval. Otočil se na 
Nevilla, který dál klidně psal, se slovy: „Zdá se mi to nebo nám Harry přes noc vyrostl?“ 
„Spíš bych řekl, že máš v sobě ještě dost alkoholu,“ odvětil Nev klidně, ale byla v něm malá 
dušička. „Měli byste si jít ještě lehnout, když máš takový halucinace.“ 
„Dobrý nápad,“ souhlasil Dean. Jako první se zvedl a odkráčel zpátky do postele. Seamus ho 
následoval se zamyšleným výrazem, proto si nevšiml, že se na něho celou dobu upírají čokoládové 
oči, v kterých se zračily obavy. 
 
Harry zrovna mířil do knihovny, když se mu přihodilo něco zvláštního, až trochu zavrávoral. 
Neville seděl ve společenské místnosti a překvapením upustil brk, když se mu do hlavy nahnalo 
plno obrazů. 
Draco si dával pozdní oběd, když náhle upustil příbor, jak se mu stáhlo srdce bolestí. 
Všichni tři viděli následující vzpomínky, dávno zasunuté v podvědomí: 
 
Mladý, asi čtyřletý, Harry běžel, co mu síly stačily, dolů po ulici, za ním se hnali tři daleko větší 
chlapci a něco na něho pokřikovali. 
„Počkej brejloune,“ vykřikl nejtlustší z nich. Obličej měl zborcený potem, jak musel vynaložit 
námahu, aby se jeho veliké tělo pohybovalo touto rychlostí. 
„Ani ve snu, Dudley,“ zamrčel si Harry pro sebe. Moc dobře věděl, co by následovalo, kdyby se 
jim dostal do rukou. Ještě teď měl modřiny z minula. Hlavou se mu táhlo, že se musí dostat, co 
nejdál, to půjde. Oběhl roh. 
Druhá skupinka oběhla ten samý roh a očima pročesávala okolí, jak ho usilovně hledala, ale 
mladík jako by se propadl do země. 
„Asi se někam schoval,“ řekl jeden z nich zadýchaně. 
„Dostaneme ho příště,“ souhlasil další. Na toto prohlášení se otočili a pomalu se loudali pryč. 
Ale jeden z nich se na rohu zastavil a zamyšleně se otočil zpátky. Přišlo mu to divné. 
„Dudley,“ ozvalo se zavolání. 
Kluk se točil a křikl: „Už jdu.“  
Nikdo z nich si nevšiml malého chlapce, který se za nimi ostražitě díval z druhého konce ulice. 
Když uviděl, jak odcházejí, úlevně se svezl po stěně domu do sedu. Oddychl si, ale nechápal, jak se 
najednou vzal až tady. Jasně si pamatoval, že zahýbal za roh, a pak už stál tady. Nakonec pokrčil 
rameny a čekal, až přijde čas se vrátit domů. 
 
„Znova!“ nesl se místností silný ženský hlas, který nepřipouštěl milost. V obývacím pokoji seděl u 
malého stolku hnědovlasý čtyřletý chlapec a před sebou měl otevřenou knihu. Nad ním stála jeho 
babička a dožadovala se, aby tu pasáž přečetl znova. 
Klučina se nadechl a třesoucím se hlasem četl: „Je..n trrři kap…ky.“ 
„Hrůza,“ přerušila ho naštvaným hlasem. „Tvůj otec ve tvých letech četl, jako by to uměl 
odjakživa. A ty neumíš nic jiného než koktat.“ 
„Omlouvám se,“ pípl nervózně. 
„Pch,“ odfrkla si. Vidno, že s chlapcem dnes už nic nepůjde, se zvedla a zamířila si to ke dveřím. 
Ještě se však na prahu zastavila, pootočila hlavu ke vnukovi a řekla: „Za trest půjdeš spát bez 
večeře.“ 
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„Ano, babičko,“ odpověděl tiše. Když se za ženou zavřely dveře, tiše se rozplakal.  
 
„Dráčku, kde jsi?“ volala mladá žena veselým hlasem a očima propátrávala zahradu u jejich 
sídla, hledaje svého syna. Zaslechla uchechnutí a uviděla pod jedním keřem malé nožky. Usmála 
se pro sebe, míříc opačným směrem jen tak do vzduchu řekla: „Ach, jo. To ho asi už nenajdu. A to 
jsem pro něho měla jeho oblíbené bonbony.“ 
Když toto uslyšel malý chlapec schovaný za keřem, vyběhl a se smíchem utíkal za svou matkou: 
„Mami! Tady jsem. Tady.“ 
Žena se překvapeně otočila a zachytila syna do náruče. Zvedla ho a společně se zatočili. 
„Narcisso,“ ozvalo se za nimi. 
„Tati,“ vykřikl radostně Draco. Vykroutil se matce z náruče a rozběhl se k muži, který se přikrčil 
a chytil Draca do náruče. Zahradou se ozval veselý dětský smích, jak Lucius vyhodil svého syna 
do vzduchu a následně ho chytil. 
„Opatrně,“ nabádala ho jeho žena s obavami, když viděla, jak dovádí. 
„Neboj se,“ odvětil ji a jemně jí políbil na tvář. „Nikdy bych mu neublížil.“ 
„Já vím,“ zasmála se. 
 
„Neville jsi v pořádku?“ probral Neva ze vzpomínek, až Ginnin hlas. Zmateně se na ni díval, když 
se tak nad ním nakláněla s obavami v očích. 
„Cože?“ zamrkal. 
„Celý jsi ztuhl a vypadal jsi, že brzo omdlíš,“ vysvětlovala. 
„Ach,“ položil si hlavu do dlaní. „Jen se mi na chvíli udělalo špatně. Už je to v pořádku.“ 
„Opravdu?“ 
„Ano,“ uklidňoval ji. „Ale radši si skočím na ošetřovnu.“ 
„Jak myslíš,“ ustoupila. Ale přesto se dívala za ním, jak odcházel ze společenské místnosti, a 
najednou se jí hlavou mihla myšlenka, kdy tak vyrostl. 
 
Harry se opíral o zeď v chodbě, která vedla do knihovny, a zhluboka vydýchával nápor, který 
zažil. Prošlo kolem něho několik studentů, někteří se ho zeptali, zda je v pořádku, ale odbyl je jen 
mávnutím ruky, že se mu zatočila hlava. 
Po chvíli se rozešel do knihovny, a až se posadil s knihami, které potřeboval, napadlo ho, že to 
samé co viděl on, museli vidět i zbylí dva. 
„Sakra,“ zavrčel. Nelíbilo se mu, že viděli, co se mu v dětství stalo. A už vůbec se mu nelíbilo, co 
protrpěl Neville. 
 
Draco ve Velké síni opět sevřel v prstech příbor, který před vzpomínkami upustil, až mu skoro 
zbělaly. Viděl, jak jsou Harry i Neville svým způsobem týráni. Silně stiskl čelisti, až mu 
vystoupily provazce svalů na krku.  
Draco byl hodně naštvaný. Až teď si uvědomil, jak dětství museli mít ti dva a jak je to muselo 
poznamenat, ať už chtěli nebo nechtěli. 



 

91 

20. kapitola – Nový cíl 
 

Ten večer se sobě navzájem vyhýbali. Ani jeden z nich nešel na obvyklou schůzku v Tajemné 

komnatě. Draco to měl s vyhýbáním jednoduché. Zalezl k sobě do pokoje ve Zmijozelském 
podzemí a měl klid. Ale Harry s Nevillem to měli trochu těžší. U jídla seděli, co nejdál od sebe a 
vůbec se po sobě nedívali, ani spolu nemluvili. Neville šel dokonce spát jako první, aby oddálil 
nepříjemný rozhovor. 
Ale tu noc neměl nikdo z nich klidné spaní. Všechny dobré i zlé vzpomínky se vetřely do jejích 
snů. 
Harryho život u Dursleyových, šikana ze strany Dudleyho, i opakované střety s Voldemortem.  
Nevillovo těžké dětství, kdy mu byl neustále předhazován jeho otec, malá sebeúcta a strach 
nastoupit do školy. 
Dracovo šťastné dětství. Viděl svého otce, jak se jeho povaha postupně mění s návratem 
Voldemorta, až po smrt své matky. 
Úsvit druhé den pro ně přišel jako vysvobození.  
 
Neville ležel ve svojí posteli a nepřítomně hleděl do stropu. V hlavě se mu míhaly útržky 
vzpomínek, které patřily nejen jemu. Popravdě řečeno byl dost nesvůj, když zjistil některé 
aspekty, o kterých si byl jist, že by ostatní nechtěli, aby věděl. 
Nakonec po dlouhém přemlouvání se, se zvedl z postele a došoural do koupelny. Cestou ještě 
mrkl na hodiny na stěně ložnice, a když zjistil, že jsou čtyři hodiny ráno, jenom si povzdychl.  
Když se došoural do koupelny, zjistil, že není sám, kdo je takhle brzo vzhůru. O umyvadlo se tam 
opíral Harry a z vlasů mu crčela voda.  
„Harry,“ řekl tiše. Viděl, jak mladíkovi ztuhla záda, když poznal jeho hlas. „Viděl jsi…?“ 
„Jo, viděl,“ přerušil ho.  „A vůbec se mi nelíbí, co jste viděli vy.“ 
„Mě taky ne,“ odsekl Nev naštvaným hlasem. „Myslíš, že jsem si liboval, v tom co jsem viděl? 
Něco z toho bylo dost soukromé.“ 
Černovlásek se překvapeně otočil a zadíval se na Neva: „Tedy, kámo, ses nějak rozjel.“ 
„Ani nevím, co to do mě vjelo,“ zarazil se mladík. „Poslední dobou jsem víc pevnější v 
kramflecích“ 
„Třeba to byly ty řetězy,“ nadhodil Potter. „Možná, že nepoutaly jenom tvojí magii, ale 
potlačovaly i tvou skutečnou povahu. Vždycky jsi byl tak trochu ušlápnutý.“ 
„Ti dík,“ zamrčel hnědovlásek a opláchl si tvář studenou vodou. 
 
Draco vstal z postele a připadal si unavenější než, když se do ní ukládal. Unaveně si posbíral 
několik věcí, které potřeboval na ranní hygienu, a zamířil šouravým krokem do své soukromé 
koupelny. Položil si věci na jeden z vhodně umístěných stolečků a přešel k umyvadlům se zrcadly. 
Zapřel se rukama o okraj porcelánového umyvadla a zahleděl se na svůj odraz. 
„No výborný,“ zavrčel, když se spatřil. Strhaná, unavená tvář s kruhy pod očima. Pustil vodu a 
několikrát si opláchl obličej, než si pro sebe znovu řekl: „To ten den krásně začíná.“ 
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Načež mu v mysli proletělo několik vzpomínek na sny, které ho pronásledovaly celou noc. 
Nakonec ze sebe shodil pyžamo, vklouzl pod proud teplé vody a nechal ze sebe spláchnout pot a 
špatné pocity z noci.  
Na snídani se dostal až mezi posledními, a když pohlédl k Nebelvírskému stolu, zjistil, že není 
sám. Harry seděl s hlavou opřenou o jednu z rukou a vidličkou se nimral v míchaných vajíčkách. 
Neville seděl vedle něho, v rukou svíral hrnek s kávou a díval se nepřítomně před sebe. 
„Draco jsi v pořádku?“ ozvalo se vedle něho dívčím hlasem. 
Otočil se tím směrem a uviděl Pansy, jak na něho kouká ustaraným pohledem. Povzdechl si a 
nasadil ledovou masku, než řekl: „Jen jsem špatně spal.“  
„Aha,“ usmála se a začala mu vykládat o různých nesmyslech, ale to už jí vypnul a věnoval se 
toustu s marmeládou, který si namazal. I když neměl moc hlad. 
 
„Tak třído,“ pronesla profesorka McGonagallová, když se všichni studenti přeměňování z řad 
Nebelvíru a Zmijozelu utišili. „Jelikož jste už dokončili nauku o Aurách, od dnešní hodiny se po 
několik dalších týdnů budeme zabývat Zvěromágstvím. Ředitel se domnívá, že toto téma bude ku 
prospěchu. Některým z vás se možná na konci těchto hodin podaří částečná přeměna do zvířete. 
Abyste se stali opravdovým zvěromágem, bude vám to trvat několik let, než se proměníte 
kompletně.“ 
Aby dodala svým slovům trochu na dramatičnosti, proměnila se do své kočičí podoby. Prošla se 
po stole, než během seskoku se proměnila zpátky do člověka. 
„Nějaké dotazy?“ zeptala se. Když viděla, že nikdo nemá žádnou otázku, pokračovala: „Takže, 
abyste dobře porozuměli problematice, budeme v příštích několika hodinách probírat podstatu 
proměny.“ 
Harry se na profesorku díval s nadšením v očích. Jeho otec byl zvěromág, dokonce i jeho kmotr 
jím byl. Takže doufal, že bude stejně úspěšný. A navíc měl zlatou auru. Koukl se po Nevovi a ten 
s jistým zaujetím sledoval výklad. Černovlásek se musel usmát, rád viděl kamaráda s radostnými 
jiskrami v očích. 
 
„To je naprosto úžasné,“ vykřikovali někteří studenti po ukončení hodiny. 
„Můžou se z nás stát zvěromágové,“ pronesl nadšeně Dean, když spěchali na další hodinu. 
„Jen některým z nás se to povede,“ skočila mu do řeči Hermiona. „Pochybuju, že třeba i jeden by 
se dokázal na konci kurzu plně přeměnit. Jak říkala profesorka McGonagallová, chce to hodně 
praxe a umu.“ 
„Ale no tak, Hermi,“ zavrčel jejím směrem Ron. „Nekaž nám náladu.“ 
„Jen se snažím být objektivní,“ ohradila se dívka. 
Harry šel společně s Nevillem a tiše sledovali, jak si jejich spolužáci vyměňují názory. Nato se 
černovlasý z dvojice otočil na druhého mladíka a zeptal se: „Co si o tom myslíš ty, Neve?“ 
„Bude to zajímavá zkušenost,“ usoudil Longbottom s jemným úsměvem.  
„Jsem zvědavý, co budu mít za podobu,“ zasnil se Harry. „Tedy jestli vůbec nějakou budu mít.“ 
„Máš zlatou auru, Harry,“ zašeptal k němu velmi tiše. „Pochybuju, že je něco, co nezvládneš.“ 
„Ale ty taky, Neve,“ zašklebil se naoplátku. 
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„Zatracená kytka,“ zavrčel Zabini, když se ve skleníku na hodině Bylinkářství snažil z jedné moc 
škodolibé kytky dostat tobolky se semeny. Byl pokrytý lepkavou hmotou od hlavy k patě, jak se 
kytka všemožně bránila. 
Draco stál kousek stranou a s jemným úsměvem koukal na svého kamaráda, který se velmi snažil 
splnit úkol, který dostali od profesorky. Najednou něco přitáhlo jeho pozornost. Nevěděl proč, ale 
otočil se a zadíval se směrem, kde pracovali ve dvojici Harry s Nevillem. Oči se mu jemně 
rozšířily překvapením, když uviděl, co uviděl.  
Neville jednoduše pohladil šlahoun květiny a ta mu bez nějakých velkých protestů vydala tobolku. 
Harry, který stál vedle něho a stínil jeho konání z druhé strany, se vesele ušklíbl, když postřehl 
Dracův pohled. 
„U Merlinových koulí,“ vyhrkl Blaise směrem k blonďákovi. „Tak mi k čertu pomoz!“ 
„A ušpinit se?“ podivil se Draco. 
„Nevykrucuj se a udělej něco!“ neuznal přítel vytáčky. 
Mladý Malfoy si teatrálně povzdychl a velmi opatrně se přesunul před květinu. Zamyšleně se na ni 
zadíval, natáhl ruku a velice jemně ji prstem pohladil po silném šlahounu. Rostlina se zachvěla a 
ne moc ochotně mu vydala tobolku. Draco si ji převzal a nabídl ji šokovanému Blaisemu.   
Ten si ji dost překvapený vzal a zeptal se: „Jak jsi to udělal?“ 
„Kouzlo osobnosti,“ ušklíbl se mladík. Přitom hodil koutkem oka po Nevillovi, který se ušklíbl 
přes celou místnost na Draca.  
 
„To se ti povedlo,“ pochválil Nev blonďáka, když se večer setkali v komnatě Nejvyšší potřeby. 
„Chudák Blaise jen vyjeveně koukal.“ 
„A taky bylo na co,“ zasmál se Harry. „Přes celou místnost jsem viděl ten jeho výraz. Musel jsem 
se hodně snažit, abych nevybuchl smíchem.“ 
„Co budeme dneska dělat?“ zajímal se Nev, který byl na tvářích trochu rudý, jak se vyrovnával 
s pozorností, která se mu nelíbila. 
„Trochu se procvičíme,“ rozhodl Potter. Rozhlédl se kolem sebe a díval se, jak se celá místnost 
mění, aby vyhovovala jejich potřebám. Na jedné stěně dokonce nechyběly ani tři věšáky na tři 
školní pláště. K nim si to Harry pevným krokem zamířil, aby si ho tam pověsil.  
„Jsem zvědavý na to, jak jsi zesílil,“ otočil se Draco na hnědovláska s úšklebkem. A i on odložil 
školní plášť společně se šedým svetrem. 
„Nemyslím, že to bude nějak šokující,“ mávl Nev rukou. 
„A jak bys vysvětlil tu dnešní hodinu?“ zajímal se Harry. 
„Spíše by mě zajímalo, co měla znamenat dnešní noc,“ ucedil druhý Nebelvír. 
„Ani mi to nepřipomínej,“ zarazil ho Draco. „Celou noc ty podivné sny. Vzpomínky na dětství, 
rodinu.“ 
„Který jsi na rozdíl od nás měl hezké,“ vložil se Harry do jeho řeči. 
„Právě proto jsem nemohl spát,“ vysvětloval mladík dál. „Dívat se na vás, jak vás vaše rodiny 
ponižují a snaží se zlomit.“ 
„Naštěstí se jim to nepovedlo,“ řekl Neville tiše a objal se rukama kolem ramen. 
„Což jsem nesmírně rád,“ usmál se jemně Malfoy. 
„Jdeme cvičit,“ vyzval je Harry a vypustil první kouzlo.  Oba mladíci se mu vyhnuli a tak kletba 
skončila ve zdi, kde udělala velkou díru. Černovlásek překvapeně zamrkal a vyjeveně se díval na 
díru.  
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„Ech,“ komentoval to Nev trochu mimo. 
„Co jsi použil za kouzlo?“ zajímal se Draco, který přistoupil blíže ke stěně, aby si pořádně 
prohlédl stopy po kouzlu. 
„Obyčejnou kousací kletbu,“ potřásl Harry hlavou. 
„Tak v tom případě nevím co říct,“ zašklebil se Longbottom. 
„Zesílil jsem,“ díval se Potter na svoje ruce. „Ale proč?“ 
„Sílil jsi pomalu,“ přerušil jeho úvahy hnědovlasý Nebelvír. „Pamatuješ tenkrát ve věži, skoro jsi 
ji zbořil. A to tě jenom budili.“ 
Mladík jemně zčervenal: „Asi máš pravdu.“ 
„No,“ vložil se Draco. „Bude to velmi zajímavé.“ 
Nato pozvedl svoji hůlku a vypustil jejich směrem kouzlo, které se neškodně odrazilo od štítu, 
který vyčaroval Neville, aby se ochránil. Štít byl tak velký a silný, že pokryl i Harryho, který stál 
vedle něho. 
„Ano, bude to velmi zajímavé,“ ušklíbl se Harry a vypustil své vlastní kouzlo. 
 
„Jsem naprosto vyčerpaný,“ složil se Nev do křesla, které přikouzlila komnata. 
„To nejsi sám,“ souhlasil druhý Nebelvír stejně vyčerpaným hlasem. 
„Nic nevydržíte,“ pronesl jejich směrem Draco, ale i on se posadil do pohodlného křesla.  
„Mluvíš do větru,“ ušklíbl se Harry 
Draco to nijak nekomentoval a užíval si odpočinku ve velmi pohodlném křesle. Místo toho se 
zeptal: „Spíš mi řekni, jak utajíme velikost naší síly. Vsadím se, o co chcete, že Voldemort má na 
hradě špehy.“ 
„To je celkem možné,“ souhlasil Neville. „Spíš bych se divil, kdyby neměl.“ 
Blonďák se ušklíbl: „Vraťme se k původnímu tématu: jak utajit naši sílu?“ 
„Prostě se nebudeš předvádět,“ zasmál se Harry. „A bude klid.“ 
Mladý Zmijozel seděl chvíli tiše a přemýšlel, než souhlasně řekl: „Asi to bude nejlepší. 
Nemůžeme k sobě lákat moc pozornosti.“ 
Místnost se ponořila do příjemného ticha, které přerušilo až po delší době Nevillovo zívnutí. Harry 
se ušklíbl a pravil: „Myslím, že je nejvyšší čas, abychom šli do postele.“ 
„Musím ještě dopsat úkol,“ zhrozil se Draco, který si na něho teď vzpomněl. Vystřelil z křesla, 
popadl svůj školní plášť a pelášil ke dveřím. Než za ním dveře zapadly, stačil se ještě otočit a 
popřát jim dobrou noc.  
„Tak tohle se mu moc nepodobá,“ zasmál se Longbottom. Ale i on už vstal z křesla, aby vydal do 
jejich ložnice. Protáhl se, otočil se na Harryho a zeptal se: „Jdeš taky?“  
„Jo, jsem utahaný jako kotě,“ odpověděl černovlásek.  
Oba tedy bok po boku odešli z komnaty Nejvyšší potřeby v družném rozhovoru. Najednou si 
Harry vzpomněl na jednu věc, kterou chtěl s kluky probrat: „Sakra, úplně jsem na to zapomněl.“ 
„Na co?“ 
„Chtěl jsem vám navrhnout, že bychom se v Tajemné komnatě mohli učit, jak se stát 
zvěromágem. Nemůžeme cvičit tady, jelikož tam to bude bezpečnější, když máme tolik síly. 
Nechci poškodit hrad. Je to přece jenom náš jediný domov.“ 
„Souhlasím,“ kývl Nev hlavou. „Ale nevím, jestli budu schopen stát se zvěromágem.“ 
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„Neve, Neve,“ kroutil Harry se smíchem hlavou. Naklonil se blíže k jeho uchu, jelikož míjeli 
skupinku třetích ročníku z Havraspáru, a zašeptal: „Jsi teď bez Řetězů, máš zlatou auru, můžeš 
v podstatě cokoliv.“ 
„To máš pravdu,“ usmál se druhý Nebelvír, když zvážil všechny možnosti. „Ale teď už chci do 
postele, jsem skoro mrtvý.“ 
„To já taky, to já taky,“ přidal se Potter, když se ocitli před vchodem do Nebelvírské věže. 
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21. kapitola - Spojení 
 

„Třído, pozor!“ sjednala si ticho profesorka McGonagallová. Rozhlédla se, a když uviděla, že 

jí všichni věnují svoji pozornost, promluvila: „Jak už jsem nadnesla ke konci minulé hodiny, ode 
dneška se budeme učit umění zvěromágského. Hned ze začátku vám musím sdělit, že ne všichni 
z vás dokážou ke konci našeho kurzu aspoň částečně proměnit. Je nutné velké soustředění a 
sebekázeň. Tu bohužel nemají všichni.“ S těmito slovy se letmo podívala po Dracovi a Harrym. 
Oba chlapci se ušklíbli, ale nic neřekli. Tušili, že by to bylo k ničemu. 
„Tak začneme,“ řekla a mávla hůlkou. Najednou se všichni žáci ocitli na velkých polštářích na 
zemi. Lavice i stoly zmizely. Po zkontrolování, že každý student má svůj polštář, řekla: „Dnes se 
budeme věnovat meditaci. Meditace je velmi důležitá, abychom dosáhli kýženého soustředění. 
Pohodlně se usaďte, zavřete oči a zhluboka dýchejte.“ 
Během výkladu procházela lehkým krokem mezi studenty a sledovala, zda následují její pokyny: 
„Výborně. Zhluboka dýchejte a nemyslete vůbec na nic. Vyčistěte si mysl a naprosto se 
uklidněte.“ 
Všichni studenti vykonávali její pokyny bez reptání, což bylo hodně zvláštní. Většinou byla 
hodina plná mumlání a rozruchu, jak se všichni snažili splnit zadání úkolu z přeměňování. Nyní 
všichni seděli na polštářích a snažili se vyčistit svoji mysl od všelijakých toků myšlenek, které 
mohli ohrozit jejich snažení. 
Celá hodina probíhala stejně, všichni se snažili pod bedlivým pohledem profesorky. 
 
„To bylo ale strašný,“ nadával Dean, když opustili učebnu. Mnul si krk a zíval: „Skoro jsem 
usnul.“ 
„To nejsi sám,“ zazíval i Ron. 
„Jste naprosto nemožní,“ usadila jejich rozhovor Hermiona. „Dneska jsme se měli naučit, jak 
vyčistit mysl, abychom v ní mohli vytvořit podobu svého zvířete, do kterého se následně 
přeměníme.“ 
„To jako vážné?“ zeptal se překvapeně Seamus. 
„A to sis myslel, že to děláme pro srandu králíků?“ nevěřícně kroutila dívka hlavou. 
„Pro srandu králíků?“ nechápal Ron. „Proč králíků, copak ti se umějí smát?“ 
„To je mudlovské pořekadlo,“ vložil se Harry do debaty. 
„Aha,“ zamumlal zrzek. „Jsou divní. Králici.“ 
„Každý jsme nějaký,“ ušklíbl se Neville, který šel po Harryho pravé straně. 
Ron se nadechoval, že k tomuto tématu ještě něco řekne, ale výraz na Hermionině tváří mluvil za 
vše, takže radši mlčel. Což vyvolalo pobavený úšklebek u všech okolo.  
„Doufám, že příště budeme dělat něco více zábavného,“ řekla Levandule. „Ne, že by ty polštáře 
nebyly pohodlné, ale nechce se mi nehybně sedět celou další hodinu. Je to dost únavné, taky jsem 
skoro usnula.“ 
„Vidíš, Miono,“ poukázal Ron na další názor, že hodina naprostá ztráta času. Dívka na to 
zareagovala tak, že otočila svoji pozornost před sebe a nevěnovala jejich dalšímu rozhovoru 
pražádnou pozornost.  
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„A co ty Harry?“ zeptal se svého kamaráda Ron. „Co ty si o tom myslíš?“ 
„No,“ zarazil se na chvíli. „určitě to budou zajímavé hodiny, i když tato byla dost jednostranná.“ 
Dean se nadechoval, že k tomu taky něco řekne, ale přerušil ho Neville: „Nevím, jak vy, ale já už 
mám hlad. Jdeme na ten oběd nebo nejdeme?“ 
„Samozřejmě, že jdeme,“ zavýskl Ron a rychlejším krokem zamířil k Velké síni na oběd.  
Harry s Nevem ho s jemným úsměvem následovali, stejně jako zbytek jejich Nebelvírské 
skupinky. Najednou Harry skoro upadl na zem, když do něho někdo ze zadu drcl. Tak tak, že se 
zachytil Nevillovy paže.  
„Pottere, koukej, kam šlapeš!“ ozvalo se zavrčení za jeho zády. Černovlasý mladík se otočil a 
spatřil Draca, kterému za zády stál celý Zmijozelský šestý ročník. Blonďák si založil ruce na hrudi 
a sledoval Nebelvírovu reakci. 
Celá Nebelvírská skupina se zastavila a přesunula se za záda Harryho, aby ho podpořili, kdyby 
došlo k boji. Přece jenom jeden proti celému ročníku je trochu velká přesila. A nechtěli, aby jejich 
Zlatý chlapec skončil v nemocničním křídle. 
„Odprejskni!“ zavrčel Ron, který úplně zapomněl na jídlo, jak se hnal příteli na pomoc. 
„Och, Weasley,“ ušklíbl se Malfoy. „Potter tě má výborně vycvičeného. Přispěchal jsi při prvním 
náznaku potíží jako dobře vycvičený lovecký pes. Tleskám ti, Pottere.“ 
Harry měl, co dělat, aby nevyprskl smíchy. A Longbottom stojící vedle se taky držel zuby nehty, 
aby neprozradil jejich spojenectví, jelikož Ronův výraz byl velmi směšný. 
„Skvělý proslov, Malfoyi,“ uklonil se jeho hereckému umění. „Ten sis musel nacvičovat velmi 
dlouho, že ano. Protože pochybuji, že bys to všechno vymyslel teď.“ 
„Můj milý, Pottere,“ přistoupil mladík blíže ke svému protikladu. „Nejsme všichni obdařeni 
takovým mozkem jako ty. Tudíž ne všichni jsme úplně tupý.“ 
„Tím myslíš sebe, Malfoyi?“ vložil se Ron. 
Blonďatý Zmijozel se zvláštním pohledem podíval na Weasleyho, ale nijak to dál nekomentoval, 
jelikož věděl, že by to ani Harry, ani Neville neocenili. 
„Tato debata je naprosto scestná,“ pronesl nakonec a jako vítěz opustil arénu. Nakonec ještě přes 
rameno řekl: „Někdy příště, Pottere, až nebudeš obklopen svými fanoušky.“ 
„Už se těším, Malfoyi,“ odpověděl na jeho výzvu. Chvíli hleděl za odcházejícím mladíkem, než 
řekl zbytku třídy: „Jdeme na ten oběd. Malfoy mi tak pohnul žlučí, že mám hlad jako vlk.“ 
„Neměl bys spíš přijít o apetit?“ zašklebil se Dean. 
„Ne, mám ještě větší hlad,“ zasmál se Harry a vydal se rázným krokem do jídelny. 
 
Den uběhl rychle a večer zastihl Nevilla, jak sedí se zkříženýma nohama na posteli a dělá úkol do 
bylinkářství. Kolem sebe měl rozloženou hromadu knih a psaných poznámek. Byl asi v půlce 
eseje, když do ložnice vešel Harry a nesl si pět knih. 
„Copak to máš?“ zajímal se Nev a odložil pergamen s brkem na noční stolek. 
„Jen několik knih o zvěromágství,“ odpověděl a shodil svůj náklad na postel. Hnědovlasý 
Nebelvír se natáhl a sebral jednu z knih. Podíval se na název, zdvihl jedno obočí a řekl: 
„Zvěromág pro začátečníky? Budeš za chvíli horší než Hermiona.“ 
„Chraň Merlin,“ zasténal Chlapec, který zůstal naživu. Nev se jen zasmál a odložil knihu zpět na 
hromadu k ostatním. 
„Ty se chceš opravdu stát zvěromágem, že Harry?“ zeptal se ho vážným hlasem a usadil se na 
jeho postel.  
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„Otec jím byl,“ začal černovlasý Nebelvír. „Chtěl bych vědět, jestli budu mít stejnou formu, jako 
on.“ 
„Co to bylo?“ 
„Dvanácterák,“ odpověděl. „Stejně jako můj patron.“ 
„Na rozdíl od mého,“ povzdechl si hnědovlásek. „Já mám obyčejného psa.“ 
„Zajímalo by mě, jakou formu má Dracův patron,“ zadumal Harry. 
„Fretku,“ zasmál se Nev. Druhý mladík se k němu bez okolků přidal. Když se dosmáli, Harry 
pokračoval: „Ne, spíš bych ho typoval na nějakou kočku. Nejspíše Siamku.“ 
„Jo,“ souhlasil Longbottom. „Ta by se k němu hodila.“ 
„Tak se do toho dáme,“ zašklebil se Harry. Usadil se v čele postele, udělal tak místo i pro Neva, 
aby se pohodlně usadil, a dal se do čtení první z pěti knížek o zvěromágách. Druhý mladík se 
k němu přidal a oba se začetli, ale ne na moc dlouho. O hodinu později je našel Ron, jak oba spí. 
Harry zapřený o čelo postele s knížkou na jemně se zvedající hrudi a Neville natažený vedle něho 
s knihou zavřenou vedle sebe. Zrzek se jen ušklíbl a vzal přehoz ze své postele a Nevillovy a 
přehodil je přes ně, aby nenastydli. Knihy a Harryho brýle odložil na stolek vedle postele. 
 
Ráno se Harry probudil jako první a první věc co uviděl, byly hnědé vlasy. Překvapeně zamrkal a 
lépe zaostřil. Hnědé vlasy se zavrtěly a do Harryho zorného pole se dostala tvář, jak se mladík 
přetočil.  
„Neve,“ zašeptal, aby nevzbudil ostatní spolužáky. Jenom při představě, že je včera viděli v jedné 
posteli, mu moc nepřidalo. Ale byl tak utahaný, že asi ani neuvědomil, že usnul.  
Hnědovlásek se znovu zavrtěl, ale neprobudil se. Tak to Harry zkusil znovu, tentokráte do něho i 
drcl. To už vyvolalo požadovanou reakci a mladík otevřel oči. První co uviděl, byly smaragdově 
zelené oči. Oči se mu rozšířily překvapením, než se prudce posadil. Tím ze sebe shodil přehoz, 
pod kterým celou noc spal. Roztěkaně se kolem sebe podíval, než se zmateně zeptal: „Jak jsem se 
sem dostal?“ 
„Asi jsme včera usnuli a někdo nás nechal spát,“ usoudil Harry a vstal. Posbíral nějaké svoje 
oblečení a hygienické potřeby, než se otočil na druhého Nebelvíra se slovy: „Jdu se osprchovat. 
Jdeš taky?“ 
„Jo,“ zívl Neville. „Za chvíli jsem tam.“ 
Zatím co se hrabal z postele, zaklaply se za Harrym dveře od ložnice. 
 
„Harry, víš, že zítra hrajeme s Havraspárem?“ otočil se při snídani Ron na svého přítele a dost 
hlasitě přežvykoval. Za což si vysloužil znechucené pohledy od půlky stolu, ale mladík si z nich 
nic nedělal. 
„Cože?“ vyprskl Harry ze sebe vajíčka, až skoro nahodil Deana. Ten naštěstí stačil uhnout, jelikož 
něco takového očekával. 
„Kde jsi byl posledních čtrnáct dní?“ zajímal se Seamus, kterého překvapilo, že Harry netuší, že se 
bude hrát zápas ve famfrpálu. 
„Myšlenkami mimo,“ zkusil to Nebelvír s nevinným výrazem. 
„Dneska večer na hřišti!“ zavelel Ron, když viděl Harryho rozpaky. „Poslední trénink před 
zápasem. Být tebou tak přijdu.“ 
„Neboj,“ uklidňoval ho mladík. „V šest jsem na hřišti.“ 
„To doufám,“ uzavřel tuto debatu zrzek a vrátil se zpět k jídlu. 
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Neville drcl do černovláska, aby upoutal jeho pozornost, než se na něho zašklebil. Moc dobře 
tušil, kde se Harryho myšlenky toulaly posledních několik týdnů od začátku školy. 
 
Den uběhl Harrymu rychle a trénink ještě rychleji. Do ložnice šestých ročníků se vrátil úplně 
vyčerpaný. Shodil ze sebe oblečení, natáhl si budík na brzkou hodinu, aby se stačil vysprchovat, i 
když věděl, že po zápase se bude sprchovat znovu, a zalezl do postele. 
Druhý den ho probudil nepříjemný zvuk budíku. Se zasténáním natáhl ruku a tu hroznou věc 
zarazil v jejím řevu. Se zívnutím se posadil v posteli a napůl zavřenýma očima se rozhlédl kolem 
sebe, aby se podíval, koho vzbudil. Ale k jeho překvapení nikdo neremcal, že je budí. Za chvíli si 
uvědomil proč. Měl kolem postele vztyčenou bariéru, aby hluk nešel do místnosti a nikoho 
nevzbudil.  
Znovu si zívl, vymotal se z postele a posbíral si několik kousků oblečení a ručník a zamířil ven 
z pokoje do koupelny. Absolvoval rychlou sprchu a za chvíli se už vracel zpět do pokoje. Když se 
do něho vrátil, našel už veškeré osazenstvo pokoje vzhůru. Všichni se připravovali k snídani a 
k následnému zápasu ve famfrpálu. 
I Harry se rychle oblékl do dresu na famfrpál, než se společně s ostatními mladíky vydali na 
snídani do Velké síně. Tam si sedl vedle Nevilla a naložil si trochu vajec a toustu na talíř, i když 
neměl moc hlad.  
„Jsi nervózní?“ zeptal se ho Dean, když viděl, jak se přehrabuje ve snídani. 
„Jo,“ zamrčel v odpověď. „Ale nechápu proč. Nehraju poprvé.“ 
„S tím asi nic neuděláš,“ usoudil Nev. „Prostě už to máš v povaze.“ 
„To je radosti,“ ušklíbl se a dál se nimral v jídle, než mu Ron řekl, že je čas dostavit se na hřiště 
k úvodnímu proslovu kapitána. 
Než se nadál už madam Hoochová odpískala úvodní vhod a celá hra začala. Okamžitě se vznesl 
vysoko nad ostatní spoluhráče i protihráče a začal hledat tu malou věc, jež se jmenuje Zlatonka. 
Plně se ponořil do hledání, že si ani nevšiml, že jeden z Havraspárských odrážečů vyslal jeho 
směrem Potlouk. Na poslední chvíli si periferním viděním všiml, že se jeho směrem něco žene, a 
rychle se tím směrem podíval, zároveň klesl o několik stop dolů. Potlouk mu prosvištěl jen 
několik centimetrů od pravého ucha.  
„To bylo těsné,“ oddechl si. Už se chtěl dál věnovat hře, když dostal ránu do zad. Netušil, že se 
Potlouk v letu obrátil a mířil si to na něho znovu, akorát z druhé strany. Ztěžka vydechl, přepadl 
přes koště a jen jednou rukou se držel násady. Zbytek těla mu visel ve vzduchu, což vyvolalo 
bouřlivou reakci mezi studenty v hledišti. 
„Harry!“ ozvalo se mu v hlavě dvojhlasně. Ty hlasy poznal, ale nechápal, jak je to možné. 
 
Neville i Draco pozorně sledovali průběh zápasu, na Harryho bylo při létání radost se dívat. Vždy 
působil, jakoby se na koštěti narodil. I tentokrát předváděl neuvěřitelné kousky, než se potkal 
s Potloukem. 
Neville byl okamžitě na nohou a celou hlavou mu znělo jediné jméno: „Harry!“ 
I Draco na druhé straně tribun ztuhl, když viděl Nebelvíra skoro spadnout z koštěte. Nemohl 
vykřiknout nahlas, tak aspoň vykřikl ve své mysli, aby si nějak ulehčil: „Harry!“ 
To byli ty hlasy, co mladý Potter, visící nad hřištěm, uslyšel ve své hlavě. 
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Černovlasý člen Nebelvírského famfrpálového mužstva se z několika posledních síl vyšvihl 
zpátky na koště a celkem úlevně si oddechl. Utřel si pot z čela, než vyzkoušel svoji teorii a ve své 
mysli se soustředil na své dva přátele: „Neve, Draco?“ 
Chvíli bylo ticho, takže si myslel, že si všechno jen vybájil, skrz příval adrenalinu z nebezpečí. 
Nakonec uslyšel tiché nesmělé pípnutí: „Harry? Jsi to ty?“ 
„Neve?“ odpověděl stejným stylem. „Myslím, že tohle nebude úplně normální.“ 
„To tedy rozhodně ne,“ přidal se další člen jejich trojúhelníku. 
„Probereme to, až dohrajeme!“ rozhodl Harry a soustředil se zpět na hru. 
Famfrpálový zápas trval ještě asi hodinu a dvacet dva minut, než se Harrymu, jako jednomu ze 
dvou chytačů, podařilo chytit tu malou zlatou mršku. Pevně v dlani svíral kroutící se zlatou 
kuličku s křídly a zdvihl ji vysoko nad hlavu, aby ji všem ukázal. Zbytek týmu se k němu přihnal a 
on skončil v obrovském objetí všech hráčů. 
Na podivné spojení mezi ním a dvěma dalšími mladíky zapomněl, jak ho úplně pohltila radost 
z vítězství. Ale jak Nev, tak Draco na to nezapomněli. Jen nechali Harryho užít si svého 
zaslouženého vítězství. Důležité věci se mohou řešit později. 
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22. kapitola - Rozhovory 
 

Oslava vítězství nad Havraspárem se protáhla až do brzkých ranních hodin. Až nakonec 

musela zakročit sama profesorka McGonagallová, když vešla do hlučné společenské místnosti 
v županu a čepcem na spaní, a přikázala všem, aby se odebrali do svých ložnic a postelí. Aby si 
byla jistá, že všichni uposlechnou jejího příkazu, počkala v místnosti, až ji opustil i poslední 
student. Ještě chvíli naslouchala, zda je klid, než se vrátila do své vlastní vyhřáté postele. 
Neville se oslav účastnil jen na začátku, poté odešel do ložnice šestých ročníku a natáhl se na 
postel. Založil si ruce za hlavu, zadíval se do stropu a přemýšlel nad událostmi, které se odehrály 
během famfrpálu. Dracovu i Harryho přítomnost cítil jakoby v v pozadí své mysli, až úplně vzadu.  
„Drac?“ zkusil to mladík. 
„Neville,“ ozvalo se mu v hlavě tázavým hlasem, který poznával. Patřil blonďatému Zmijozelovi, 
který seděl ve své společenské místnosti a byl trochu překvapený, že v hlavě slyší hlas, který mu 
nepatří. „Jsi to ty?“ 
„Kdo jiný,“ utrousil ironicky Nebelvír. 
„Kazím tě,“ ucedil Draco. 
„To nechme stranou,“ zasmál se Nev, aby trochu odlehčil situaci. „Spíše mě zajímá, co má 
znamenat tato komunikace.“ 
„Nemám tušení,“ odpověděl po chvíli Draco. Chvíli bylo ticho, které využil Zmijozel 
k přemýšlení. Jenž protrhl slovy: „Možná, ale opravdu jenom možná, to má co dělat s tím 
rituálem, který jsme podstoupili, abychom tě zbavili těch Řetězů.“ 
Nev se prudce posadil ve své posteli, jak mu došla Dracova slova. Srdce se mu rozbušilo, jak si 
dával za vinu celou situaci. Musel ho uklidnit blonďatý mladík svými slovy: „Nev, uklidni se. 
Nemůžeš za to. Prostě se to stalo. A když k tomu přičteme naše nové síly, musím říct, že jsem rád, 
že jsem to absolvoval.“ 
„Opravdu to tak cítí?,“ zeptal se ho, aby se ještě ujistil. 
„Chraň mě, Merline,“ zaúpěl Draco. „Vy  Nebelvíři, pořád se musejí ujišťovat, že je všechno 
v pořádku.“ 
„Holt, s tím nic nenaděláš,“ zasmál se hnědovlásek. 
„A kde věží Potte?“ vzpomněl si Zmijozelský princ, že jim kdosi v konverzaci chybí. 
„Slaví výhru,“ odpověděl Longbottom. „Ostatně, jak můžeš cítit v hlavě.“ 
„Jsem si říkal, proč mě bolí hlava,“ ucedil Draco vztekle. „Co tam pijí? Whisky?“ 
„Já jsem viděl máslový ležák,“ odpověděl, ale trochu si masíroval spánky.  
„To rozhodně máslový ležák není.“  
Nebelvír si povzdechl, vlezl si pod přikrývku a Dracovi řekl: „Nejlepší to bude zaspat. Stejně 
s Harrym nebude řeč. Zítra to bude lepší.“ 
„Souhlasím,“ rozloučil se blonďák. „Dobrou noc.“ 
„Dobrou noc.“ 
 
Harry se ještě v polospánku přetočil na druhý bok, ale tam na něho čekaly sluneční paprsky 
ranního jitra. Zabručel, tvář se mu zkřivila do mrzutého šklebu, jak si přes hlavu přehodil 
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přikrývku. Ale spánek už ho pomalu opouštěl. Ještě asi patnáct minut jen tak ležel pod dekou a 
pomalinku se probouzel. Nakonec vystrčil hlavu z úkrytu a nechal přivyknout oči světlu. Hlava ho 
zabolela ještě víc, když si uvědomil, co všechno včera v radostné náladě vypil. Zasténal a posadil 
se s hlavou v dlaních, aby s ní moc netřepal.  
„Harry,“ ozvalo se po jeho levici. Pomalu tím směrem otočil hlavu a zaostřil na ruku, jež svírala 
zelenou lahvičku.  
„Co je to?“ zeptal se, když poznal majitele té ruky, Nevilla. 
„Lektvar proti kocovině,“ odpověděl s mírným úsměvem a dál mu nabízel lektvar. „Posílá ti ho 
Draco. Tušil, že budeš vypadat takhle.“ 
„Díky,“ odtušil černovlásek a lahvičku si převzal. Odzátkoval ji a přiložil si ji k ústům. Kdyby mu 
někdo před prázdninami řekl, že mu Draco Malfoy pošle lektvar proti kocovině, aniž by měl 
úmysl ho otrávit, asi by ho poslal ke svatému Mungovi. 
Neville počkal, až Harry vypije celý obsah, než se ho zeptal: „Je to lepší?“ 
Jelikož tyto lektvary účinkují skoro okamžitě, mohl Harry s úsměvem odpovědět kladně. Nev toho 
hned využil a pevným hlasem mu řekl: „Tak vstávej. Draco na nás čeká.“ 
„Cože?“ byl ještě mladík připitomělí, takže mu moc nerozuměl. 
„Chce s námi mluvit o té věci, co se stala při famfrpálu,“ vysvětloval mu šeptem, aby jejich 
rozhovor nikdo jiný neslyšel. Těžko by se to vysvětlovalo. 
„Aha,“ kývl na znamení, že rozumí. Vyhrabal se z postele, natáhl se na sebe nějaké čisté oblečení 
a se zíváním se vydal za Nevillem, který už vycházel z místnosti. Naštěstí se nikdo z ostatních 
obyvatel ložnice nevzbudil. 
 
Nev se zívajícím černovlasým mladíkem v patách dorazil ke vchodu do komnaty Nejvyšší 
potřeby, kde se konaly všechny jejich tajné porady.  Otevřel dveře, ustoupil kousek stranou a 
prvního nechal projít Harryho, než i on vstoupil do komnaty a zavřel dveře. 
Harry došel až k jednomu ze dvou křesel, které bylo volné, a rozvalil se do něho s mohutným 
zívnutím.  
Draco jen beze slova pozvedl obočí, ale rozhodl se to nijak nekomentovat, místo toho nahlas 
zavolal: „Dobby.“ 
S prásknutím se v komnatě objevil domácí skřítek a s úklonou se zeptal: „Čím může, Dobby, 
posloužit, páni?“ 
„Snídani a čaj, prosím,“ udělal Zmijozel objednávku. V tom samém okamžiku místnost nabídla 
stolek, na kterém se dalo posnídat. 
„Dobby ji hned přinese,“ usmál se skřítek. Zmizel, aby se mohl znovu objevit po několika 
minutách s tácem, na kterém balancovala konvice s čajem a šálky a se snídaní pro tři. 
„Děkujeme, Dobby,“ poděkoval mu Harry s úsměvem a hrnul se, aby si nandal něco jídla. Skřítek 
se znovu usmál a s prásknutím zmizel. 
Neville se připojil k druhému Nebelvírovi, aby si taky dal něco k snídani. I poslední z trojice si 
přisunul křeslo ke stolu, aby se i on přidal ke snídani. Chlapci jedli v tichosti, jen sem tam cinkl 
příbor o talíř, či šálek o talířek.  
Nakonec po asi dvaceti minutách byli všichni nasyceni, a tudíž se mohli začít věnovat problému, 
které je sem přivedl. 
„Tak,“ zahájil Draco debatu, ubrouskem si utřel ústa a odsunul talíř. „Myslím, že se můžeme začít 
věnovat našemu rozhovoru, když jsme všichni nasyceni.“ 



 

103 

„Mluvíš, jak ze sedmnáctého století,“ zabručel Harry, který zrovna upíjel svůj poslední šálek čaje. 
„Mám kultivované vystupování,“ usekl Draco dotčeně. 
„Jak se vám to povedlo?“ zajímal se černovlásek a díval se přitom střídavě na své dva přátele. 
„Co se nám povedlo?“ nepochopil Nev úplně jeho otázku. 
„To naše propojení,“ upřesnil Nebelvír.  
„Draco má takovou teorii,“ nadhodil hnědovlásek. 
„Jakou?“ otočil se zvědavě černovlásek na blonďáka. 
„Je to jen takový nápad,“ trochu se Draco kroutil. „Myslím si, že při rituálu na odstranění Řetězů 
něco vyšlo trochu jinak. Asi jsme nějakým způsobem spoutání.“ 
„Spoutání?“ vyhrkl Harry z pusy trochu čaje, který zrovna upíjel. 
„Ano,“ vysvětloval Draco dál svou teorii. „Spoutání je v kouzelnickém světě běžné. Například 
v manželství. Je to trochu jiný typ, ale jako příklad to stačí. Když se ti dva opravdu milují, dochází 
u nich ke splynutí, které má nějaké zvláštní dozvuky. Třeba tušení, co si ten druhý myslí, a tak 
podobně.“ 
„Ale my nejsme sezdání, že ne?“ ptal se Potter trochu zděšeně. 
„Ne,“ ujišťoval ho Nev se smíchem v hlase. 
Draco se jen ušklíbl, nad Potterovým zděšením: „Ne, opravdu nejsme sezdáni. Jen jsem nějak 
spoutání, ale nevím jakým poutem.“ 
„To nevadí,“ ušklíbl se Nev. „Takže můžeme spolu komunikovat myslí, máme větší magickou 
moc a jsem zvědav, co se ještě objeví. Nemyslím, že je to všechno.“ Na chvíli se odmlčel, než 
pokračoval: „Je mi líto, že tohle všechno podstupujete, jen proto, že jste mi jednou pomohli.“ 
„Ale kuš,“ okřikl ho druhý Nebelvír. „Na to ani nemysli. Udělali jsme to pro tebe a tohle je jen 
bonus.“ 
„Prosím?“ nechápal Nev.  
„Bonus, který využijeme k porážce Voldemorta,“ pochopil Harryho myšlenku Draco. 
„Och,“ zašklebil se hnědovlásek. „V tom případě není zač.“ 
„Zkazils ho,“ osočil Harry Draca při pohledu na druhého Nebelvíra. 
„Mám takové tušení, že taková by byla jeho povaha, kdyby nebyl spoután,“ povzdychl si blonďák. 
„Ještě že takový nebyl od začátku, jinak bychom se my tři povraždili.“ 
„Nepřeháníš to trochu?“ zeptal se Nev. 
„Ne, jen si to představ,“ pokračoval Draco ve své teorii. „Jednou bych pronesl něco nepěkného na 
Harryho adresu, ty bys jako správný kamarád vytáhl hůlku, mrštil po mě nějakou pěknou kletbu a 
už bychom byli v jednom chumlu, jelikož Harry by reagoval na můj opětovaný útok.“ 
„To by se McGonagallové a Snapeovi moc nelíbilo,“ zašklebil se Nev.  
„A Bradavicím taky ne,“ odtušil Harry. „S naší silou bychom zbourali půl hradu.“ 
„I to je možnost.“ 
„Aaach,“ protáhl se černovlasý Nebelvír a vstal ze svého křesla. Přešel několika kroky nevelkou 
místnosti k oknu, které se z ničeho objevilo ve zdi, jak ho Komnata vytvořila. Podíval se z něho 
ven na školní pozemky a les. Chvíli se tiše díval a nakonec řekl: „Chvílemi mám pocit, že cítím, 
jak se mně hromadí nějaká síla. Možná magie, možná něco jiného. Nevím. “ 
„I já mám občas takový pocit,“ souhlasil Draco. „Ale nejvíc od doby, kdy jsme provedli 
odpečetění.“ Na to se otočil na Neva a zeptal se: „A co ty?“ 
„Je to jenom chvíle,“ pokrčil hnědovlásek rameny. „Teprve si zvykám na sílu svojí magie. Bude 
mi to chvíli trvat, než se přizpůsobím.“ 
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„Nebo si toho nemusíš všimnout nikdy,“ promluvil Harry. „My sice ucítíme nárůst magie, ale tobě 
to tak nepřijde, jelikož se ti magie vrací už ve zvýšeném množství.“ 
Zmijozelský student se díval na Harry s pozdvihnutým obočím, než řekl: „No, Pottere, ty občas 
používáš i mozek. Klobouk dolů.“ 
„Víš, co mi můžeš,“ odtušil černovlásek a vyplázl na něj jazyk. 
„Velmi dospělé,“ napomenul ho Nev s úsměvem. Měl rád tohle jejich pošťuchování, přišel si jako 
s bratry, které nikdy neměl. 
„Měli bychom jít,“ nadhodil Harry, když se znovu posadil do křesla. „I když pochybuju, že si 
někdo všimne, že chybíme.“ 
„Nech být,“ přerušil ho Neville s obavami v hlase. „Seasmus s Deanem si už všimli, že často 
mizíš.“ 
„To už jsi zmiňoval,“ souhlasil Chlapec, jenž zůstal naživu. 
„Tenkrát jsem je odbyl, že necháváš prostor pro Rona a Hermionu, aby mohli být spolu.“ 
„Pch,“ odfrkl si Draco. 
„Ale no tak Draco,“ pokáral ho Longbottom. „Chovej se slušně.“ 
„Měli bychom jít,“ usoudil nakonec Harry. „Nev má pravdu. Nechceme budit podezření. 
Odchod!“ 
„Rozkaz,“ vyprskl se smíchem Malfoy a zvedl se z křesla. Několika kroky přešel místnost ke 
dveřím, otevřel a přes rameno ještě řekl: „Tak zatím.“ A odešel. 
Černovlásek se musel usmát, než i on následovaný Nevillem opustili Komnatu nejvyšší potřeby. 
Ta se po jejich odchodu změnila v malý kumbálek pro věci na úklid. 
 
Ten den bylo v Nebelvírské společenské místnosti podivné ticho. Někteří ze starších žáků zůstali 
ve svých pokojích a ti mladší, kteří se oslav moc neúčastnili na popud Nebelvírských prefektů, si 
tiše dělali úkoly. Mezi nimi i Harry s Nevem. 
„Víš, přijde mi to, jako po Hallowenském večírku,“ nadhodil Harry s jemným úsměvem. 
„Jsem zvědavý, kdo se ukáže jako první,“ souhlasil Nev. „Ještě že je víkend, jinak nevím, co by 
jim učitelé řekli.“ 
„No, McGonagallová se včera večer vyjádřila dost jasně,“ zašklebil se druhý Nebelvír. 
„To bych chtěl vidět,“ řekl Neville a jako na povel se mu v hlavě rozvířily obrazce. Viděl nějaké 
okamžiky z oslavy a nakonec i příchod ředitelky Nebelvírské koleje a její proslov. Když tohle 
všechno skončilo, vydechl a vytřeštěnýma očima se podíval na Harryho. Ten se na něho díval o 
nic méně překvapeně. 
„To se bude hodit při zkouškách,“ zašklebil se Potter. 
„Na to zapomeň,“ ozvalo se oběma v hlavě Dracovým hlasem. 
„Kazíš všechnu legraci,“ podotkl Nev stejně. 
„Podvádět při zkouškách není správné,“ trval si Zmijozel na svém 
„Zníš jako Hermiona,“ zasmál se Neville. 
„Merline, chraň,“ zděsil se Draco. 
„Pokračujeme v úkolech,“ rozhodl nakonec Harry. „Draco neruš!“ 
„Trhni si,“ odsekl mladík a už se dál neozval. 
Oba Nebelvíři se na sebe usmáli a znovu se zabrali do tvorby esejí do školy.  
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23. kapitola – Dracovy problémy 
 

„Nádech a výdech,“ říkala profesorka McGonagallová třídě plné žáků, jenž se chtěli naučit 

umění zvěromágskému. Studenti opět seděli na polštářích na zemi a snažili se o vyčištění své 
mysli. 
„Nádech a výdech, nádech a výdech.“ 
Harry si nemohl odpustit ušklíbnutí, monotonií ženský hlas ho uspával, ale i tak se snažil, aby 
nezabral. Věděl, že profesorka by neocenila, kdyby začal nahlas chrápat, když měl meditovat a 
čistit myšlení. Ale i tak se mu mysl pomalinku zahalovala spánkem.  
Najednou se mu myslí mihla červená barva a uslyšel nádherný ptačí zpěv. Prudce sebou trhl a 
otevřel oči. Zmateně se rozhlížel kolem sebe, ale nikde neviděl nic, co by mu mohlo do mozku 
promítnout červenou barvu a ani nevysvětlovalo zpěv.  
„Pane Pottere, děje se něco?“ ozvalo se za ním. 
Chlapec se otočil a zadíval se na profesorku, než odpověděl: „Něco jsem viděl.“ 
„Co?“ zeptala se Minerva se zájmem. 
„Ptačí zpěv a červenou barvu,“ pokračoval. 
„Hmm,“ zamyslela se. „Možná jste zahlédl něco ze své zvířecí podoby, to by to vysvětlovalo. 
Příští hodinu se na to zaměřte. Zkuste si vybavit ten hlas a tu barvu.“ 
S těmi to slovy se odešla věnovat dalším studentům, ale ještě přes rameno pronesla: „Je vidět, že 
jste syn svého otce. Ten se zvěromágem stal taky velmi rychle.“ 
Mladík dostal červený nádech na lících a sklonil hlavu k zemi, jakoby tam bylo něco velmi 
zajímavého. To aby nemusel vidět pohledy ostatních spolužáků. Zase byl v něčem dobrý a to se 
mu většinou nevyplatilo. 
„No jo, Potter,“ zasyčel Draco přes celou místnost. Přísný pohled, který si vysloužil od profesorky 
McGonagallové, ho ale zastavil od dalšího proslovu. Ale v mysli pronesl: „Jak jsi to k čertu 
udělal?“ 
„Taky bych to rád věděl,“ přidal se do debaty Nev, který sice seděl kousek od Harryho, ale 
nechtěl přitáhnout nechtěnou pozornost McGonagallové. 
„To nevím,“ odpověděl černovlasý Nebelvír bezradně. „Skoro jsem usnul, když najednou jsem 
uslyšel ptačí zpěv a červenou barvu.“ 
„Takže máš ptačí podobu,“ shrnul to druhý Nebelvír. „A k tomu všemu červený. Takových ptáků 
moc nebude. Máš to jednoduchý, stačí najít nějaký atlas ptáků a hledat červeného.“ 
„Skvělý nápad,“ souhlasil Harry nadšeně.  
„Kruci, já chci taky,“ zněl Draco jako malé dítě, kterému sebrali oblíbenou hračku.  
„Taky se dočkáš,“ uklidňoval ho Potter. „Máš zlatou auru, chce to jen čas.“ 
„Doufám,“ ukončil Draco jejich debatu, jelikož hodina Přeměňování právě skončila. 
 
Tu noc nespal Draco dobře. Neustále se převaloval a budil. Několikrát se dokonce musel vymotat 
z prostěradla a deky, jak moc v klidu nespal. Zdáli se mi zvláštní sny. 
„Draco, co je s tebou?“ ptala se ho Pansy a nandávala mu na talíř tousty s marmeládou. 
„Špatně jsem spal,“ vysvětloval zmoženě. „Co nás dneska čeká?“ 
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„Lektvary a Runy,“ odpověděl Blaise. „A to jenom ráno.“ 
„Ach,“ složil se mladík zmoženě na své paže vedle svého talíře. 
„Běž za Pomfreyovou,“ nabádal ho Nott. „Dá ti nějaký lektvar na povzbuzení nebo tak něco.“ 
„To je pravda,“ souhlasila Pansy. „Jen běž.“ 
„Asi půjdu,“ zíval se Draco a vstal od stolu. Pomalým nejistým krokem vyšel z Velké síně a vydal 
se po schodech k ošetřovně. Už šahal po klice, když se dveře prudce otevřely a srazily ho na zem. 
Ucítil v obličeji bolest a následně ucítil v ústech krev. Zmateně si šáhl na nos a došlo mu, že ho má 
zlomený.  
„Och Merline,“ uslyšel dívčí vypísknutí. „Madam Pomfreyová, rychle!“ 
„Co se děje,“ přidal se další ženský hlas. Draco stačil už jen zvednout hlavu, než ho zahalila 
temnota. 
V tu samou chvíli se Draco posadil ve své posteli dole ve Zmijozelském podzemí. Nechápavě se 
díval kolem sebe, než se ujistil, že je opravdu ve své posteli a svém pokoji. Zmoženě se zhroutil 
zpět na polštář a vydechl. Přehodil si paže přes oči a snažil se utřídit si myšlenky. Nic mu 
nedávalo smysl, tak se přetočil na bok a ponořil se znovu do spánku. 
 
Ráno nebylo pro Draca o nic lepší. Nevyspalí vstal a zamířil si to do své koupelny, kde se opřel o 
umyvadlo a upřeně se zadíval na svůj obraz v zrcadle. Díval se na něho mladík s červenýma 
očima, kruhy pod nimi a strhaným výrazem.  
„Skvělé,“ ucedil. Pustil si vodu a opláchl si obličej. Nato ze sebe shodil pyžamo, vstoupil do 
sprchového koutu a pustil si na sebe vlažnou vodu. Spokojeně zamrčel, když dopadly první kapky 
vody na kůži. Pod vodou nakonec strávil skoro půl hodiny, jak se snažil ze sebe smít únavu z noci. 
Nakonec se dokopal zpět do pokoje, oblékl se, vzal si tašku s věcmi do vyučování a vydal se na 
snídani.  
Ve Velké síni už bylo dost studentů a užívali si snídani. Uviděl, jak na něho mává Pansy, a tak se 
vydal jejím směrem, i když na ní po ránu neměl moc náladu. Usadil se po jejím boku a chtěl si dát 
něco k jídlu, když se ho Pansy zeptala: „Draco, co je s tebou?“ A mezitím mu dala na talíř toust 
s marmeládou. 
Draco jí bezmyšlenkovitě odpověděl: „Špatně jsem spal. Co nás dneska čeká?“ 
„Lektvary a Runy,“ odpověděl Blaise. „A to jenom ráno.“ 
 „Ach,“ složil se mladík zmoženě na své paže vedle svého talíře. 
„Běž za Pomfreyovou,“ nabádal ho Nott. „Dá ti nějaký lektvar na povzbuzení nebo tak něco.“ 
„To je pravda,“ souhlasila Pansy. „Jen běž.“ 
Mladý Malfoy zvedl hlavou, když slyšel jejich slova a tak nějak zvláštně si je prohlížel. Měl pocit, 
že tento rozhovor už někdy měli. Nakonec se zvedl ze svého místa se slovy: „Asi půjdu,“ zvdal se 
Draco a vstal od stolu. Pomalým nejistým krokem vyšel z Velké síně a vydal se po schodech 
k ošetřovně.  
Už šahal po klice od ošetřovny, když se mu hlavou prohnala vidina. Viděl sám sebe, jak chce 
otevřít dveře, ty se prudce otevřely a zlomily mu nos. Rychle ustoupil několik kroků do zadu a 
v další chvíli se ty dveře otevřely. Tak tak stačil uhnout z cesty asi třináctileté dívce, která se 
z nich vyřítila.  
Dívka se zarazila a překvapeně se podíval po Dracovi, než pípla: „Och Merline, omlouvám se.“ 
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S těmito slovy se kolem něho protáhla a zmizela na schodech. Draco se za ní díval, dokud mu 
nezmizela z očí, na to se otočil a vydal se na ošetřovnu s hlavou plnou zmatených vzpomínek a 
myšlenek.  
„Co pro vás můžu udělat, pane Malfoyi?“ vytrhla ho ze zamyšlení madam Pomfreyová.  
Blonďák se na ní podíval s rozšířenýma očima a neřekl vůbec nic. Ošetřovatelka k němu přišla 
blíž, když neodpověděl, aby zjistila, zda není pod nějakou kletbou.  
„Cítíte se dobře?“ zeptala se znovu. 
„A..ano,“ vyrazil ze sebe. „Vlastně ne.“ 
Poppy se zamračila, ale čekala, až se mladík rozmyslí. A nezklamal ji: „Špatně jsem spal. Nemůžu 
se soustředit. Mohla byste dát nějaký povzbuzující lektvar?“ 
„Ale jistě,“ odpověděla mu madam a zmizela do druhé místnosti, aby přinesla požadovaný lektvar. 
Nechala tak Dracovi čas na přemýšlení o celé situaci. 
 
Sice mu madam Pomfreyová dala povzbuzující lektvar, ale i tak se Draco ten den cítil divně. 
Hlava ho bolela a nemohl se pořádně soustředit. To samozřejmě neušlo pozornosti jak Harryho, 
tak Nevilla. Oba si roztěkanosti svého kamaráda všimli. 
„Draco,“ ozval se mu v hlavě Harryho hlas během oběda. „Je ti něco?“ 
Blonďák sebou trochu trhl, jak mu hlas projel bolestí hlavy, nato odpověděl: „Není mi moc dobře. 
Špatně jsem spal, a ani lektvary nepomohly.“ 
„Tak běž za Pomfreyovou,“ radil mu Neville. Ani jemu se nelíbila barva, kterou dostávala jeho 
pokožka.  
„Už jsem u ní dneska byl,“ masíroval si spánky. Za což si vysloužil zkoumavé pohledy jak od 
zmijozelských spolužáků, tak od Harryho s Nevem. 
„Tak se tam objevíš ještě jednou,“ ucedil černovlásek. „Nebude to nic divného.“ 
„Jo, náš Harry,“ zasmál se Longbottom. „tam může mít rezervovanou postel, jak je tam často.“ 
„Moc vtipné, Neville,“ odsekl druhý Nebelvír. 
„Ještě řekni, že to není pravda,“ stál si za svým jeho kamarád. 
Ani jeden z nich si neuvědomil, že Draco už se dlouho nepřidal do jejich rozhovoru. Na to je 
upozornil až výkřik od zmijozelského stolu. Všichni ve Velké síni se otočili na Pansy, která trochu 
zděšeně třepala s Dracem, který se jevil jakoby v bezvědomí. 
„Madam Pomfreyová,“ vykřikl Blaise směrem ke stolu profesorů, kde obědval celý učitelský sbor. 
Ošetřovatelka se rychle zvedla od rozjedeného obědu a spěchala mezi stoly ke Dracovi. Když 
k němu doběhla, sklonila se nad ním a kontrolovala jeho stav. Nato se narovnala a zavolala 
k učitelskému stolu: „Profesore Snape, potřebovala bych pomoc.“ 
Muž se okamžitě zvedl a rychlým krokem se připojil k ženě. Sklonil se nad Dracem a uviděl, že je 
v bezvědomí. Na pokyn léčitelky mávl hůlkou, nehybné mladíkovo tělo se zvedlo od stolu a 
následovalo učitele ven z Velké síně.  
Harry musel držet Nevilla za ruku, aby mu zabránil v rozběhnutí ke zmijozelskému stolu, aby se 
podíval, jak na tom Draco je.  
„Uklidni se, Neve,“ nabádal ho černovlasý Nebelvír velmi tiše, aby ho nikdo jiný neslyšel. 
„Později se za ním půjdeme podívat. Pomfreyová nás za ním pustí.“ 
„To doufám,“ zašeptal Nev roztřeseným hlasem. „Co myslíš, že to všechno znamená?“ 
„To nevím, Neve,“ odpověděl Harry. „To opravdu netuším.“ 
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„Co se mu stalo?“ zeptal se Severus, když stál nad spícím mladíkem na ošetřovně. Byl tak bledý, 
jak tam tak ležel mezi bílým povlečením, působil ještě bleději.  
„Omdlel,“ odpověděla jedním slovem madam Pomfreyová a cinkala na stolku s několika 
skleničkami od lektvarů. 
„Jen tak?“ nechápal profesor. 
„Byl u mě ráno,“ vysvětlovala dál. „Nebylo mu dobře, špatně spal, dala jsem mu nějaký lektvar na 
povzbuzení. Může to být reakce na ten lektvar nebo jenom jeho tělo řeklo dost.“ 
„Řeklo dost?“ zopakoval Snape její slova dost nechápavě. „To je nějaký nový termín či co?“ 
„Ne, profesore,“ ucedila naštvaně, jelikož přímo slyšela ironii, která ukapávala z jeho hlasu. „V 
noci špatně spal. Byl unavený a stres ze školy mu jen přidal. Tělo řeklo dost a vypnulo. Stává se to 
dost často.“ 
„Kdy se probere?“ zajímal se muž. 
„Za pár hodin,“ odpověděla Poppy. „Zavolám tě, až se probere. Máš vyučování.“ 
„Děkuji,“ řekl Severus a odešel z ošetřovny. 
Madam Pomfreyová mávla hůlkou nad Dracem, a když shledala, že je vše, jak má být, usmála se a 
odešla do své kanceláře. Nechaje tak mladíka spát. 
 
„Draco,“ řekl Harry s jemným úsměvem, když si sedl vedle něho na kraj postele. „Vyděsils nás.“ 
„Omlouvám se,“ řekl blonďák tiše a otočil se na bok. 
„Nemáš za co,“ usmál se Nev. „Ale příště to už nedělej.“ 
„A jak ti je?“ zajímal se druhý Nebelvír. 
„Teď už dobře,“ uklidňoval je.  
„Madam Pomfreyová,“ otočil se hnědovlasý Nebelvír na ošetřovatelku. „Opravdu je už 
v pořádku?“ 
„To mi nevěříš?“ ohradil se Draco dotčeně. 
„Věřím,“ uklidňoval ho rychle. „Ale chci mít jistotu.“ 
„Pch,“ odfrkl si blonďák a zachumlal se do peřiny. 
Draco se probudil v pohodlné posteli na ošetřovně. Zmateně se rozhlédl kolem sebe, nevzpomínal 
si, jak se sem dostal. Posadil se a zavolal: „Madam Pomfreyová.“ 
Žena rychlým krokem vyšla ze své kanceláře, a když uviděla Draca vzhůru, usmála se: „Vidím, že 
jste se probral. Jak vám je?“ 
„Co se stalo?“ ignoroval její otázku. 
Léčitelka přišla blíž se slovy: „Omdlel jste ve Velké síni.“ 
„Omdlel?“ nechápal chlapec. 
„Asi reakce na lektvar, co jsem vám dala ráno,“ vysvětlovala. „Nebo jste byl příliš unavený a vaše 
tělo si to vyřešilo po svém. Měl byste se ještě vyspat.“ 
„Už se mi ani nechce,“ odpověděl. Najednou si vzpomněl na sen, který se mu zdál, a tak se zeptal: 
„Nebyli tady Harry a Neville?“ 
„Ano, byli,“ usmála se madam Pomfreyová. „Musela jsem je odtud už jednou vyhnat. Jakmile 
skončí vyučování, budou tady jak na koni. A vaši spolužáci určitě taky.“ 
„Doufám, že se nepotkají,“ zadoufal ve své hlavě. 
„Draco,“ ozvalo se dvojhlasně. 
„Tišeji,“ nabádal je. „Bolí mě dost hlava.“ 
„Promiň,“ zase dvojhlasně. 
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„Kdy máme přijít?“ zeptal se Harry. „Chceme tě vidět.“ 
„Během večeře,“ odpověděl a pokračoval: „Teď půjdu spát.“ 
„Dobře,“ rozloučili se ti tři. 
 
„Madam Pomfreyová,“ zeptal se Harry. „Můžeme ho už vidět?“ 
„Stejně vás nijak nezastavím, že ano,“ usmála se žena a vpustila je do lůžkové části ošetřovny. 
„Zítra už mu bude dobře. Jen se potřeboval vyspat.“ 
„No jo, naše princátko,“ zašklebil se Nev. „Musí mít všechno extra.“ 
„Nejsem žádný princátko, Longbottome,“ ozval se pacient z postele nabručeně. „A vy mě všichni 
budíte. Běžte se bavit jinam.“ 
„Draco,“ řekl Harry s jemným úsměvem, když si sedl vedle něho na kraj postele. „Vyděsils nás.“ 
„Omlouvám se,“ řekl blonďák tiše a otočil se na bok. 
„Nemáš za co,“ usmál se Nev. „Ale příště to už nedělej.“ 
„A jak ti je?“ zajímal se druhý Nebelvír. 
„Teď už dobře,“ uklidňoval je.  
„Madam Pomfreyová,“ otočil se hnědovlasý Nebelvír na ošetřovatelku. „Opravdu je už 
v pořádku?“ 
„Ano, bude,“ odtušila žena. Podívala se po Dracovi, a když viděla jeho překvapený výraz, musela 
se zeptat: „Je vám špatně, Draco?“ 
„Ne,“ odpověděl tiše a díval se kolem sebe. Tohle všechno už jednou zažil nebo spíše viděl ve 
snu.  
„Draco, co se děje?“ zajímal se Nev trochu vyděšeně. 
„Nic, to je dobrý,“ odtušil Draco. „Jen jsem měl zvláštní pocit.“ 
Poppy se s tímto vysvětlením spokojila a řekla: „Půjdu na večeři. Pohlídáte ho?“ 
„Jistě,“ odpověděl za oba dva Harry. 
Malfoy se díval, jak léčitelka odchází z ošetřovny. Počkal, až za ní zapadnou dveře, než řekl: „Měl 
jsem sen.“ 
„Sen,“ přerušil ho Nev nevěřícně. „Ty omdlíš přímo ve Velké síni. Vyděsíš nás k smrti a neřekneš 
nic jiného, než že jsi měl sen.“ 
„Neve, uklidni se,“ krotil Harry mladíka. „Draco nám to vysvětlí.“ 
„To doufám,“ ufrkl a sedl si na židli vedle postele. 
„V noci jsem nemohl spát,“ vyprávěl Zmijozel svůj příběh. „Neustále jsem se budil. Zdál se mi 
sen, o tom jak sedím ve Velké síni a Pansy a s ostatní do mě klavírují ať jdu na ošetřovnu, jelikož 
vypadám strašně. Na to jsem se vzbudil. Nechápal jsem to, dokud se to nestalo i ve skutečnosti. 
To co se mi zdálo, se mi i stalo.“ 
„Cože?“ vyhrkli oba dva Nebelvíři naráz. 
„A teď znovu,“ pokračoval, jakoby ho ani nepřerušili. „Zdálo se mi, jak mě peskujete.“ 
„To nebylo peskování,“ ohradil se Nev. 
„Moment,“ zarazil jejich budoucí hádku Harry. „Vraťme se k tématu. Draco, ty máš věštecký sny? 
Jako jasnovidec?“ 
„Ech,“ pokrčil rameny. „Nevím, ale je to divný.“ 
„Měli jste v rodině někdy nějaké jasnovidce?“ zajímal se Harry. 
„Ne, pokud vím,“ odpověděl Draco.  
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Neville po celou tu dobu mlčel, ale teď se přidal: „Možná, ale opravdu jenom možná, je to 
důsledek odpečetění.“ 
„Och,“ zamrčel Draco a přehodil si peřinu přes hlavu. Zpod ní vyšlo tlumeně: „Jen doufejte, že ty 
sny nebudu mít každou noc, jinak si mě nepřejte.“ 
Harry se nad těmito slovy musel zašklebit, ale když se podíval po Nevillovi, viděl, že ten trochu 
zbledl. Proto rychle zareagoval: „Určitě to brzo pomine.“ 
„Už se na to těším,“ vykoukl Draco zpod deky. Harry nepatrně kývl hlavou k Nevovi, když se tím 
směrem blonďák podíval, došlo mu, co tím chtěl sdělit. Vylovil ruku zpod přikrývek a sevřel s ní 
hnědovláskovu se slovy: „Opovaž se z toho obviňovat.“ 
„Já,“ nadechoval se Nev k odporu, ale Draco ho zastavil slovy: „Ne. Teď mě dobře poslouchej. 
Nic ti nevčítám ani já ani Harry. Udělali jsme to pro tebe. A se vším, co to přinese, se vyrovnáme. 
Takže jestli uslyším ještě jediné slovo o lítosti, bude ti to opravdu líto, to ti slibuju.“ 
„Má pravdu, Neve,“ přidal se Harry. 
„Navíc už se těším, jak tady Potterovi naroste další hlava,“ zašklebil se Zmijozel. 
„Haha, moc vtipné,“ odsekl Chlapec, který zůstal naživu. 
Chvíli jen tak tiše seděli a užívali si ticha, než ho přerušil Draco se slovy: „Měli byste jít na 
večeři.“ 
„Jo, trochu hlad mám,“ zvedl se Harry ze židle. Protáhl se, až mu zapraskalo několik kostí v těle. 
„Zatím se měj, Draco.“ 
„Jojo, už vypadněte, ať se můžu ještě prospat,“ vyháněl je se smíchem v hlase. 
„Vždyť už jdeme,“ uklidňoval ho Nev a společně s druhým Nebelvírem zmizel ve dveřích. 
Malfoy se poté zachumlal do přikrývek a usnul, jakoby ho do vody hodili. Tentokrát se mu už 
žádné sny nezdály. 
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24. kapitola – Magické podoby 
 

Uběhlo několik týdnů, ale nikdo ze studentů neudělal žádné větší pokroky, aby se stal 

zvěromágem. Což vyvolávalo u některých dětí nelibost a mezi ně se počítal i Harry. Od oné 
hodiny během, které něco uviděl a uslyšel, se mu nic zvláštního nepřihodilo. Žádné další hlasy či 
obrazy.  
„Proč mi to nejde?“ ptal se sám sebe rozčíleně, když večer po hodině Přeměňování seděl na své 
posteli v ložnici šestých ročníků.  
„Harry, klid,“ snažil se ho uklidnit Ron. „Místo toho mi řekni, jestli pojedeš letos k nám na 
Vánoce?“ 
„No,“ zarazil se Harry. „Draco, Neve, jedete domů na vánoce?“ 
„Nakráčet přímo do náruče strýčka Voldemorta?“ zeptal se nevěřícně Draco. „Strašně se těším, 
ty idiote.“ 
„Takže ne,“ ujasnil si to Nebelvír. 
„Samozřejmě, že ne!“ odsekl blonďák a už se neozval. 
„To si tomu dal,“ zasmál se Nev. „Já už jsem napsal babičce, že tady zůstanu. Dostal jsem 
nepříliš hezkou odpověď, o níž se nechci bavit.“ 
„Výborně,“ řekl Harry. „Ne, Rone zůstanu tady. Vyřiď ode mě pozdravy.“  
„Opravdu chceš trávit prázdniny a Vánoce ve škole,“ ujišťoval se zrzek, že správně rozuměl. 
„Nevadí mi to,“ uklidňoval ho Potter. „Navíc budete mít na sebe s Hermionou víc času.“ 
„Ale kvůli tomu přece nemusíš zůstávat ve škole,“ namítl Ron. 
„Rone,“ přerušil jeho tirádu. „Vůbec mi to nevadí. Navíc prý Neville letos zůstává taky, takže tady 
nebudu sám.“ 
„Takže tě asi nepřesvědčím, co?“ ušklíbl se Weasley. 
„Ne, to opravdu ne,“ zašklebil se Harry v odpověď. 
„Jak myslíš, Harry, jak myslíš.“  
„Seš jako kvočna, Rone.“ 
„Moc vtipné,“ ucedil vyšší z chlapců, jak odcházel z místnosti směrem do koupelny. 
Pronásledoval ho jenom Harryho veselý smích. 
 
Tu noc se zdál Nevillovi zvláštní sen. Proháněl se lesem, cítil na kůži vítr a větve, jenž rozrážel, 
když se prodíral porostem. Cítil zem pod nohama, jak se mu do ní zabořovaly. Doběhl na mýtinu, 
na které se popásalo stádo krásných bílých jednorožců. Popošel pomalu a ostražitě ke stádu. Ani 
jedno ze zvířat nedalo najevo, že by mu přítomnost člověka vadila. Došel až k nim, procházel se 
mezi nimi. Někteří jednorožci se o něho dokonce otírali, jakoby ho vítali. Nato se ten největší 
z nich vydal k Nevillovi a strčil do něho. Takto ho dostrkal až k malému jezírku na okraji lesa, 
které sloužilo jako napajedlo pro celé stádo. Mladík nechápal, proč ho jednorožec strká až sem, ale 
rychle pochopil, když se podíval na svůj odraz ve vodě. Z vody na něho koukal odraz krásného 
bílého jednorožce. I v koňských očích bylo vidět překvapení nad tímto odhalením. Nechápavě 
několik kroků poodstoupil, až narazil do jednorožce za sebou. S trhnutím se otočil a zjistil, že na 
něho hledí celé stádo. Nevěděl, co má dělat. Jestli se rozběhnout pryč nebo zůstat? 
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Nakonec to za něho vyřešil jeden ze starších ve stádě, když k němu přišel a jemně se ho dotkl 
čumákem. Poté pohodil hlavou směrem ke stádu. Gesto bylo výmluvné. Přidej se k nám. A tak se 
Neville přidal. Celou noc běhal se stádem v lese a s úsvitem se vynořili z lesa u Bradavických 
pozemků. Podíval se směrem ke škole, ale nechtělo se mu do ní, ale ten starší hřebec, který ho 
pozval do stáda, do něho znovu jemně drcl a pohodil hlavou ke škole. Toto gesto zopakoval 
několikrát, než se mladý jednorožec konečně odhodlal a vydal se ke škole. Naposledy se ještě 
otočil, ale už je viděl, jak mizí ve stínech lesa, jakoby nikdy nebyli. Loudavým krokem se rozešel 
ke vstupní bráně do hradu. S prvními slunečními paprsky před ní stanul, ale ne jako jednorožec, 
ale jako člověk. 
S překvapením se díval na svoje ruce, na to se podíval k lesu, ale nikde nic zvláštního nebylo. 
Nezbylo mu nic jiného, než otevřít vrata a vyklouznout dovnitř.  
S otevřením dveří se Neville probudil ve vlastní posteli. Ležel na zádech a díval se do stropu, jak 
se snažil vybavit si svůj sen. Protřel si rukama obličej, než se zvedl do sedu. Rozhlédl se kolem 
sebe a zjistil, že všichni spí. Tedy až na Harryho, který se převaloval ve své posteli, a něco si 
mumlal. Řekl si, že dokud nekřičí, budit ho nebude. Co kdyby to byl nějaký hezký sen, že ano. 
Podíval se na budík, zjistil, že stejně by za třicet minut vstal, takže se zvedl a posbíral si několik 
věcí do koupelny. Potichu se vytratil z pokoje a zamířil si to ke společným sprchám pro chlapce. 
Měl štěstí, nikdo tam nebyl. Odložil si věci na poličku, shodil ze sebe pyžamo a vklouzl pod vodu, 
kterou si pustil hned při příchodu, aby byla pěkně teplá. Šťastně si povzdechl, když na jeho tělo 
dopadly první kapky vlažné vody. Příjemně mu uvolňovaly ztuhlé svaly. Ve sprše zůstal, dokud se 
neobjevili první spolužáci, kteří se taky chtěli vykoupat před prvními hodinami. Nato se vrátil do 
ložnice, kde už byli všichni vzhůru. 
„Neve, děje se něco?“ zeptal se ho Harry, ale jen v jejich mysli. 
„Jen se mi zdál divný sen,“ vysvětloval, když si sbíral věci na dnešní hodiny. 
„Sen?“ zopakoval jeho slova druhý Nebelvír. „Doufám, že ne takového typu jako Dracovi?“ 
„Ne,“ uklidňoval ho Nev. „Prostě jen sen.“ 
„Určitě?“ ujišťoval se Harry, když ležel pod postelí a hledal zatoulaný brk. 
„Neboj, Harry,“ odpověděl mu. „Myslím, že jasnovidectví nechám na Dracovi.“ 
„Hej, já to slyšel,“ ohradil se až ze zmijozelského podzemí blonďatý mladík.  
„Nemáš šmírovat!“ odsekl mu Harry. 
„Šmírovat,“ řekl Draco nevěřícně. „Mám vás v hlavě v okamžiku, jak se probudím a já vás 
nemám šmírovat. To půjde těžko.“ 
„No to máš pravdu,“ přidal se k němu Nev. 
„Pch,“ odfrkl si Potter. „Jdu na snídani. Jde někdo se mnou?“ 
„Nevím, jak vy dva, ale už jsem u stolu v Síni,“ pronesl Draco vznešeně. 
Harry se jenom jemně zasmál, tak aby neupoutal něčí pozornost. Těžko by pak vysvětloval, že měl 
rozhovor s mladíkem, který seděl ve Velké síni u snídaně.  
„Tak jdeme,“ zavelel Neville v ložnici a jako první vyšel z pokoje. Následovaný zbytkem 
osazenstva. Ve družné náladě došli až ke stolu a ke snídani. 
 
Draco seděl v učebně Dějin čas a kouzel a snažil se neusnout při monotoniím výkladu ducha 
profesora Binnse. Hlavu měl zapřenou o ruce, které měl opřené lokty o lavici, a nepřítomným 
pohledem se díval kamsi do neznáma.  
„Draco,“ žduchl do něho Blaise. „Jestli nemůžu spát já, tak ani ty.“ 
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„Tss,“ zasyčel na něho Draco jako had. 
Černovlasý Zmijozel se na něho díval zvláštním pohledem, než se zeptal: „To znělo jako hadí 
jazyk.“ 
„Nemluv blbosti,“ odsekl mu druhý mladík. „Jediný Hadí jazyk ve škole sedí o několik pater pod 
námi a o tom druhém nechci mluvit.“ 
„Ses zase špatně vyspal,“ zakroutil hlavou Zabini a vrátil se ke kreslení kroužků na pergamen. 
„Dej mi pokoj!“ odsekl a složil si hlavu na ruce na lavici. Za několik málo minut se jeho dýchání 
prohloubilo a on upadl do klidného spánku. A spal až do zvonku, jenž ohlašoval konec hodiny. 
Nato se zvedl, posbíral si věci a chystal se i se zbytkem třídy odejít z učebny. Ale moc daleko se 
nedostal, jelikož se mu zamotala hlava. Rychle se zachytil hrany lavice a vstřebával obrazy, které 
se mu míhaly v mysli.  
Temné vlhké místo. Zlatavé odlesky od pokladu, který ležel uprostřed místnosti. Pohyb v koutě. 
Mohutné tělo, které se mihlo osvětleným místem. Černá lesklá kůže. Šupiny. Najednou se do 
světla vkradla velká černá dračí hlava. Drak se mu podíval přímo do očí a z plna hrdla zařval. 
V tu samou chvíli Draco v učebně zanaříkal a popadl se za hlavu, čímž ale ztratil podporu pro tělo 
a skácel se na zem. 
„Draco,“ vykřikla zděšeně Pansy a už se rozběhla k němu. Byla zrovna mezi dveřmi, když 
zaslechla jeho nářek. Když k němu doběhla, zeptala se: „Co se stalo? Bolí tě někde?“ 
„Ne,“ odpověděl, ale oči měl pevně zavřené. „Jen mě začala hrozně bolet hlava, skoro se to nedalo 
vydržet.“ 
„A to už ta bolest přešla?“ zajímala se s obavami v hlase. 
„Jo,“ odpověděl. „Už je pryč.“ 
„Měl bys jít na ošetřovnu,“ nabádala ho, když mu pomáhala na nohy.  
„To nic není,“ mávl rukou. „Pokud se ovšem vrátí, tak se tam vypravím, slibuju.“ 
„Jen aby,“ zamumlala si pro sebe, než aby to řekla přímo Dracovi. Nakonec bok po boku odešli 
z učebny a zamířili na další hodinu. 
 
U večeře se Neville zeptal Draca přes celou Síň vnitřním hlasem: „Co se ti stalo dneska 
odpoledne? Já i Harry jsme cítili, že se ti něco přihodilo, ale nevěděli jsme co.“ 
„Já..,“ zarazil se blonďák nad rozjedenou nebo spíše rozvrtanou večeří.  
„Draco,“ ozvalo se mu hlavě tázavě Harryho hlas. 
„Já nevím, co se mi stalo,“ odpověděl nakonec nervózním hlasem. 
„Cože?“ nechápal hnědovlasý Nebelvír.  
„Počkejte, něco zkusím,“ řekl Draco. Soustředil se na vzpomínky dnešního odpoledne a promítl 
jim svoje myšlenky. 
„Páni,“ okomentoval to Harry.  
„Bylo to věštecký?“ zajímal se Longbottom. 
„Pochybuju,“ odvětil Zmijozel. A trochu se znovu zavrtal v jídle. Dneska mu moc nechutnalo, a 
ani neměl hlad. 
 
„Blíží se nám Vánoce,“ začala profesorka McGonagallová druhý den hodinu Přeměňování. „Po 
vašem návratu z Vánočních prázdnin už se zvěromágstvím zabývat nebudeme a vrátíme se zpátky 
k obyčejné látce.“ 
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Toto sdělení vyvolalo vlnu nevole u studentů a vyvolalo úsměv na rtech profesorky: „Já vím, že 
někteří z vás učinili jisté pokroky, ale bohužel více času na tuto látku nemáme. Ovšem po poradě 
s ředitelem jsme se dohodli, že po Vánocích otevřeme studijní kroužek, do kterého můžete chodit, 
pokud byste měli zájem se stát zvěromágem.“ 
Začaly padat otázky jedna přes druhou, jak se vzrušené studentstvo domáhalo odpovědí. Nakonec 
tohle hlučení přerušila zvednutím ruky, což vyvolalo okamžitý klid. 
„Jak jsem řekla,“ pokračovala. „Případní zájemci se mohou napsat na seznam, který se objeví na 
nástěnkách ve společenských místnostech. Podle počtu napsaných se stanoví hodina, kdy se budou 
konat sezení, tak aby to nekolidovalo s ostatními kroužky.“ 
Chvíli počkala, zda nebude mít někdo dotaz, než znovu pokračovala v látce: „Nyní budeme 
pokračovat ve studiu.“ 
Mávla hůlkou a všichni se opět ocitli už na známých polštářích: „Už jste se naučili vyčistit si 
mysli od nepotřebných myšlenek. Možná už se některým, jako zde panu Potterovi, povedlo 
zahlédnout či zaslechnout nějaký náznak vašich zvěromágských podob.“ 
Neville poslouchal profesorku McGonagallovou jen tak na půl ucha, jelikož si vzpomněl na sen, 
který se mu zdál před několika dny. Sen o noci s jednorožci. O tom jak s nimi běhal Zapovězeným 
lesem, i o tom jak se mu nechtělo vracet zpět do hradu. Chvíli nad tím uvažoval, než zvedl ruku, 
aby se zeptal: „Paní profesorko, může zvěromág nabýt i podoby magického zvířete?“ 
„Bohužel ne, pane Longbottome,“ odpověděla žena se zavrtěním hlavy. „Je to z důvodu, aby se 
nemíchaly magické aury. Jako lidé máme jiný typ, na rozdíl od magických tvorů, kteří mají svou 
vlastní magii. Pokud by někdo mohl mít podobu například draka, mohlo by se stát, že po delší 
době v této podobě by ho mohly ovládnout zvířecí instinkty a mohl by přijít o lidské vědomí.“ 
„A objevil se někdo takový?“ zvedla ruku pro změnu Hermiona. 
Profesorka se důkladně zamyslela, než jí odpověděla: „Vypráví se, že Merlin měl zlatou auru a 
díky ní se mohl měnit do podoby magického tvora, ale nikdy se nenašly žádné důkazy, že by to 
byla pravda. Takže si nemůžeme být jisti.“ 
„A jakou měl podobu?“ ozvalo se z davu studentů. 
„I o tom se tradují jenom legendy,“ odvětila Minerva. „Říká se, že se mohl měnit do podoby 
baziliška.“ 
„Had,“ vyhrkl někdo ze Zmijozelu. „A uměl i Hadí jazyk?“ 
„Možné to je,“ pokrčila žena rameny. 
Harry se musel ušklíbnout, prý Hadí jazyk patří jen temný čarodějům, ale to o Merlinovi mohl 
málokdo tvrdit. I když za ta staletí od jeho doby se mohlo mnoho věcí změnit. Temné mohlo být 
světlé a naopak. Dobro mohlo být zlem i naopak. Mnoho staletí minulo. 
Draco seděl na svém polštáři, ale diskuzi ve třídě moc nesledoval, zabýval se vzpomínkami ze 
třídy Dějin čar a kouzel. Vzpomínal, co viděl. Temné místo, odrazy od zlatého lože, černá dračí 
hlava a ten uši rvoucí křik. Přemýšlel, co by to mohlo znamenat. Nebyl si jistý, ale po sdělení 
profesorky, že zlatá aura ochraňovala Merlina od zdivočení, dumal nad tím, jestli vidina draka 
znamenala, že jeho zvěromág je drak. Těžko by se tomu věřilo. Vlastně byl rád, že to není fretka. 
O kousek dál nad něčím podobným uvažoval Harry – chlapec, který přežil. Občas se mu v noci 
zdálo, že slyší ptačí zpěv, který mu byl povědomý. Až teď ho napadlo, že ten ptačí zpěv patří 
fénixovi, což by vysvětlovalo i červenou barvu peří, kterou jednou zahlédl koutkem oka v hodině 
Přeměňování. Ale opravdu to tak bylo? 
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Z jeho myšlenek ho vytrhl až hlas profesorky McGonagallové: „O vlastnících magických podob 
zvěromágů se traduje ještě jedna historka. Upozorňuji dopředu, že jak jednou získáte svou zvířecí 
podobu, už nejde nijak změnit. Ale tito lidé si dokážou vybrat několik podob nemagických zvířat a 
libovolně je střídat.“ 
„To by bylo úžasné,“ zasnil se Ron nahlas. 
„Nebuď moc nadšený, Weasley,“ vložil se mu do snění Blaise ze Zmijozelu. „Ty budeš rád, že 
budeš mít podobu křečka.“ 
„Trhni si, Zabini,“ odsekl mu Weasley a nadechoval se k další větě, ale tu přerušila slova 
McGonagallové: „Tak dost. Ve své hodině nestrpím mezikolejní nevraživost. V jiných hodinách či 
na chodbách si dělejte, co chcete, ale tady se budete chovat slušně. Rozuměli jsme si?“ 
„Ano, paní profesorko,“ odpověděli unismo oba dva výtečnicí a sklonili hlavy. 
„Výborně,“ otočila se od nich ke zbytku třídy. „Nyní se zkuste zaměřit na svoje vnitřní já a 
pokuste se alespoň zaslechnout hlas vašeho vnitřního druha.“ 
Třída se ponořila znovu do ticha, jak se všichni snažili najít svou podobu zvěromága. 
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25. kapitola - Osidlo 
 

Do Vánoc zbývaly dva týdny a všichni už se na ně moc těšili. Taky kdo by se na Vánoce 

netěšil a hlavně na prázdniny, které je doprovázely. Seznamy pro šesté ročníky, které se učily 
tajemství zvěromágského, se plnily jmény zájemců o pokračování kurzu. Přihlásili se skoro 
všichni.  
Harry zrovna stál před nástěnkou, na které tento seznam visel, a okusoval špičku brku, jak se 
zamyslel. 
„Děje se něco?“ zeptal se ho Nev, který si všiml jeho nerozhodnosti a přistoupil k němu. 
„Jen přemýšlím, nad tím jestli se připojit nebo ne,“ odpověděl mu. 
„Copak ty už se nechceš stát zvěromágem?“ podivil se druhý Nebelvír. 
„Chci,“ ztišil hlas. „Ale kdybych se náhodou proměnil a byl by to nějaký magický tvor, blbě by se 
to vysvětlovalo. Navíc k tomu ta zlatá aura.“ 
„To máš pravdu,“ souhlasil s jeho námitkami. „Ale to by znamenalo, že se z tebe nikdy zvěromág 
nestane.“ 
„Mám jiný nápad,“ vysvětloval rychle tiše. „Budeme se učit v Tajemné komnatě. Jen my sami.“ 
„Oo,“ vyjádřil svůj údiv. Nakonec se usmál a řekl: „Tys už nad tím přemýšlel, že?“ 
„Jo,“ odpověděl. „Už na začátku, když jsme s tím ve třídě začali.“ Na to v hlavě pronesl: 
„Draco?“ 
„Děje se něco?“ ozvala se mu v hlavě odpověď ze Zmijozelské společenské místnosti. 
„Už se zapsal na ten list kvůli zvěromágství?“ zeptal se ho Harry rovnou. 
„Ještě ne,“ dostalo se mu odpovědi. „Chtěl jsem o tom nejprve mluvit s vámi. Nezdá se mi, že by 
byl dobrý nápad předvádět se před zbytkem třídy s našimi zlatými aurami. Jelikož si myslím, že 
alespoň já budu mít magickou podobu.“ 
„Neříkej?“ zapředl Neville ublíženě. „Že ses nepochlubil.“ 
„Mám sny,“ začal Draco, ale přerušilo ho Harryho zasténání. Takže řekl: „Ne, tenhle druh 
Pottere. Jen obyčejné sny, ve kterých vydám černého draka. A musím dodat, že je obrovský a 
nádherný.“ 
„Co jiného,“ ušklíbl se Harry. „Ale jinak si myslím, že máš pravdu. I já mám takový pocit, že moje 
podoba nebude normální.“ 
„A co ty, Neve?“ zajímal se Draco. „Viděl jsi ve snech něco?“ 
Mladík se na chvíli stáhl do sebe, než řekl: „Měl jsem jeden sen. O jednorožcích.“ 
„O jednorožcích?“ zopakoval po něm Harry překvapeně. „Se tě nějak drží.“ 
Druhý Nebelvír zčervenal. Nelíbilo se mi, jak se do něho Harry naváží. I on sám věděl, že ho 
jednorožci pronásledují na každém kroku.  
„Nic si z toho nedělej, Neve,“ přidal se na jeho stranu blonďatý Zmijozel. „Potter jenom závidí.“ 
„Hej,“ ohradil se Zlatý chlapec. „Náhodou já budu asi fénix.“ 
„Och Morgano,“ zazoufal si na oko Draco. „Drak, fénix a jednorožec. To je ale skvadra.“ 
„Hlavně aby to nikdo nezjistil,“ nabádal je Nev neklidně. Nechtěl, aby někdo věděl, co se mu 
babička provedla. Nechtěl jejich soucit. 
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Harry se nadechoval, že mu něco řekne nahlas, ale nedostal se k tomu. Za nimi se objevil Seamus 
a s úšklebkem se zeptal: „Copak si to tady vy dva šeptáte jak dvě hrdličky?“ 
„Hrdličky?“ zavrčel Harry v odpověď. 
„V klidu, Harry,“ zvedl Seamus ruce v obranném gestu před tělo. „To byl vtip.“ 
„Co se děje?“ ozval se Draco. 
„Nic, jen Seamus prudí a Harry se nechává vytočit,“ vysvětloval Nev rychle, ale nespustil pohled 
z Harryho, kdyby se náhodou nechal vytočit moc. 
„Vy jste se ještě nepodepsali?“ zeptal se Seamus znovu, když viděl, že jejich jména na seznamu 
nejsou. 
„Ne,“ odpověděl jednoduše hnědovlásek a pokrčil rameny. „Já na to nemám.“ 
„A co ty Harry?“ zajímal se u druhého mladíka. 
„Musím si to ještě rozmyslet,“ odpověděl vyhýbavě. „Ale asi to protentokrát oželím.“ 
„Proč prosím tě?“ nechápal Finnigan. „Jako jediný jsi měl nějaké nejasné záblesky zvířecí 
podoby.“ 
„Ale od té doby jsem nic neměl ani neviděl,“ přerušil jeho výčet Harry. „Půjdu od toho, nechci se 
zbytečně zklamat.“ 
„Jak myslíš, Harry, jak myslíš,“ zašklebil se Seamus a odpelášil pryč zanechajíc je tam o samotě. 
„To bylo o fous,“ pronesl Nev jen tak do vzduchu. 
„To jo,“ souhlasil Potter. „A nebude první.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Draco. „Každý se bude ptát, proč nejdeme dál. Možná by bylo dobrý 
vymyslet si nějakou důvěryhodnou výmluvu.“ 
„Možná,“ přidal se Nev k jeho návrhu. 
„Už abychom s tím začali,“ povzdechl si Harry a zamířil ke stolku, na kterém měl rozložený úkol 
do Bylinkářství. 
 
Neville ležel na trávě ve skleníku číslo čtyři, který si profesorka Prytová udržovala jako tropický 
deštný prales. Ležel na zádech s rukama založenými pod hlavou a nechal myšlenky jen tak 
plynout. Ani si nevšiml, že sluneční paprsky, které by už dávno vyrušily jeho rozjímání, jsou 
stíněny velký listem od palmy, která rostla nedaleko. Vlastně pozorný pozorovatel by si všiml, že 
se všechny rostliny a květiny chovaly jinak, než jak by měly. Vypadalo to, že se k němu natahují. 
Najednou Nevilla něco vyrušilo. Prudce se posadil, s rozšířenýma očima se rozhlížel kolem sebe a 
hledal příčinu toho vyrušení. 
„Neve, děje se něco?“ promluvil mu v hlavě Harry. 
„Ne, jsem v pořádku,“ ujišťoval ho rychle a stále se přitom rozhlížel. 
„Ok,“ zasmál se černovlásek. 
Bez vyrušování z více vjemů se dokázal Nev soustředit na hledání příčiny. Díval se kolem sebe, 
ale zatím neviděl nic divného. Nakonec to přisoudil své představivosti a znovu si lehl na záda. 
Chvíli jen tak odpočíval se zavřenýma očima, než se ten zvuk ozval znovu. Prudce se posadil, ale 
tentokrát uviděl rychlý pohyb v temném vlhkém koutu skleníku. Vyhoupl se na nohy a obezřetně 
se přiblížil k tomu koutu. Poklekl, obezřetně nahlédl do temného prostoru a snažil se najít původce 
toho zvláštního zvuku. Myslel si, že to bylo nějaké zvíře, které se zaběhlo do skleníku a nemohlo 
se dost ven. Ale skutečnost ho dost překvapila. V koutě se kroutilo Ďáblovo osidlo. 
„Copak tady děláš?“ zeptal se mladík jen tak do prostoru, než že by čekal odpověď. Chvíli se na 
něho díval jen tak tiše a sledoval, jak se v tom rohu kroutí a snaží se dostat ze světla. Pak na 
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nějaký vnitřní popud natáhl ruku a chtěl se rostliny dotknout. Očekával, že se rostlina okamžitě 
stáhne, jak bude reagovat na jeho přítomnost, ale místo toho se jeden z úponků natáhl a sám přejel 
po mladíkových prstech. 
„Och,“ vydechl Neville okamžitě, jak ucítil lehký dotek. Dodal si trochu odvahy, přece jenom 
před osidlem musíte být ostražití, a lehce přejel prsty po šlahounu, který se ho dotkl jako první. 
Sledoval, jak se celá rostlina zachvěla, a přesunula se blíže k jeho ruce. Vlastně se k ní přitiskla a 
ovíjela se kolem ní. 
„Hou, v klidu, v klidu,“ řekl jí překvapeně. A překvapeně jí pak sledoval, jak se trochu stahuje, 
jakoby mu rozuměla. 
„Kdepak ses tady vzal, kamaráde?“ zeptal se ho s úsměvem. Rozhlédl se kolem sebe a pokračoval: 
„Tady se ti asi moc nelíbí, co? Ale jak tě odsud dostaneme?“ 
Napřímil se, znovu se kolem sebe rozhlédl, než se obrátil zpátky k osidlu a řekl: „Musíš chvíli 
vydržet, než seženu něco, v čem tě odtud dostanu někam, kde se ti to bude líbit víc.“ 
Otočil se a rychlým krokem opustil skleník. Vrátil se o několik desítek minut později s velkým 
hliněným truhlíkem a černou plachtou.  
„Tak,“ postavil to všechno na zem před úkrytem Ďáblova osidla. Znovu si před ním klekl a natáhl 
se pro něho. „Teď tě opatrně vytáhnu a přesuneme tě někam, kde se ti to bude určitě líbit.“ 
S nadšením sledoval, jak se osidlo ovíjí kolem jeho natáhnuté ruky, ale na tak moc, aby mu 
ublížilo. Spíš tak nějak něžně. 
„Ano, tak je to správně,“ usmál se jemně. Opatrně, aby rostlinu nepostrašil, se natáhl k jejím 
kořenům a velmi obezřetně ji začal uvolňovat kořeny, aby ji mohl přesunout. Trvalo to dost 
dlouho dobu, jelikož nechtěl rostlině ublížit víc, než by bylo nutné. Po asi hodině měl kořeny 
obnažené a byl čas přesunout osidlo do jejího nového domova. Velmi opatrně umístil kroutící se 
šlahouny do velkého květináče, poté ho přikryl černou plachtou. 
„A jdeme,“ pronesl zvesela, zvedl zabalený květináč a vyrazil ze skleníku. Rychlým krokem 
překonal vzdálenost mezi skleníky a hradem a pak už chodbami zamířil do druhého patra k dívčím 
umývárnám. Cestou potkal několik studentů, ale ti mu nevěnovali moc pozornosti. Na schodech 
do druhého patra potkal Harryho, který mířil do kuchyně pro něco k snědku. 
„Zdar, Neville, copak to máš?“ zeptal se zvědavě, když spatřil jeho objemný náklad. 
„No,“ nevěděl, jak mu to nejlépe vysvětlit. 
„Dobře,“ ušklíbl se černovlasý Nebelvír. „Chceš pomoc?“ 
„Jestli máš čas,“ souhlasil druhý Nebelvír.  
„Kam teď?“ 
„Do Tajemné komnaty,“ zavelel Nev. 
Prošli několika chodbami, než se ocitli před umývárnou. Harry opatrně nakoukl dovnitř a Neville 
hlídal venku. 
„Čistý vzduch,“ ozval se Harry zevnitř. 
Hnědovlásek vešel dovnitř a uviděl, že jeho kamarád už otevřel vchod do Tajemné komnaty a 
čekal, až se k němu přidá. Teď se na Neva podíval, změřil si pohledem jeho náklad a zeptal se: 
„Jak to dostaneme dolů, aniž bychom to rozbili?“ 
„Ochranná bublina?“ navrhl druhý mladík. Položil květináč na zem, vytáhl hůlku a mávl s ní nad 
oním předmětem. Ale nečekal, že se udělá tak velká. 
„Vau,“ zamumlal Harry překvapeně. Přišel blíž, aby si prohlédl jeho práci a ohodnotil to slovy: 
„Sílíš, Neve. A to dost rychle.“ 
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„Budu se muset hlídat,“ souhlasil Longbottom a pokusil se bublinu zmenšit. Což se mu nakonec 
povedlo, nakonec těsně objímala květináč. Znovu ho vzal do náruče, přešel ke vchodu a sklouzl se 
dolů.  
Po úspěšném dopadu se rychlým krokem přesunuli do hlavní části Tajemné komnaty. Když 
dorazili do velké místnosti, opatrně Nev položil na zem svůj náklad a začal se rozhlížet se 
zamyšleným výrazem kolem sebe.  
Harry mezitím nakoukl pod černou plachtu, v okamžiku, jak uviděl kroutící se úponky, odskočil 
od květináče se slovy: „Neville, prosím tě, co to má znamenat?“ 
Druhý Nebelvír se na něho nechápavě otočil a když uviděl, jak se Harry s obavami dívá na nádobu 
skrytou pod plachtou, usmál se slovy: „Našel jsem ho v tropickém skleníku. Musíš uznat, že pro 
něho není dobré místo.“ 
„To ano,“ souhlasil Harry. Sám měl s osidlem několik střetnutí a ani jedno se mu nelíbilo. „Ale 
proč ho neseš sem? Chceme tady trénovat a budeme si muset akorát dávat pozor.“ 
„Neboj,“ uklidňoval ho rychle. „Dohlédnu na něho.“ 
„To jsem si oddychl,“ ucedil černovlásek ironicky a díval se, jak Nev přesunul svoji pozornost 
zpět na květináč.  
Hnědovlasý mladík se sklonil k předmětu, stáhl černou plachtu a s jemným úsměvem se díval, jak 
osidlo vytahuje svoje šlahouny z květináče. Ohodnotil to slovy: „Líbí se mu tady.“ 
„Och, tak to jsem rád,“ ozvalo se cynicky. 
„Tak kam s tebou, abys nezavazel,“ zamyslel se Nev a znovu se rozhlédl kolem sebe. Jeho pohled 
se zastavil napravo od sochy tváře Salazara Zmijozele v temném koutě a řekl: „To bude 
vyhovovat.“ 
Zvedl nádobu s květinou a přešel k vybranému místu. Harry se celou dobu díval, jak se šlahouny 
osidla vesele obtáčejí kolem jeho rukou a trochu ho to znervózňovalo. Přece jenom Ďáblovo 
osidlo není žádná sedmikráska. Ale jak vidno, Nevillovi to nevadilo. Dokonce na rostlinu tiše 
mluvil.  
V temném vlhkém koutě Longbottom opatrně vytáhl rostlinu z květináče a do vyhloubené díry, 
kterou si udělal pomocí hůlky, ji zasadil. Když uplácal zeminu kolem kořenů a rostlina pevně 
seděla v zemi, usmál se a zeptal se: „A je to hned lepší, že?“ 
Osidlo jakoby v odpověď vyslala jeden ze svých delších šlahounů až k Nevillově tváří a tam se o 
ni jemně otřela v děkovném gestu. V pozadí se ozvalo šokované zasyknutí. To jen Harry 
projevoval svoje překvapení nad chováním rostliny. 
„Ty kytky kolem tebe se opravdu chovají divně,“ řekl Potter, když přišel blíž, aby se podíval na 
jeho práci. Rostlina se už v koutě zabydlela a prozkoumávala svoje nejbližší okolí. 
„Už od malička,“ vysvětloval. „Ve snech jsem viděl, jak jsem měl doma ve skleníku druhé osidlo 
a chovalo se úplně stejně. Ale pak jsem přišel o magii a už jsem je necítil. Pomalu se mi ten cit 
zase vrací. Je to hezké cítit pod nohama zem a rostliny kolem sebe.“ 
Druhý Nebelvír se chvíli zamyšleně na Neva díval, než se zeptal: „Nemáš v rodině trochu elfí 
krve?“ 
Mladík se podíval po kamarádovi s překvapením v očích a odpověděl: „Ne, proč?“ 
„Že máš takový vztah k rostlinám,“ odvětil. „Vsadím se, že tě poslechnou, když po nich budeš 
něco chtít. Nebo když zasadíš rostlinu a pustíš do ní trochu svojí magie, vyroste.“ 
„Nepřeháníš trochu?“ zakroutil Nev hlavou. 
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„Sílíš Neve, zvykni si na to,“ ušklíbl se Harry a znovu se podíval po osidle, které teď obtáčelo 
šťastně kolem hnědovláskových rukou a otíralo se o něho. Usmál se a pokračoval: „Měli bychom 
jít, za chvíli bude večeře.“ 
„Dobrá,“ postavil se, prášil si kolena a naposledy pohladil jeden z úponků. „Zase přijdeme.“ 
S těmito slovy odešli z komnaty a už neviděli, jak se osidlo v příznivých podmínkách rozprostíralo 
po podlaze. 
 
Horko. Žár. Plameny. Oheň.  
Harry se převaloval ve spánku ve své posteli a cítil všechny tyto vjemy. Přímo fyzicky cítil, jak 
mu plameny olizují pokožku, jak mu žár pálí prsty. A přitom věděl, že to tak má být. Že to po 
chvíli pomine a on bude zase celý. Kompletní. A pak vzplál. 
Neville se na druhé straně pokoje vzbudil, jelikož cítil, že s Harrym se něco děje. Vyskočil 
z postele a rychlým krokem přešel ke kamarádově posteli. 
„Neve, co se děje?“ promluvil Draco ospale. 
„Nevím,“ odvětil mladík. „Něco se děje s Harrym.“ 
„Voldemor?“ padla další otázka. 
„Pochybuju,“ přišla odpověď. To už došel k černovláskově posteli, roztáhl závěsy a zadíval se na 
mladíka zamotaného v přikrývce. A při tomto pohledu zalapal po dechu. 
„Co je?“ teď už Draco zněl trochu s obavami. 
Nev nebyl schopný odpovědět, tak mu poslal obraz toho, co viděl. Harry ležel ve své posteli, 
kolem těla obmotanou přikrývku a ta na některých místech mírně doutnala a na některých místech 
byla trošičku zčernalá.  
„On hoří?“ nechápal Draco. 
„Spíš tak trochu doutná,“ usoudil Nev a natáhl ruku, aby mladíkem zatřásl. V okamžiku, jak se ho 
dotkl, ucukl rukou zpět. Mladíkovo tělo bylo žhavé.  
„Probuď ho!“ vykřikl blonďák dole ve sklepení. „Hned!“ 
Nev si to ani neuvědomil, ale zcela instinktivně si přivolal hůlku ze svého nočního stolku a vztyčil 
kolem sebe a Harryho postele ochranné štíty, aby nikoho nevzbudili, a pak na mladíka v posteli 
vykouzlil sprchu ze špičky hůlky. 
Reakce byla skoro okamžitá. Trochu to zasyčelo, Harry se v posteli prudce posadil a naštvaně se 
rozhlížel kolem sebe, aby zjistil, kdo ho to budí a proč. Pohled mu padl na vyjeveného Nevilla, 
který stál vedle něho a napraženou hůlkou. 
Vytřel si z očí vodu a zeptal se naštvaně: „Proč mě uprostřed noci sprchuješ?“ 
„Hořel si,“ odpověděl s úlevou, že voda zafungovala. 
„Prosím?“ nechápal Harry. 
Nev však beze slova ukázal na přikrývku, na které byly jasné znaky po menším ohni, jako 
například zčernaná místa. Chlapec, který zůstal naživu, se na to díval s rozšířenýma očima a nic 
nechápal. Přece není lidská pochodeň, aby jen tak sám od sebe vzplál. 
„Co se ti zdálo?“ zeptal se hnědovlasý Nebelvír a sedl si na kraj postele. 
Potter se zadíval před sebe a jeho oči dostaly nepřítomný pohled, jak se zamyslel. Nakonec řekl: 
„Cítil jsem žár, plameny a oheň. Pálil mě a přitom jsem věděl, že to tak má být, že mi neublíží. 
Když mě obklopili, cítil jsem se celý. Tak nějak správně.“ 
„Zní to trochu divně, Pottere,“ řekl Draco. 
„Ty jsi vzhůru?“ podivil se Harry. 
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„Těžko můžu spát, když tam nahoře máte mejdan,“ utrousil Malfoy naštvaně, ale v jeho hlase byly 
cítit i obavy. 
„My víme,“ zašklebil se černovlásek. „Potřebuješ svůj spánek pro krásu.“ 
„Jako bys ty o tom něco věděl,“ odsekl Zmijozel. 
„Nechte toho!“ okřikl je Neville. „Spíš nám řekni, jak se cítíš.“ 
„No,“ zamyslel se Harry. „Nevím, jak to popsat. Cítím se dobře, jako bych se znovu narodil. 
Takový svěží.“ 
Dlouho bylo ticho, jak ostatní dva mladíci vstřebávali jeho oznámení. Nakonec promluvil Draco: 
„Nemá cenu nad tím teď dumat, jestli ti nic není, tak bych to zatím nechal. Ale jestli se to bude 
opakovat.“ 
„Spíš bych řekl, že to má co dělat s můj podobou zvěromága,“ navrhl Harry. „Jestli je to opravdu 
fénix, jak si myslím, třeba to znamená, že jsem prodělal ohňový den a znovu jsem se narodil.“ 
„A jak často to fénixové dělají?“ zeptal se Nev zvědavě. 
„Nevím,“ pokrčil mladík rameny. „Zjistíme zítra. Netoužím se každou noc budit vodní koupelí.“ 
„Výborně,“ ukončil blonďák tuto debatu. „Jdu spát. Jestli se něco zase bude dít, tak mě nebuďte.“ 
„Rozkaz,“ zasalutoval Harry v duchu. 
„Moc vtipné,“ odsekl Draco a uzavřel svoje propojení. 
Nev se postavil, protáhl a zamířil si to ke své posteli, ale z ničeho nic do něčeho narazil. Vydal ze 
sebe překvapené vyjeknutí a natáhl před sebe ruku, až narazil na neviditelnou bariéru. Překvapeně 
zamrkal. 
„Co je, Neve?“ zajímal se Harry, který si zrovna spravoval přikrývku, a všiml si, že se kamarád 
zarazil. 
„Nic,“ zakroutil hlavou a jemně mávl hůlkou. Ověřil si, že štít zmizel, než se znovu rozešel ke své 
posteli. Zachumlal se zpátky pod ještě trochu teplou deku a pochvíli usnul s hlavou plnou otázek, 
na které neměl odpovědí. 
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26. kapitola – Odjezd na prázdniny 
 

„Zítra konečně začnou prázdniny,“ padl Ron na záda do své postele v ložnici šestých ročníků 

v Nebelvírské věži. Založil si ruce za hlavu a jen tak mu na rtech pohrával jemný úsměv. Vždyť 
stačí se jenom jednou vyspat a už přicházejí vánoční prázdniny, nejkrásnější dny v roce. Po chvíli 
koukání do stropu se otočil na Harryho, který něco hledal ve své truhlici v nohou postele a zeptal 
se: „Nerozmyslel sis to, Harry? Mamka tě ráda uvidí, i když bys přijel na poslední chvíli.“ 
Černovlasý Nebelvír jen zakroutil hlavou a dál se věnoval hledání: „Ne, Rone. Zůstanu 
v Bradavicích. Navíc budu mít celou školu jen pro sebe, co víc si přát.“ 
„Slyšel jsem, že vás zůstává jen několik,“ pokračoval zrzek v jejich rozhovoru. 
„Jo,“ odtušil mladík. „Navíc Nev zůstává taky, takže se nudit nebudu. Slíbil jsem mu, že se 
podíváme na OPČM, trochu v tom lítá.“ 
„No, jo náš Neville,“ pokrčil Ron rameny.  
Harry se musel pro sebe ušklíbnout, kdyby jen tak Ron tušil, že Nev už není tak slabý, jak si 
všichni myslí. Přes jejich spojení cítil, jak druhý Nebelvír sílí každým dnem a to nemluvil o 
Dracovi. I on sílil, i když u něho to nebylo tak zřejmé na pohled. Ale při jejich trénincích to bylo 
znát dost. Chudák komnata Nejvyšší potřeby. 
„A co to vůbec hledáš?“ zeptal se Ron. 
Dotazovaný vzhlédl od truhly a podíval se po svém nejlepším příteli. Ten ležel na boku a díval se 
na černovláska, jak klečí u nohou postele. Harry se znovu zadíval na obsah svojí truhlice a 
odpověděl: „Jednu knihu, ale asi jsem ji musel někde nechat. Podívám se v knihovně.“ 
„A byla z knihovny?“ optal se Weasley. 
„Jo,“ povzdechl si Harry. „Pinceová mě zabije.“ 
„To jo,“ ušklíbl se Ron. „Už aby ses připravil. A o čem vůbec byla?“ 
„Zvěromágové,“ dostala se mu odpověď. 
„Sem myslel, žes to vzdal?“  
„Chtěl jsem to ještě přes prázdniny zkusit,“ vysvětloval Harry trochu neochotně. „Kromě Lektvarů 
žádnou esej nemám, tak jsem si myslel, že když tu bude ten klid, že se mi třeba něco podaří.“ 
Ron si měřil Pottera, který dostal trochu zarudlý nádech, ale nijak to nekomentoval, jen řekl: 
„Hlavně najdi tu knížku, jinak tě knihovnice stáhne z kůže, ale zaživa.“ 
„A přizve si k tomu Filche,“ zasmál se černovlásek. 
„No, když by šlo o tebe, tak by se přidal i Snape.“ 
Ložnicí se roznesl chlapecký smích, který byl plný veselí. Takto je našel Seamus, který se vracel 
ze školního trestu, který dostal za vyrušování během hodiny Formulí. 
„Co vás tak rozveselilo?“ zeptal se, když viděl jejich rozesmáté obličeje. 
„Ale,“ mávl Ron rukou. „Jen stahujeme Harryho z kůže.“ 
„Ech?“ 
„Nemůžu najít knížku do knihovny,“ vysvětloval mezi smíchem Harry. 
„Aha, teď už jsem doma,“ zasmál se Seamus. Sedl si na svoji postel a zeptal se: „A můžu být u 
toho?“ 
„U čeho?“ 
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„U stahování,“ zašklebil se mladík. „Přece nepropásnu mučení Chlapce, který zůstal naživu.“ 
„Moc vtipný,“ ušklíbl se Harry. „Ale pochybuju, že mi ten titul teď k něčemu bude.“ 
„No, snad to nebude tak zlý,“ zašklebil se naoplátku Finnigan. „Když by ti nechtěla odpustit tak 
stačí, když řekneš, že prvně musíš zbavit svět Vy-víte-koho.“ 
Než se k tomuto mohl Harry nějak vyjádřit, tak do ložnice vešel další její obyvatel - Neville 
Longbottom s hlavou zabořenou do knihy. Když slyšel to ticho, které vyvolal, zvedl hlavu od 
knihy a zeptal se: „Děje se něco?“ 
Ron se už nadechoval, že mu vysvětlí, o čem se tady baví, když ho přerušila Harryho věta: „Co to 
máš za knihu, Neve?“ 
„Zvěromágové, proč,“ odpověděl nechápavě. 
Harry se na něho chvíli beze slova díval, než se plácl do čela a začal si nadávat: „Jsem to ale 
truhla. Jsem ji půjčil Nevovi a zapomněl jsem na to.“ 
„Škoda,“ zašklebil se Seamus. „Přijdeme o zábavu.“ 
„Finnigane,“ zavrčel Potter a začal si v záhybech pláště hledat hůlku, aby druhého Nebelvíra  
trochu usměrnil. Chudák Neville nechápal, co se děje a jen sledoval, jak na sebe začali házet 
kouzlo za kouzlem. Proto se rychle stáhl z pokoje do společenské místnosti, aby měl klid na čtení.  
 
„Harry,“ začala Hermiona druhý den ráno u vlaku, kde sloučili s třetím z jejich zlatého tria a 
Nevillem. 
„Nech toho, Miono,“ zarazil ji ještě předtím, než mohla nasadit k proslovu. „Nebude mi tady 
smutno, nebudu sám. Vždyť Nev tady zůstává taky.“ 
„A Malfoy taky,“ ucedil Ron vztekle. 
Zbytek jejich skupinky se na něho překvapeně otočili, a když viděli, že se dívá někam dopředu 
k lokomotivě, otočil se tím směrem taky. A uviděli, jak se tam loučí Draco se svými přáteli ze 
Zmijozelu. 
„Má co mu patří,“ zavrčel zrzek a otočil se k Malfoyovi zády, když si blonďatý mladík všiml, že 
se na něho dívají. „Dobře mu tak.“ 
„Rone,“ povzdechla si Hermiona. Ale věděla, že mluvit s Ronem o Malfoyovi je předem ztracené. 
Měla tušení, že z té dětské rivality nevyroste. Občas měla pocit, že se s Harrym kamarádí jen 
proto, aby ukázal Zmijozelskému princi, že je lepší než on. 
„Tak nastupujeme,“ pronesl Ron zvesela, aby zabránil Hermioně proslovu o tisíci slovech. A už ji 
strkal do vagónu. Naposledy se ještě otočil a řekl: „Mějte se tady pěkně a ne že zboříte hrad, než 
se vrátíme.“ 
„Nestarej se,“ ušklíbl se Neville. 
Ron chtěl ještě něco dodat, ale to už se ozval hvizd od lokomotivy, který naznačoval, že se za 
chvíli odjíždí. Stačil naskočit na schůdky, naposledy říct ahoj, a už se vlak rozjížděl. Harry 
s Nevillem mu taky zamávali a ustoupili o několik kroků vzad, aby je vlak nestrhl pod kola a 
dívali se, jak odjíždějí. 
„A jsou pryč,“ oddechl si Harry. 
„Hrad je náš,“ ozvalo se za nimi známým hlasem. 
„To ano,“ zašklebil se Nev a otočil se na Draca. Ten tam stál v černém kabátě se šálou ve 
Zmijozelských barvách a jemně se na ně usmíval.  
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„Kdy se sejdeme?“ zeptal se Harry, když se rozešli zpátky do školy. Nemuseli se bát, že je někdo 
uvidí, jelikož byli jediní, kteří se vydali rozloučit se k vlaku. A tak se teď brouzdali sněhem zpátky 
do tepla hradu. 
„Po obědě,“ navrhl Nev. 
„A nechcete to nechat až na zítra po snídani?“ optal se blonďák.  
„Copak máš tak důležitého, že se nechceš sejít už dneska?“ zajímal se Harry zvědavě. 
„Musím dodělat eseje a úkoly,“ vysvětloval s povzdechem. „Abych měl čas zbytek prázdnin.“ 
„Hmm,“ zamyslel se Nev. „Taky musím dodělat nějaký úkoly. Možná má Draco pravdu. Budeme 
potřebovat každou volnou chvíli, abychom zvládli stát se zvěromágy.“ 
„S vámi není žádná sranda,“ zasténal Harry teatrálně. „Navíc Lektvary jsou jediný předmět, do 
kterého mám napsat esej.“ 
„To se máš,“ ušklíbl se Draco. „Mám pár dalších úkolů, které musím dodělat.“ 
„Tak se sejdeme v knihovně,“ navrhl Neville, „a navzájem si pomůžeme. Stejně si mi Harry slíbil, 
že mi pomůžeš s OPČM.“ 
„Tak teda po obědě v knihovně,“ souhlasil Potter. „Aspoň se nemusíme bát, že způsobíme 
někomu infarkt, když skoro nikdo nezůstal ve škole. Navíc je venku pěkně, všichni budou venku, 
užívat si sněhu.“  
„Hmm,“ zamračil se hnědovlasý z trojice. 
„Copak?“ 
„Půjdu na chvíli do Tajemné komnaty,“ oznámil, jakoby se nechumelilo. 
„Proč?“ nechápal Draco. V Tajemné komnatě Salazara Zmijozela nebyli už skoro měsíc, jak 
neměli čas mizet tak daleko. Scházeli se jenom v komnatě Nejvyšší potřeby. 
„Musím jít zkontrolovat osidlo,“ odpověděl zamyšleně. 
„Cože?“ zastavil se Draco samým překvapením. 
„A jo vlastně,“ plácl se Harry do čela. „Ty to nevíš.“ 
„Tak mi to osvětli, Pottere.“ 
„Neville,“ zašklebil se Harry a ukazoval přitom prstem na dotyčného mladíka. „Si do Tajemné 
komnaty zasadil Ďáblovo osidlo.“ 
„Prosím?“ doufal Malfoy, že špatně slyšel, a otočil se na Nevilla. 
Ten měl v sobě dost studu, aby trochu zčervenal, než odpověděl: „Nemohl jsem ho nechat 
v tropickém skleníku. Umřel by tam.“ 
„Přijde to jenom mě nebo o té kytce mluví jako o osobě?“ zeptal se Draco nevěřícně. 
„No,“ pokrčil Nev rameny. „Sice je to jenom kytka, ale má v sobě něco víc.“ 
„Neville,“ přidal se do jejich diskuze Harry. „Kolikrát jsi za tou kytkou byl?“ 
„Ech.“ 
„Pravdu,“ zašklebil se černovlásek.  
„Každý den,“ přiznal Nev nakonec pravdu. 
„Tak to tu kytku musím vidět,“ řekl Draco a znovu se rozešel směrem k hradu. Zbytek jejich 
skupinky se rozběhla v jeho patách, i když to sníh dost ztěžoval. Společně vešli vstupními dveřmi 
do hradu a vydali se směrem k dívčím umývárnám, kde se skrýval vchod do Tajemné komnaty. 
Nemuseli mít starost, že tam na někoho narazí, tedy až na ufňukaného ducha, když škola byla 
prázdná. Beze strachu vešli a Harry okamžitě otevřel tajný vchod. Postupně sklouzli až na samé 
dno a prošli několika chodbami, než stanuli před hlavním vchodem do Tajemné komnaty.  
Tam je zarazil Nev slovy: „Měl bych jít první.“ 
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„Proč?“ nechápali Harry s Dracem. 
„Harry,“ začal hnědovlasý Nebelvír vysvětlovat. „když si viděl osidlo naposledy, bylo dost malé, 
ale věř mi, že o dost vyrostlo. Je v ideálním prostředí, takže se mu dost daří.“ 
„Ok,“ ustoupil Harry, jelikož si vybavil první svoje střetnutí s Ďáblovým osidlem. „Běž první.“ 
Tak Neville vešel jako první a jakmile překročil práh, už u něho bylo jeden dlouhý úponek a 
jemně se kolem něho obtočil, jak ho vítal. Mladík se zasmál a něžně po něm přejel rukama.  
Harry s Dracem stáli za ním se spodní čelistí někde u podlahy. Ani jeden z nich nevěřil tomu, co 
vidí. 
„Vidím to jenom já nebo ty taky?“ zeptal se Draco vyjeveně. Nebelvír se zmohl jenom na kývnutí. 
Nestane se každý den, aby se takto nebezpečná rostlina chovala jako pes, který vítá svého pána po 
dlouhé nepřítomnosti. 
„Kluci, už můžete,“ zavolal Neville, který už vešel dál do vnitra komnaty. 
Oba chlapci se obezřetně rozhlíželi kolem sebe a hledali případné nebezpečí, když následovali 
Nevilla dovnitř. 
„Nemusíte se bát,“ promluvil hnědovlásek znovu. „Vysvětlil jsem mu, že sem chodíte taky.“ 
„Vidíš,“ strčil Draco loktem Harrymu do žeber, „už zase o něm mluví jako o člověku.“ 
To už došli až k místu, kde Nev zasadil sazeničku osidla. Harrymu stačil jediný pohled do rohu, 
aby naprázdno polkl. Za tu dobu, co uběhla od zasazení, rostlina enormně vyrostla. Zabírala už 
cely roh a její šlahouny se plazily všude kolem. 
„Nechápu, proč lidé říkají, že jsou nebezpečná,“ zamrčel Nev a sledoval, jak se kolem něho osidlo 
ovíjí, ale nikdy ho nesevře. „Vždyť to vůbec není pravda.“ 
„Neville,“ upoutal Harry jeho pozornost. „Osidlo je nebezpečné, sám ti to můžu dokázat.“ 
„Ta kytka se chová divně,“ souhlasil Draco, který si dodal trochu odvahy a přistoupil blíže. „Mám 
takový pocit, že je to spíš tvou přítomností, že se chová takto.“ 
„Cože?“ 
„Myslím, že za to může tvoje magie,“ vysvětloval svoji teorii. „Já mám věštecké sny a ty dokážeš 
ovládat rostliny. Občas se podívej kolem sebe, když jsi ve skleníku. Rostliny kolem tebe se 
nechovají normálně.“ 
„Ty sis toho taky všiml?“ řekl Harry. „Myslel jsem, že se mi jen něco zdá.“ 
„O čem to u svaté Morgany mluvíte?“ nechápal Neville.  
„Neville,“ pokračoval Draco jemně. „Viděli jsme tvé vzpomínky, tvoje zážitky z dětství, dokonce 
jsme prošli tvým zapečetěním samozřejmě ve tvých vzpomínkách, všimli jsme si věcí, který ty ne. 
Rostliny kolem tebe se chovají divně. Jen se podívej na to osidlo.“ 
Nev cítil, jak se mu o tvář otřel jeden štíhlý šlahoun, jakoby ho chtěl uklidnit, když vycítil jeho 
neklid. Zavzpomínal. V tichosti si procházel každou vzpomínku, kterou měl a která se nějakým 
způsobem týkala rostlin. Čím víc jich viděl, tím víc mu bylo jasné, co tím chtěl Draco říct. 
Rostliny ho milovaly a on miloval je. Bylo to jednoduché. 
„Už jsi pochopil?“ zeptal se Draco s úsměvem. 
„Ano, už ano,“ usmál se Nev. 
„Je to tvá síla, Neville,“ promluvil Harry. „Patřila ti kdysi a patří ti i dnes.“ 
„Ale ne že budeš podvádět v Bylinkářství,“ zašklebil se Draco. 
„Myslím, že to ani jinak nepůjde,“ přidal se Harry. „Vždyť v podstatě minule mu ta rostlina ten 
lusk dala sama. Stačilo jen natáhnout ruku.“ 
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Neville se na ně zašklebil, vyprostil se z objetí šlahounu, prošel kolem nich směrem k východu a 
řekl: „Jdu na oběd.“ 
Harry s Dracem se po sobě podívali, pak koukli po osidlu a rychlým krokem se vydali za 
vzdalujícím se mladíkem.  
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27. kapitola – Vánoční prázdniny 
 

Druhý den přinesl další sněhovou nadílku. Jako první se z Nebelvíru probudil Neville, 

neochotně otevřel oči a slastně se v posteli protáhl. Po nějaké chvíli se posadil a rozhlédl se kolem 
sebe. Pohled mu padl na okno a to ho donutilo zalapat po dechu. Venku za oknem byla přímo 
sněhová bouře, nebylo vidět ani na metr.  
„Páni,“ vydechl omámeně. Vylezl ze své vyhřáté postele, obul si trepky a přeťapkal k oknu. 
Přitiskl ruce na sklo a zadíval se přes sklo ven. Hned mu došlo, že muselo sněžit celou noc, jelikož 
na venkovním okenním parapetu byl velký nános sněhu. Nakonec se otočil zpátky do místnosti, 
vrátil se k posteli a zakouzlil hůlkou čas. Zjistil, že do snídaně mají ještě chvíli čas. Obrátil se tedy 
k posteli, ve které spokojeně spinkal zachránce kouzelnického světa. Povzdechl si, pevněji sevřel 
hůlku a obezřetně přistoupil k mladíkově posteli. Tiše rozevřel závěsy, které byly kolem postele, a 
pozorně si prohlédl chlapce, který v ní spal. 
Jedním dlouhým pohledem zkontroloval, že tentokrát plamenem nic nechytlo ani nedoutnalo. Tím 
si trochu oddechl. Ale věděl, že ho čeká něco daleko horší. Buzení. Zhluboka se nadechl a namířil 
hůlkou na spícího mladíka. Věděl, že jinak to nejde. Harry prostě nedokázal vstát bez drastických 
možností.  
„Aguamenti,“ zašeptal. Nečekal na Harryho reakci a urychleně se klidil z dosahu hněvu.  
„Kterej?“ ozval se věží vzteklý řev probuzeného Nebelvíra.  
Než se stačil Potter pořádně vzpamatovat ze šoku, kterému byl vystaven, stačil si Nev posbírat 
několik věcí, které potřeboval k ranní hygieně a zmizel ve dveřích. Ještě strčil hlavu zpátky do 
dveří a řekl: „Za chvíli začne snídaně, tak si trochu pohni.“ 
A zmizel z pokoje. Musel se pro sebe usmát, když slyšel: „Počkej, až tě dostanu do rukou, 
Neville.“ 
Prostě normální ráno v Nebelvírské věži v chlapecké ložnici šestých ročníků. 
 
„Taky bys to mohl zkusit příště šetrněji,“ ohradil se Harry, když si sedl vedle Nevilla u stolu. Ve 
Velké síni byl uprostřed umístěn pouze jeden dlouhý stůl, jelikož ve škole kromě učitelů zůstalo 
jenom deset studentů, takže nemělo smysl dělit se na koleje. 
„Nevím, jestli by to vůbec zabralo,“ zašklebil se hnědovlasý Nebelvír. 
„Co řešíte?“ zeptal se jich Draco, který přišel ze Zmijozelského podzemí na snídani. Když uviděl, 
že jsou v síni sami, sedl si naproti nim a posloužil si několika tousty. 
„Harryho buzení,“ odpověděl Nev a dál se věnoval své ovesné kaši. 
„Zase mě koupal,“ přišel se svou troškou do mlýna i Harry. 
„Ber to pozitivně, Pottere,“ ušklíbl se Zmijozel. „Aspoň se nemusíš ráno sprchovat.“ 
„Moc vtipné,“ zavrčel jeho směrem dotyčný. Chtěl ještě něco dodat, ale vyrušil ho příchod 
několika učitelů, takže se svého komentáře zdržel. Stačilo, že sedí při sobě. Nechtěl budit ještě 
větší pozornost. Místo toho zašeptal, tak aby ho slyšeli jenom ti dva: „Sejdeme se dole 
v komnatě.“ 
S těmito slovy se zvedl od stolu, vzal si jeden suchý toust a odešel ze síně. Ani Nev, ani Draco 
tomu nevěnovali žádnou pozornost a místo toho dál snídali. 
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Harry obezřetně vstoupil do Tajemné komnaty a neustále se kolem sebe rozhlížel, jak hledal 
šlahouny od osidla, které se zabydlelo v podzemí. S tímto došel až doprostřed komnaty, ale po 
osidlu ani vidu, ani slechu. Tudíž si dodal odvahy a vydal se do rohu, kde bylo osidlo zasazené. 
Když k tomuto rohu došel, dostalo se mu zajímavého překvapení. Ďáblovo osidlo bylo smotané 
v jednom velkém klubku a nijak se neprojevovalo. Vypadlo, že spí. 
Harry nad tím jen potřásl hlavou a místo dalšího zkoumání se přemístil do míst, kde před nějakou 
dobou provedli Nevillovo odpečetění. Sice stolek a všechny další předměty uklidili, ale obrazce na 
zemi zůstaly. Chvíli na ně zamyšleně hleděl, než se usadil v jednom z nich do tureckého sedu. 
V podzemí bylo trochu chladno, takže si nechal na sobě svůj školní plášť, aby mu nebyla zima. 
Zhluboka se několikrát nadechl, aby si pročistil mysl, jak je to učila profesorka McGonagallová. 
Zavřel oči a soustředil se na nalezení své zvěromágské podoby. Takto soustředěného pak našli 
zbývající dva z jejich skupinky. 
Nev společně s Dracem vešli do komnaty a hnědovlasého mladíka okamžitě přivítalo osidlo, které 
se probudilo ze svého spánku. Šlahouny se jemně ovíjely kolem celé jeho postavy a vyjadřovaly 
mu tím svoji radost ze shledání. Draco nad tím jenom zakroutil hlavou. Nechal ho ať se přivítají a 
místo toho přešel k Harrymu. Velmi dobře si všiml, kde sedí. Sice ho to trochu překvapilo, ale 
nakonec pokrčil rameny. Stejně jako černovlasý Nebelvír si sedl doprostřed jedno z kruhů a 
ponořil se do své mysli.  
Za nějakou chvíli se k nim přidal i Neville, kterého následovala rostlina. Nechala ho usadit 
v posledním kruhu a obtočila některé své šlahouny kolem něho, asi aby ho ochránila v případném 
nebezpečí. Ale co nikdo neviděl, bylo to, že některé ze šlahounů se přemístily blíže k Harrymu 
s Dracem a jemně se kolem jejich kruhů pohybovaly. Skoro to vypadalo, že osidlo hlídalo jejich 
soustředění jako hlídací pes svého pána. 
 
Oheň, to bylo vše, co se Harrymu podařilo vydolovat z hlubin své mysli. Nic víc. Vztekle otevřel 
oči a nechal je chvíli přivyknout šeru, které nastalo v Tajemné komnatě. Jen mu myslí prolétlo, že 
je tam tma a všechny louče, které se nacházely v místnosti, se rozhořely. Překvapeně zamrkal, ale 
nestěžoval si. Už se mu několikrát povedla kouzla bez hůlky. Teď v zamyšlení vytáhl na světlo 
svou hůlku ze záhybů svého pláště a přejel přes ni prsty. Cítil, jak v ní proudí magie, jeho magie. 
Nikdy dřív mu to nepřišlo. Přišlo mu, že mu vibruje pod rukama, jakoby v ní byl život. 
Najednou ho z jeho zamyšlení vyrušilo děsivé zavrčení. Prudce zvedl hlavu a rozhlédl se kolem 
sebe, jak hledal zdroj toho podivného zvuku. Naneštěstí nic nenašel. Zavrtěl hlavou s tím, že se 
mu něco zdálo a chtěl se vrátit do transu, když se ten zvuk ozval znovu. Tentokrát ale dokázal 
určit, odkud přichází.  
K jeho velkému překvapení se vrčení linulo z Dracova hrdla. Mladík byl pořád ponořen ve své 
mysli a soustředěn na nalezení své zvěromágské podoby, ale jeho tělo se choval jinak. Temné 
vrčení, které by normálně lidské hrdlo nebylo schopno vydat, vycházelo z blonďákových 
pootevřených úst. Harry si povšiml, že Dracovy oči se za zavřenými víčky rychle pohybují, 
jakoby mladík spal a něco se mu zdálo.  
Potter se zvedl, i když jeho tělo proti tomuto dost protestovalo, a napadlo ho, jak dlouho už tady 
dole jsou, když je tak ztuhlý. Velmi tiše se přesunul k Nevillovi a s pohledem upřeným na Draca 
s druhým Nebelvírem zatřásl. Nějak mu nedošlo, že mu osidlo uhnulo z cesty.  
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Nev se okamžitě vrátil do reálného světa a nechápavě se podíval po Harrym. Chtěl se na to zeptat, 
ale ten ho zarazil velmi výmluvným gestem a k tomu se přidalo další zavrčení. Nevillovi se 
rozšířily oči překvapením, když to zaslechl a okamžitě se podíval po Dracovi. Ten, k jejich 
dalšímu překvapení, začal zrychleně dýchat, vrčení se začalo ozývat se stále se zvyšující 
frekvencí, až jim připadalo, že je zvuk nepřerušovaný.  
„Myslíš, že se mění?“ zeptal se Neville v jejich společné mysli. 
„Nevím,“ odvětil Harry stejně. „Ale necítím ho.“ 
Nev okamžitě pochopil, co tím chtěl Harry říct, jelikož i on necítil Draca ve své mysli. Přišlo mu, 
jakoby Draco spal a zablokoval se. Ani nevěděl, že to jde.  
Harry si dodal trochu odvahy, přešel blíže k Dracovi a jemně mu položil ruku na rameno. 
Blonďákovo tělo při doteku ztuhlo a jako blesk se pohnulo směrem k Harrymu. Dřív než se 
černovlásek nadál, jeho ruku v bolestivém sevření třímala Dracova pravá ruka, jejíž nehty se 
prodloužily do ostrých drápů. Mladík naprázdno polkl a podíval se do Zmijozelových očích. To co 
uviděl, nečekal. Místo normálních šedých zorniček se na něho dívaly oči draka. Hrozivé a divoké. 
Navíc se mu z úst vydralo varovné zavrčení. 
„Draco?“ zkusil to Neville, když viděl, že Harry ztuhl. 
Blonďákova pozornost se přesunula na něho, a i Neville musel zalapat po dechu, když mu pohlédl 
do očí. Připadal si tak malý. Přesto všechno to zkusil znovu, přistoupil blíže a řekl: „Draco. To 
jsme my, Neville a Harry. Přece nás znáš.“ 
Nato Draco reagoval dalším varovným zavrčením, ale trochu uvolnil stisk na Harryho ruce. Sice 
ho úplně nepustil, ale aspoň už mu nedrtil ruku.  
„Draco, musíš si vzpomenout!“ přidal se Harry tichým konejšivým hlasem. „Toto nejsi ty. 
Chceme zpátky toho arogantního floutka, kterého známe.“ 
Jak na něho na střídačku nepřestávali mluvit, začalo se do Dracových očích vracet lidské 
podvědomí i vrčení přestávalo. Nakonec tam na zemi v Tajemné komnatě opět seděl Draco 
Malfoy, Zmijozelský princ. 
Jeho oči, které se vrátily do své původní barvy a tvaru, si překvapeně prohlížely drápy na rukou, 
které se ztratit nechtěly. Nato zvedl hlavu a podíval se po svých přátelích a zeptal se: „Co se 
stalo?“ 
„No,“ zašklebil se Harry a masíroval si poraněnou ruku. „Trošičku ses nám ztratil.“ 
„Ztratil?“ 
„Měls pravdu,“ přidal se Longbottom. Přisedl si vedle Draca a pokračoval: „Tvoje podoba je 
opravdu drak. Na vlastní oči jsme se o tom přesvědčili.“ V rychlosti mu popsali, co se stalo. 
Dracovi to připadalo neuvěřitelné.  
„Ale aspoň jsi nějak pokročil,“ přisedl si i Harry. S povzdechem pokračoval: „Já vidím jen oheň. 
Nic víc. Občas zpěv, ale vždycky oheň. Nevím, co dál.“ 
„S tím ti neporadím,“ ušklíbl se Draco. „Může se stát, že vás příště sežeru.“ 
„Moc vtipný,“ zašklebil se v odpověď Harry. 
Jejich škádlení přerušil Nev slovy: „Měli bychom jít. Za pár hodin bude večeře. Měli bychom si 
odpočinout.“ 
„Cože?“ 
„Už?“ 
„Taky jsem se divil,“ usmál se Neville jemně. „Člověku nepřipadne, že tady byl tak dlouho.“ 
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Postavil se, oprášil si kalhoty od špíny ze země a chtěl podat ruku Harrymu, aby mu pomohl vstát, 
ale jeho ruku obtočil jeden ze šlahounů osidla. Mladík se zasmál. Rostlina si vyžadovala pozornost 
jako zvíře. Jemně ji pohladil a sledoval, jak se proplétá kolem jeho prstů. Nakonec mu něco 
nechala na otevřené nastavené dlani. Překvapeně zamrkal, když zjistil, co to je. Zůstal jen němně 
zírat. 
„Co je, Neve?“ zeptal se Draco, když viděl jeho reakci. Hnědovlásek jen zvedl ten předmět a 
ukázal ho ostatním. 
„Co to je?“ nevěděl Harry a zvědavě si prohlížel zelenou tobolku. 
„Semínka,“ odpověděl tiše. „Je to lusk se semeny.“ 
Harry se podíval po Dracovi, ale když viděl i jeho překvapení, nechal si to vysvětlit od Nevilla: 
„Ďáblovo osidlo se strašně špatně množí pomocí semen, proto radši využívá řízkování, zvlášť 
když má tolik šlahounů. A tudíž získat semena od osidla je velmi vzácné. Proto jsem překvapený.“ 
„Měl bys mít radost, Neville,“ řekl Harry jemně s úsměvem.  
„To mám,“ souhlasil taky s úsměvem. Velmi opatrně schoval lusk do kapsy pláště a řekl: „Zkusím 
je zasázet a uvidíme.“ 
„Spíš bys sis ho měl nechat u sebe,“ navrhl Draco zamyšleně. Nato překvapeně vyjekl, jelikož 
jeden ze šlahounů se mu jemně otřel o tvář. Vyjeveně se díval na kytku. 
„Myslím, že Draco má pravdu,“ pozoroval Harry zvláštní chování osidla. Takto se spíše tulilo 
k Nevillovi, než k nim dvěma.  
„Ale proč?“ 
„Možná,“ začal znovu Draco. „Že chce být u tebe pořád a ty dokážeš ovládat rostliny. Ne.“ Zarazil 
ho zvednutou rukou, když viděl, jak se Neville nadechuje k protestům. „Ty dokážeš ovládat 
rostliny. Běž jednou do skleníku a vyzkoušej to, udělej mi to radost. Ale zpět k tématu. Kdybys 
zkusil soustředit trochu svojí magie do těch semínek, možná by vyrostly jen tak samy od sebe. 
Aspoň bys měl kousek země vždycky u sebe. Ale je to jenom teorie.“ 
„Celkem dobrá teorie,“ souhlasil Harry. Když viděl, že tomu Nev moc nevěří, pronesl: „Neville, 
přestaň se pořád podceňovat. Máš zlatou auru, tak si konečně zvykni na to, že budeš mít zvláštní 
moc. Sám si mi jednou řekl, že rostliny cítíš. Tak to zkus.“ 
„Za zkoušku nic nedáš,“ přidal se Draco. 
„Dobrá,“ ustoupil Nev nakonec, když viděl, že si svou neprosadí. „Ale až později, teď mám 
celkem hlad, vždyť jsme neměli oběd.“ 
„Tak tady nemůžu nic jiného než souhlasit,“ zasmál se nahlas druhý Nebelvír. Společně pak 
opustili Tajemnou komnatu. 
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28. kapitola – Nový rok 
 

Štědrý den i Boží hod přišel a odešel. Ani jeden z chlapců to skoro ani nezaregistroval. Sice 

slavnostní obědy a večeře přetrpěli ve společnosti několika studentů, kteří zůstali ve škole, a 
profesorů, ale jinak jim moc pozornosti nevěnovali. Místo toho se naplno ponořili do studia 
zvěromágství. 
Draco udělal od prvního střetnutí se svou dračí podobou několik pokroků. Dokázal si udržet svoje 
vědomí, i když se mu změnily oči a znovu mu narostly drápy. I vrčení ovládl. Viděl, že jsou Harry 
i Neville z jeho pokroků nadšení, ale zároveň cítil, že oni sami jsou v koncích se získáním podoby. 
Toužil jim pomoci, ale on sám nevěděl jak. 
 
A tak přišla poslední noc roku. Učitelé uznali, že nemůžou studenty nutit, aby oslavovali s nimi a 
tak si každý z dětí mohl dělat, co chtěl. Toto se náramně hodilo naší trojici, nemuseli si aspoň 
vymýšlet výmluvy, proč nejsou na oslavě Nového roku. Místo toho si zalezli do Tajemné komnaty 
a znovu pokoušeli svoje štěstí. 
Harry s povzdechem otevřel svoje oči a nechal je přizpůsobit šeru v místnosti, než se podíval na 
svoje zápěstí, kde se nacházeli jeho hodinky. Zamžoural a zjistil, že do půlnoci zbývají ještě 
necelé dvě hodiny. S dalším povzdechem se podíval po Nevillovi s Dracem a samým překvapením 
zalapal po dechu, když uviděl Draca. Všude, kde mladíka nehalilo oblečení, měl černé šupiny, 
jako had či drak.  
„Páni,“ vydechl, čímž vyrušil ostatní dva mladíky ze soustředění. 
Neville si promnul oči a zeptal se: „Co se děje? Pokročil jsi?“ 
„Ne, ale koukni na Draca,“ mávl rukou blonďákovým směrem. 
Longbottom se tím směrem podíval a oči se mu rozšířily překvapením stejně jako předtím 
Harrymu. Dotyčný mladík nechápal, čemu se tak diví, než mu to Harry řekl. Pak se jen 
překvapeně díval na svoje ruce, které byly pokryté šupinami. Nedalo mu to, odtáhl si košili od těla 
a zahleděl se do vytvořené kapsy. Stejně jako na rukou i na hrudi a zbytku těla se objevily šupiny. 
Jeho proměna dosáhla nové úrovně. 
„Doufám, že to dokážu nechat zmizet,“ zauvažoval nahlas, když se prozkoumal. 
„Tak v nejhorším budeš chodit takhle,“ rýpl si Harry s úšklebkem, který se mohl zavdat s jedním 
Dracovým. 
„Neboj,“ uklidňoval ho rychle Neville, když viděl, jak blonďák bledne. „Harry si jen dělal legraci. 
Že jo, Harry.“ 
Na to se černovlásek jenom znovu ušklíbl, zavřel svoje oči a ponořil se znovu do hlubin své mysli. 
„Nic si z něho nedělej,“ pokračoval Nev. „Jen závidí. Což já ostatně taky.“ 
„Neve,“ povzdychl si Draco. Složil si ruce do klína a pověděl: „Ani nevíš, jak bych vám chtěl 
pomoc, ale nevím jak.“ 
„Ale vím, Draco, vím,“ usmál se Nebelvír. Poklepal si na čelo a řekl: „Zapomínáš, že dokážu cítit 
to co ty.“ 
Draco se jen tiše usmál a sledoval, jak Neville zavírá oči a jeho tvář se uvolňuje, jak se propadal 
do hloubek svého podvědomí. I on sám zavřel oči a pokračoval v hledání svého vnitřního tvora. 
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Ani jeden z nich to nevěděl, ale hodiny v Bradavické věži odbyly půlnoc a tím oznámily světu, že 
nastal další rok. S prvním úderem se v podzemí začalo dít něco podivného. A taky proč ne. Říká 
se, že noc, při které umírá a rodí se nový rok, dokáže uvolnit velké množství magie. A to se teď 
dělo ve sklepení. 
Při prvním úderu hodin, jejichž zvuk v hlubinách země nebyl slyšet, se kolem všech chlapců 
zhmotnila jejich zlatá aura. Vířila kolem nich stále divočeji, jak přibývalo úderů na hodinách. 
S posledním úderem zvonu je aura pohltila.  
Osidlo, které se předtím ovíjelo kolem Nevilla, se okamžitě při prvním náznaku magie stáhlo 
zpátky do svého kouta, aby nepřišlo k úhoně, jelikož množství magie bylo obrovské. Člověk by 
řekl, že si na ní mohl i sáhnout. 
A jak se aura s magií objevila, tak rychle i zmizela. V komnatě se znovu objevili tři chlapci, ale už 
neseděli ve svých magických kruzích a stáli v nich. Měli zavřené oči a skoro by se zdálo, že 
nedýchají, jak se jim lehce zvedali hrudníky. 
Jako první otevřel oči Neville. Ale místo jeho obvyklých hnědých studánek mu oči zářily zlatou 
barvou. Ne jenom panenka, ale celé oko i bílé pozadí. A pak to začalo. Jeho proměna. Nejprve se 
mu začaly prodlužovat vlasy a zároveň s tím i bělat. Prsty na rukou se mu stáhly a proměnily na 
kopyta. Když klesl na všechny čtyři, tělo se mu začalo prodlužovat a natahovat, až dostalo tvar 
bílého koně. Kupodivu se spolu s ním měnilo i oblečení. Jako poslední mu narostl impozantní 
zlatý roh uprostřed čela. Když jeho přeměna dosáhla vrcholu, vzepjal se na zadních, pohodil 
hlavou a hlasitě zařehtal. 
Nedaleko od něho se do své zvěromágské podoby měnil i Draco. Jelikož některé aspekty jako 
kůži, drápy a oči už se mu proměnily, zbývalo mu jenom kousek do finální podoby. První co 
ucítil, byla bolest v oblasti lopatek. Ze zad mu vytrhly v košili díry dvě blanitá křídla. Kostrč se 
mu prodloužila do dlouhého černého ocasu, který byl zakončený třemi kostěnými ostny. Jako 
Neville i on po chvíli klesl na všechny čtyři a jeho tělo se začalo měnit a dostávat podobu černého 
draka, jak už napovídaly černé šupiny předtím. Krk se mu natáhl do skoro dvou metrů a za hlavou 
se mu objevilo několik kostěných výrůstků, tvořící jakýsi límec. A ten, kdo by se mu podíval do 
očí, by si připadal jako v pasti, takovou měl v očích pohled. Aby to dokázal, zvrátil hlavu a 
mohutně zařval, až se komnata zachvěla. 
V odpověď se mu po jeho pravici dostalo v ptačím zpěvu. Drak tím směrem zvědavě pohlédl a 
spatřil nádherného rudozlatého fénixe. To byla Harryho podoba. Seděl tam na zemi ve své 
velikosti a v korálkově černých očí se míhalo pobavení. Nato roztáhl obrovská křídla, několikrát 
s nimi zkusmo mávl, aby zjistil, jak fungují a pak už se zvedl z podlahy. Několikrát ve vzduchu 
zakroužil, než se usadil drakovi na zádech. Ten otočil svůj dlouhý krk, aby podíval na to stvoření, 
které se k němu tak má. Když uviděl škodolibost, která z ptáka přímo zářila, pouze si odfrkl, až se 
mu u nozder zajiskřilo. Fénix na to odpověděl veselým zatrylkováním. 
Najednou se ozvalo podrážděné odfrknutí. Jak drak i fénix se podívali směrem, odkud přišel tento 
zvuk a uviděli poněkud naštvaného jednorožce. Ten k nim přešel několika ladnými kroky a drcl 
svým rohem do drakovy hrudi a zafrkal. Černý drak jen protočil očima a sklonil k němu hlavu, 
aby se o něho následně otřel.  
„Nesežer mě,“ ozvalo se Dracovi v hlavě pobaveným Nevillovým hlasem. 
„To si musím rozmyslet,“ odpověděl mu blonďák taky vesele. Cítil, jak jeho tělem probíhá magie 
zároveň s dračí silou. Byl to nádherný pocit. 
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„Neproběhneme se?“ zeptal se Harry. „Tedy neproletíme.“ 
„Ty chceš jít ven?“ zajímal se Neville překvapeně. Nato se rozhlédl po komnatě a pokračoval: 
„Vy možná vyletíte dírou, kterou nás minule vynesl Fawkes, ale já nemám bohužel křídla.“ 
Drak si jen odfrkl, až se zase zajiskřilo, a než se mohl jednorožec vzpamatovat, držel ho ve svých 
spárech. Kůň jen stačil vyděšeně zafrkat, jak se mu nelíbil pocit drápů kolem svého břicha. Ale to 
už drak zkusmo mávl křídly a odlepil se od podlahy. Nutno dodat, že fénix už kroužil ve vzduchu 
a pozorně sledoval dění pod sebou. Když uviděl, že si Draco poradil, vydal se směrem, kde tušil 
jeden z možných východů z Tajemné komnaty. Nemusel ani ohlížet, aby si ověřil, že drak letí za 
ním. Prostě to věděl. 
„Jestli mě pustíš,“ vyhrožoval Nev tiše. 
„Nepokoušej,“ zavrčel Draco. 
Harry ze sebe vydal nádherný výkřik, který ze všeho nejvíc připomínal píseň. S tímto vyletěl do 
nádherné noci. Všude na nebi jiskřily hvězdy, jakoby je vítaly. Pták vyletěl vysoko na nebe a tam 
roztáhl svá křídla do největší možné šíře a znovu ze sebe vydal píseň. Nemusel se bát, že ho někdo 
uvidí. Byli sami. 
Draco opatrně položil jednorožce na zem, než se sám vydal za fénixem. I on roztáhl svá křídla a 
s tímto brouzdal oblohou. Byl to neuvěřitelný pocit, cítit vítr v křídlech. Proháněl se nebem, jak 
mu to síly dovolovaly. 
Neville je mezitím pozoroval ze země, ale nezáviděl. Byla mu bližší země. Cítil ji pod svými 
kopyty a nemohl být šťastnější. Proto se taky rozběhl po pozemích školy, aby i on poznal blíže 
svoji podobu. 

 
Uběhlo několik hodin, než se všichni tři do sytosti 
vyřádili a teď bychom je mohli najít u 
Bradavického jezera odpočívat. Drak ležel trochu 
bokem s nohama složenýma pod sebe a s křídly 
těsně u těla. Hlavu s dlouhým krkem měl 
položenou na zemi a pozoroval jednorožce, který 
pil z jezera. O jeden bok se mu opíral fénix 
s ocasem obtočeným kolem nohou jako hnízdo, ve 
kterém seděl. Všude vládl klid a mír.  
Najednou citlivý dračí sluch uslyšel podezřelý 
zvuk přicházející ze Zapovězeného lesa. Pomalu 
zvedl hlavu a zadíval se směrem, odkud ten zvuk 
slyšel. Když vítr zavlál kolem jeho nozder, ucítil 
zvláštní pach, který nikdy předtím necítil. Pach 
magie a lesa.  
„Co se děje?“ zajímal se Harry, který vycítil jeho 

neklid. 
„Něco se sem blíží,“ odpověděl Draco. 
„Nebezpečí?“ optal se znovu a tentokrát blonďák ucítil, že se ptačí tělo zachvělo. 
„Nevím,“ dostalo se Harrymu odpovědi. 
„Není to nebezpečí,“ vložil se do jejich debaty Neville. 
„Jak to víš?“ podíval se na něho drak zvědavě. 
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„Cítím to,“ odtušil mladík. „Je to přítel. Prostě to vím.“ 
A opravdu z lesa se vynořil jednorožec černé barvy. Zastavil se několik kroků za hranicí stromů, 
pohodil prudce hlavou a zažral. Neville mu odpověděl stejně. Přešel těch několik kroků, které je 
dělily, a jemně se mu otřel o krk. 
„To je Bolt,“ řekl svým druhům. 
„Zdravím tě, maličký,“ promluvil jednorožec, k překvapením Harryho i Draca. I když jim Nev 
řekl, že na něho jednorožec mluvil, přišlo jim to stejně neuvěřitelné. 
„Jsem rád, že se odpečetění povedlo,“ odtušil Bolt. „Přišel jsem tě pozdravit a přivítat do našich 
řad.“ 
Kdyby to bylo možné, tak by se bílý jednorožec začervenal, takhle jenom nervózně přešlápl na 
místě. Neville nebyl rád ve světle reflektorů, jak to sám jednou pronesl.  
„Běž, Neve,“ ozval se vnitřně Harry. 
Kůň otočil hlavu směrem ke drakovi s fénixem a tázavě pohodil hlavou. 
„Běž s ním,“ vysvětlil Draco, ale nezapomněl kousavě dodat: „Ale nezapomeň být do svítání 
doma.“ 
„Moc vtipné,“ odvětil Neville, ale dál už nic nenamítal a sám se jako první rozběhl do hlouby 
lesa.  Bolt na nic nečekal a rozběhl se za ním, aby se mu náhodou neztratil. U jezera zůstali jenom 
Harry s Dracem. 
„Vypadá to, že nám Neville trochu vyrostl,“ pronesl Draco skrz jejich spojení.  
„Nech toho, Draco,“ žduchnul fénix zobákem do boku draka. 
„Zase jsem toho tolik neřekl,“ ohradil se blonďák. Nato se zvedl, protáhl a zamával křídly. Poté 
stočil hlavu na Harryho a zeptal se: „Neproletíme se?“ 
„Dobrý nápad,“ odvětil černovlásek. Několikrát mávl křídly a byl vysoko na obloze. Směrem na 
černého draka na zemi křikl: „Máš babu!“ 
„Pottere,“ zavrčel drak, než i on se vznesl k noční obloze a začal pronásledovat fénixe.  
 
Jednorožci běželi bok po boku lesem, který ozařoval svým jemným světlem bílý měsíc. Dusot 
jejich kopyt byl slyšet na míle daleko a každý tvor jim šel z cesty, jelikož cítili sílu, která sálala 
z bílého koně.  
„Kam vlastně běžíme?“ zeptal se Neville a ani si neuvědomil, že promluvil nahlas. 
„Ke stádu,“ vysvětlil Bolt. „Vůdce tohoto stáda tě chce vidět.“ 
„Proč?“ 
„Jsi člověk, maličký,“ odpověděl černý jednorožec mezi nádechy při cválu. „A máš podobu 
jednorožce. Každý z našeho druhu je na tebe zvědavý.“ 
„Ale už jsem u vás jednou byl a někteří z vás se mě báli.“ 
„To je přirozené,“ pokračoval ve vysvětlování. „Ale teď jsi jedním z nás. A jednou budeš i víc.“ 
„Cože?“ nechápal Neville. 
„Časem.“ 
Neville se dál nevyptával, tušil, že s něho asi nic dalšího nedostane. Místo toho se soustředil na 
cestu, co kdyby se jednou potřeboval sem vrátit.  
Z ničeho nic se vynořili na mýtině, kterou osvětloval měsíc, a na které se popásalo nevelké stádo 
jednorožců s mláďaty. Jako první si jich všiml vůdce stáda. Zlehka k nim přiklusal a zafrkal: 
„Zdravím tě Bolte. I tebe, maličký.“ 
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„Proč mi všichni říkáte maličký?“ zeptal se Neville trochu nešťastně. Ve světě kouzelníků bude za 
chvíli dospělý, tak proč. 
„To proto, že jsi mladý podle našich měřítek,“ odpověděl mu bílý jednorožec. Pak kývl směrem ke 
stádu a řekl: „Pojď, představíme tě.“ 
Jakmile popošli několik kroků od lesa, hned se k nim nahrnula hříbata všech věkových skupin. 
Začala se kolem nich motat a chtěla je strhnout ke hře. Vůdce stáda se na ně pouze podíval 
přísným pohledem, ale ke hře se přemluvit nenechal. Zatím co Neville, když uviděl nadšení a 
hravost v hříběcích očích, nemohl k němu zůstat slepý. Vyrazil tedy mezi hříbata a zapojil se do 
hry na honěnou. 
„Opravdu je to on Bolte?“ zeptal se hřebec trochu pochybovačně a sledoval mladého jednorožce, 
jak si hraje s mláďaty. 
„Copak to necítíš?“ odpověděl černý jednorožec. „Vše kolem něho přímo září a navíc jeho srdce 
je čisté. Když vezmeme v úvahu věci, které se mu staly, je to skoro zázrak.“ 
„To ano,“ souhlasil druhý jednorožec. „A právě proto sis ho vybral, že ano.“ 
„Spíš on si vybral mě,“ zafrkal Bolt v odpověď.  
 

 
„Kde je?“ přecházel Draco, 
teď už ve své lidské podobě, u 
jezera. Nějakým zázrakem se 
mu podařilo proměnit zpátky. 
Sám byl překvapen, když se 
mu to povedlo. Prostě jen 
zavřel oči, soustředil se na 
svou lidskou podobu a 
najednou tam stál jako člověk. 
Jen tak, jako by nebylo nic 
jednoduššího.  
„Neboj, přijde,“ uklidňoval ho 
Harry, který seděl na 
nedalekém pařezu s lokty 
zapřenými o kolena a s hlavou 
složenou v dlaních.  
„Jen aby,“ zavrčel znovu 
blonďák a hodil sebou na zem 
vedle Harryho pařezu. 
Povzdechl si a pokračoval: 
„Měl jsem ho radši před 
odpečetěním. Teď se ukazuje 

jeho pravá povaha.“ 
„To neříkej,“ napomenul ho Potter naštvaně.  
„Jo, já vím,“ ustoupil ze svého strohého postoje. Poté si znovu povzdechl: „Jen mám obavy.“ 
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Harry se překvapeně podíval na Draca. Věděl, co mladík cítí, vždy byli propojeni, jen nečekal, že 
to přizná nahlas. Takhle se přece Zmijozel nechová. Ale místo toho řekl: „Máme na tebe špatný 
vliv.“ 
„Cože?“ 
„Já a Neville,“ vysvětloval. „Za chvíli z tebe bude Nebelvír.“ 
„Tak to tedy ne,“ vyrazil ze sebe zděšeně a zprudka se postavil.  
„Co tak to tedy ne?“ ozvalo se za nimi. 
Oba mladící se otočili po hlase a uviděli Nevilla, jak se prodírá ze šera lesa ve své lidské podobě. 
Jako první zareagoval Draco slovy: „Kde jsi, u Morgany, byl?“ 
Nevillovi se jen rozšířily oči překvapením nad blonďákovým chováním. Nato Draco mávl rukou 
k nedalekému kopci, nad kterým se už začalo objevovat světlo budoucího dne. Neville se tím 
směrem taky podíval, aby pochopil, co tím myslí a když uviděl svítání, pochopil. Trochu 
zčervenal, když řekl: „Trochu jsem se zapomněl.“ 
„Pch,“ odfrkl si Draco, ale pak se ušklíbl a zeptal se: „Tak jaký to bylo?“ 
„Úžasný,“ odpověděl hnědovlásek nadšeným hlasem. Cestou do hradu jim vypověděl, vše co zažil 
mezi jednorožci. Druhý Nebelvír i Malfoy byli rádi, že si to tak užil. 
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29. kapitola – Nové obzory 
 
Chlapci se ani nenadáli a zbytek jejich spolužáků se vrátil do školy po vánočních prázdninách. 
První školní den nového roku zastihl Nevilla v jeho ložnici. Probudil se velmi často, než aby už 
vstál, osprchoval se a šel na snídani. Tak jenom tak ležel a díval se do stropu. V hlavě si přehrával 
jejich noční výpravy v jejich zvěromágskéch podobách a musel se šťastně usmát, tak dobře už se 
dlouho nebavil. 
Nato si na něco vzpomněl. Převalil se na bok a otevřel vrchní zásuvku ve svém nočním stolku. 
Natáhl se rukou dovnitř, chvíli šátral, než vytáhl lusk se semeny. Posadil se a zamyšleně si 
prohlížel lusk na své dlani. Nakonec přikryl jednu dlaň druhou a zavřel oči. Pokusil se soustředit 
svou mysl a magii pouze a jenom na lusk ve své dlani. Chtěl si potvrdit teorii, kterou mu 
předhodili Harry s Dracem, tu ve které dovede ovládat magií rostliny. Už to chtěl vdát, když ucítil 
v dlani mírné šimrání.  
Trochu zaraženě rozevřel dlaně od sebe a odhalil tak, co se skrývalo v jeho dlani. K jeho velkému 
překvapení se mu v dlani kroutilo jako klubko hadů výhonky Ďáblova osidla. Jakmile jeho první 
překvapení pominulo, musel se jemně usmát. Díval se na svou dlaň a přitoměle se usmíval. Natáhl 
druhou ruku a jemně po několika šlahounech přejel prsty. Ty se mu okamžitě začaly obmotávat 
kolem prstů a dožadovaly se tak pozornosti. 
„V klidu,“ snažil se je trochu usměrnit, když se mu snažily vyšplhat po ruce k rameni. K jeho 
překvapení se stáhly zpátky do dlaně a tam vyčkávaly dalších příkazů. Chvíli na ně koukal, než 
tiše řekl: „Tak to bychom měli.“ 
Rozhlédl se kolem sebe a pokračoval: „Ale co s vámi. Nemůžu vás tady jen tak nechat, někdo by 
vás mohl najít a zničit. A dolů vás můžu vzít později. Myslím, že se vám tam bude líbit.“ 
Už chtěl vstát z postele, aby se opatrně porozhlédl po nějakém úkrytu, ale tak nějak to nestihl. 
Výhonky osidla se totiž tak nějak sami stáhly zpátky do semínek, což Nevilla vedlo k dalšímu 
překvapenému zalapání po dechu. S ironií v hlavě si pomyslel, že by se už ničemu neměl divit, ale 
přesto se divil. 
„Tak aspoň nemusím hledat žádnou schovávačku,“ ušklíbl se. Chtěl už lusk schovat zpátky do 
zásuvky, měl strach, aby se někdo neprobudil a neviděl ho, ale rozmyslel si to. Místo toho si ho 
vložil do své tašky s učebnicemi. Poté si posbíral několik věcí, a i když bylo dost brzo, rozhodl se 
jít osprchovat, než bude muset jít na snídani nebo hůř budit Harryho. 
 
Oheň, pořád jen oheň. Spalující, oživující a tak správný. S těmito pocity se Harry probudil a 
okamžitě kolem sebe začal plácat rukama, jelikož jeho deka místy doutnala. 
„Sakra, sakra,“ mrmlal si pod vousy a rozhlížel se kolem sebe, zda uhasil všechny doutnající 
místa. Když se ujistil, že nic jiného nedoutná, uklidnil se a konečně se mohl protáhnout se slovy: 
„To bude zase den.“ 
Najednou se kolem něho roztáhly závěsy a v mezeře mezi nimi se objevila Ronova hlava. Podíval 
se na Harryho a překvapeně řekl: „Ty už jsi vzhůru? Nejsi nemocný?“ 
„Tobě taky ahoj, Rone,“ zamrčel černovlasý Nebelvír a soukal se z postele. „Prostě jsem se jenom 
probudil sám od sebe. Snad se proto země nerozpadne.“ 
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„Tak na to bych moc nesázel,“ zašklebil se zrzek a musel rychle uhýbat, když jeho směrem letěl 
polštář. Naneštěstí se Harry netrefil a mohl jenom slyšet smích, který se ozýval za odcházejícím 
chlapcem.  
I přesto, že ho přítel škádlil, musel se usmát. Možná přece jenom ten den nebude tak špatný. Vstal, 
vzal si několik věcí potřebných k ranní hygieně a odebral se do koupelny. 
 
„Dneska bude hezký den, když pomineme Lektvary,“ poznamenal Harry u snídaně. Měl pořádný 
hlad, takže si dal od všeho trochu, prostě velká anglická snídaně. Neville, který si seděl vedle 
něho, na tom nebyl o nic hůř. I na jeho talíři se vršila hromada jídla, ze které s chutí ujídal. 
„Vy dva máte dneska ráno ale pořádný apetit,“ ohodnotila jejich výkon Hermiona, ale neodpustila 
si zkoumavý pohled. 
„Prostě máme jenom hlad,“ odvětil Harry, když polkl. Nechtěl být jako Ron, který odpovídal 
s plnou pusou, až kusy jídla odlétávaly všemi směry. 
„A koukám, že nejste sami,“ konstatoval Seamus. Když se na něho všichni jeho kamarádi podívali 
tázavým pohledem, ukázal vidličkou ke Zmijozelskému stolu.  
Tam seděl Draco s talířem podobně plným jako Harry s Nevillem.  Za což si vysloužil pohledy od 
všech svých zmijozelských spolužáků. Nikdo ho nikdo neviděl takhle se cpát. 
„Asi má jen hlad,“ pokrčil Neville rameny a vrátil se zpátky ke své snídani. Harry jeho příkladu 
následoval, za což si vysloužil několik zvláštních pohledů. Většinou měl Harry nějakou jizlivou 
poznámku na téma Draco Malfoy, ale dneska měl nějakou zvláštní náladu. Nakonec jen pokrčili 
rameny a pustili se znovu do rozhovorů a snídaně. 
 
„Taky bych se proletěl na svých vlastních křídlech,“ zamumlal si Neville jen tak pro sebe, když 
seděl na hodině Přeměňování. Profesorka McGonagallová sice byla jedna z učitelů, který si 
dokázal udržet ve svých hodinách pozornost všech studentů, ale dneska byla její hodina trochu 
volnější. Žáci dostali za úkol opakovat si probranou látku za minulého půl roku. Sama profesorka 
si sedla za katedru a věnovala se sepisování otázek ke zkouškám OVCE, které se rychle blížili pro 
sedmé ročníky. Občas zvedla hlavu, aby si zkontrolovala, jestli všichni dělají, co mají a neflákají 
se. Už stačila rozdat dva tresty, takže se zbytek třídy dost zklidnil a vrátil se zpátky k opakování. 
„Cos to říkal?“ zeptal se Harry šeptem, tak aby ho nikdo jiný neslyšel. 
„Že bych rád létal,“ odpověděl stejně tiše a tak nějak zasněně. „Chtěl bych vědět, jaké to je cítit 
vítr na křídlech.“ 
„Je to úžasné,“ souhlasil druhý Nebelvír stejně zasněným hlasem. Nato se trochu vzpamatoval, 
chvíli zamyšleně hleděl do daleka, než se mu oči rozšířily porozuměním a začal něco hledat ve své 
tašce s učebnicemi. 
„Co hledáš?“ zajímal se Neville zvědavě a nahlížel mu přes rameno. 
„Knížku o aurách,“ vysvětloval rychle a tiše a přitom se stále přehraboval v tašce, než konečně na 
světlo vytáhl knížečku se svým jménem. Sice byla knížečka bílá, ale za to dobu co byla u Harryho 
v tašce, se vůbec neušpinila. Bila pořád zářivě bílá a na jejím obalu se stále zářivě zlatou barvou 
vyjímalo jeho jméno. 
„A na co?“ 
„Jen mě tak něco napadlo,“ odvětil Harry a rychle listoval knížkou. „Víš, jak McGonagallová 
mluvila o zvěromágách se zlatou aurou.“ 
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„Že si mohou vybrat svoje podoby?“ přerušil ho Nev rychle, jelikož mu došlo, kam tím kamarád 
míří. 
„Přesně,“ řekl černovlásek a dál listoval knížkou., než konečně narazil na oddíl o zvěromágství. 
Chvíli rychle četl, až došel k části, která ho zajímala nejvíc. Prstem jezdil po řádcích, které mohl 
vidět jenom on. Nakonec radostně vyhrkl: „Tady to je.“  
Rozhlédl se kolem sebe, než ztišil hlas do velmi tichého šepotu: „Tady se píše, že jakmile 
zvěromág získá podobu magického tvora a ovládne tuto podobu, může si vybrat několik dalších 
podob obyčejných zvířat a jednoduše se mezi nimi vybírat. Ale jeho hlavní podstatou bude navždy 
magický tvor.“ 
„Páni, myslíš, že je to pravda, že to bude fungovat?“ ptal se hnědovlasý Nebelvír nadšeně.  
„Hej, brzdi, Neve,“ zašklebil se Harry v odpověď. „Probereme to s naším drakem a uvidíme.“ 
Ani jeden z nich si nevšiml, že profesorka se vydala na krátkou obchůzku, aby se přesvědčila, zda 
všichni dělají, co mají. A tak se pomalinku dostala až za ty dva. Když viděla, že baví o něčem 
úplně jiném, řekla: „Pane Pottere, pane Longbottome vidím, že máte jinou zábavu, než si opakovat 
látku, jak máte nakázáno.“ 
Už při oslovení oba mladící ztuhnuli a pomalinku se otočili na starší ženu. Harry přitom schovával 
knížečku do lavice, aby ji neviděla, i když si byl celkem jistý, že ji viděla. Oba tak nějak tušili, že 
dostanou školní trest za neplnění svých úkolů. 
Žena si jen povzdechla, zakroutila hlavou a pověděla: „Věnujte se práci a nedostanete školní trest. 
Rozumíme si?“ 
„Ano, madam,“ vyhrkli oba naráz. Oba začali zběsile listovat v učebnici přeměňování a začali se 
věnovat učení. Profesorka se jen usmála nad jejich horlivostí nedostat trest. S tímto úsměvem se 
vydala dál v prohlídce. 
 
„Tohle bude zajímavé,“ zašklebil se Harry, když večer seděl společně se svými dvěma kamarády v 
komnatě Nejvyšší potřeby. 
„Spíš doufej, že to bude fungovat, Pottere,“ zamrčel Draco s hlavou zabořenou v knížce o aurách, 
ve které studoval Harryho teorii o dalších zvěromágských podobách kouzelníků se zlatou aurou. 
„Jinak budeme po škole chodit napůl přeměnění, když se něco nepovede.“ 
„Hůř jak Hermiona snad nedopadneme,“ odvětil černovlásek vesele. 
„A jak dopadla ona?“ zajímal se Neville zvědavě. 
„No, vypila Mnoholičný lektvar, ale místo vlasu člověka omylem použila chlup kočky.“ 
„Tak proto byla tak dlouho na ošetřovně,“ pronesl zamyšleně Draco. „Teď už to dává smysl.“ 
„Och,“ pozvedl na Dracovým komentářem Harry obočí. Dost ho překvapilo, že si Zmijozel vůbec 
všiml, že Hermiona byla na ošetřovně. 
„Bez nejapných poznámek, Pottere!“ zavrčel jeho směrem blonďák. 
„Nic jsem neřekl,“ zvedl Harry ruce před sebe v obraném gestu. Malfoy se to rozhodl dál 
nerozvíjet a vrátil se ke své knížce. 
„Tak začneme,“ zeptal se Neville nadějně a doufal, že tak přeruší jejich další štěkání. 
„Dobrý nápad,“ přidal se Draco. Vstal ze svého křesla, sundal si školní plášť a posadil se na zem. 
Harryho sice svědil jazyk s nějakou připomínkou o sezení Zmijozelského prince na zemi, ale když 
viděl pohled, který mu věnoval, tak si to rozmyslel. Místo toho si jen sedl na zem a snažil se 
vyčistit si mysl. Pochvíli se k nim přidal i poslední z jejich trojice. 
„S čím začneme?“ zajímal se Harry.  
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„Nějaký pták,“ navrhl Nev rychle. Chtěl vědět, jaké to je létat vlastní silou. 
„Ok,“ souhlasil blonďák a znovu zavřel oči.  
Všichni tři se teď pustili do čištěni své mysli, aby mohli zkusit ovládnout další zvěromágskou 
podobu. Jelikož už měli nějaké zkušenosti s přeměnou, nemuseli se už tolik snažit, stačilo jen 
představit si v mysli zvíře, které chtěli, a zbytek už šel sám od sebe.  
Ne, že by si Neville přímo představil nějakého konkrétního ptáka, prostě nechal svoje podvědomí 
pracovat. Pak už jen cítil, jak se jeho tělo mění a nakonec místo něho seděl na zemi majestátný 
nádherný hnědý orel.  
Několikrát mávl křídly, zaklonil hlavu a vydal ze sebe vyzývavý výkřik. Po jeho pravici se ozval 
ptačí výkřik v odpovědi. Hnědý pták otočil svou hlavu tím směrem a uviděl na zemi sedět tu 
největší sněžnou sovu, jakou kdy viděl. Jediné, co na té sově bylo divné, byly oči. Místo žlutých 
očí na něho hleděly stříbrné. Nádherně stříbrné oči.  
Nato se oba otočili na druhou stranu, kde seděl Harry, ale místo něho tam popocházel černý 
krkavec. Neville se vzduchu podivil jeho výběru, ale nijak to nekomentoval. Místo toho znovu 
zamával křídly a vznesl se k nejbližšímu oknu, které se tam najednou objevilo. Holt komnata 
Nejvyšší potřeby se stará o své obyvatele.  
Jako první oknem proletěl orel, okamžitě se vznesl ke stmívající se obloze. Kdyby se v této 
podobě mohl smát, tak by se smál. Místo toho jen vydal krátké zavřeštění. Udělal několik 
rychlých obratů ve vzduchu, než se otočil a vyhledal zrakem své dva společníky. Vznášeli se 
jenom o několik metrů od něho a v jejich očích bylo pobavení. Místo toho, aby jim vysvětloval, že 
je to úžasný pocit být ve vzduchu, rozhodl se to vzít trochu jinak. Než stačil některý z nich 
zareagovat na jeho myšlenky, už se řítil jejich směrem. Oba ptáci stačili zareagovat právě v čas, 
aby se mu stačili alespoň vyhnout. Orel se stačil ve vzduchu otočit, ale tentokrát si musel vybrat 
jenom jeden cíl, jelikož zbylí dva ptáci byli moc daleko od sebe, aby je mohl zasáhnout oba naráz. 
Vybral si tudíž sovu. Vyzývavě vykřikl a letěl jeho směrem. Draco se mu vyhnul a zareagoval tak, 
že se vydal po něm. Přijal výzvu ke hře. Neville se potřeboval sžít se svou novou podobou, a tak 
se je snažil strhnout ke hře. Když to uviděl Harry, hned se k nim přidal. 
Kdyby se teď někdo podíval z jakéhokoliv okna, které mělo výhled na školní jezero, asi by nevěřil 
vlastním očím. Na obloze se tam honili tři ptáci, každý jiného druhu, jako by to nebylo nic 
nenormálního. 
 
„Páni,“ vydechl Neville, když padl na postel unavený z večerního dobrodružství. „To bylo něco 
naprosto… ani nevím, jak to popsat.“ 
„Jo. Vím, co myslíš,“ zasmál se Harry ze své postele. Ležel na ni s rukama za hlavou, 
překříženýma nohama v kotnících a díval se na strop ložnice. Byl sice unavený, ale šťastný jako 
už dlouho ne. 
„Hej,“ zvedl se druhý Nebelvír do sedu. „Příště bychom mohli zkusit nějakou podobu, ve které se 
budeme moci prohánět lesem. Je to tam nádherný.“ 
„Možná pro tebe,“ zachvěl se Harry, když si vzpomněl na své první, vlastně druhé, setkání 
s Voldemortem.  
Neville tuto myšlenku zastihl a trochu zesmutněl. Nechtěl Harrymu připomínat to zlé, co za svůj 
krátký život zažil.  
„Ale možná to není špatný nápad,“ přerušil jeho výčitky mladíkův hlas. „Uvidíme svět tvýma 
očima, jako jsi ho dneska viděl ty našima. Je to fér. Jen to navrhneme Dracovi.“ 
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„Už to vidím,“ zašklebil se hnědovlásek. „Cituji: Já mám běhat po lese? Kde jste nechali rozum. 
Konec citace.“ 
„Nemysli si, že jsem tě neslyšel,“ ozval se Draco vztekle v jejich podvědomí. 
„Ups.“ 
„Náhodou si myslím, že to není špatný nápad,“ pokračoval.  
„Co není špatný nápad,“ nechápal Harry. Napůl už spal, takže se není čemu divit. 
„Jít se proběhnout do lesa,“ vysvětloval Draco trpělivě. „Mohla by to být zábava. Prohánět se 
lesem.“ 
„Nechat se sežrat,“ zažertoval Nev. 
„Tak tohle v plánu zrovna není, ale když jinak nedáš,“ řekl Draco vesele. 
„Takže rozhodnuto,“ uzavřel Harry debatu na toto téma. Přetočil se na bok, a jak byl, tak 
okamžitě usnul. 
„On už spí,“ nechápal Draco, když ucítil, že mladík usnul. 
„Taky se divým,“ zakroutil Nev hlavou. „Asi je unavený.“ 
„Asi,“ souhlasil blonďák nakonec. „Dobrou noc, Neville.“ 
„I tobě, Draco,“ odpověděl a na noc se rozloučili. 
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30. kapitola – Hlasy 
 

Po několik dalších týdnů se k pokusům se zvířecími podobami nedostali, dost je zatížila škola 

se svými požadavky na studium. Měli tak sotva čas se sejít několikrát v týdnu, aby si trochu 
zatrénovali kletby, ale jinak se věnovali svým esejím a domácím úkolům. 
„Mě to prostě nebaví,“ povzdechl si Harry nedomácím úkolem z Lektvarů. Snape začal být trochu 
náročnější než obvykle se zadáváním esejí. 
„Tak to ti i věřím,“ zašklebil se Neville v odpovědi. Sám se zabýval esejí do jednoho ze svých 
předmětů a taky mu to zrovna moc nešlo. Sice se zabýval rostlinami, ale tak nějak působil 
unaveně a nezaujatě. Hodil brk na pergamen a řekl: „Potřebuju se odreagovat.“ 
„Souhlasím,“ přidal se k jeho nápadu druhý Nebelvír. Odložil svoje knihy, zadíval se z okna, a 
když zjistil, že je ještě dost světla, řekl: „Půjdeme ven.“ 
„Opravdu?“ ujišťoval se Nev. Pak zavřel oči a promluvil k Dracovi: „Jdeme ven. Jdeš s námi?“ 
„Sláva,“ ozval se Draco. „Kde se sejdeme?“ 
„U lesa,“ odpověděl Harry a balil si svoje věci, aby mu někdo něco nevzal. Neville vedle něho 
následoval jeho příkladu a skládal si svoje věci do tašky. Než se stačil někdo z jejich přátel, se 
kterými dělali domácí úkoly, vzpamatovat, byli z knihovny pryč. 
„Kam tak najednou šli?“ zeptal se Seamus a hlavou natočenou na dveře knihovny, ve kterých před 
chvíli zmizeli. 
„Asi se projít,“ zareagoval Dean pokrčením ramen. „Měli celkem dost dobrý nápad, taky bych šel. 
Tyhle úkoly můžou počkat.“ 
„Tak to nevím,“ zašklebil se Seamus znovu. „Tu esej do přeměňování musíme zítra odevzdat.“ 
„Ach jo,“ povzdechl si Thomas a pokračoval v psaní. 
 
„Konečně venku,“ protáhl se Neville, když vyšli na čerstvý vzduch. „Přišlo mi to jako věčnost, co 
jsme naposledy byli venku. Ta škola mě zabíjí.“ 
„Souhlasím,“ přidal se k nim Draco ve stínu lesa, tak aby je nikdo nemohl vidět. „Jdeme?“ 
„Že váháš,“ zašklebil se Nev, který se cítil jako doma. Stáli na hranici lesa v jeho stínu a cítil, jak 
k němu stromy promlouvají. Byl to divný pocit. Ale místo toho aby se tím teď zabýval, rozhodl se 
proměnit do nějaké vhodnější podoby, aby mohl běžet lesem a užívat si volnost pohybu. Tudíž 
jednorožec nepřicházel moc v úvahu. Na chvíli se zamyslel, než se ušklíbl, zavřel oči a soustředil 
se na svou novou budoucí podobu.  
„Vau,“ ocenil to Harry, když se předním Neville pomalu proměnil v krásného hnědého vlka. 
Několikrát ho obešel, aby si ho ze všech stran prohlédl, než zabořil svoje prsty do jeho hustého 
kožichu. „Páni, je to tak jemný. Působí hrubě na pohled, ale je úžasně jemná.“ 
„Pottere, zdržuješ,“ ucedil Draco a i on sám se proměnil do vlka, ale bílého. 
„Proč pořád bílá?“ zamumlal si Harry pod vousy, ale citlivý vlčí sluch to zaznamenal. Takže 
Harry dostal ke své poznámce výhružné zavrčení.  
„No jo už se měním,“ zavrčel v odpověď. A po chvíli stál na jeho místě černý vlk, zhruba stejné 
velikosti jako ten hnědý. A pak už zmizeli v lese.  
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„Páni, to bylo něco,“ řekl Harry, když si společně s Nevillem a Dracem lehli do trávy na jedné 
s lesních mýtinek a dívali se na nebe poseté hvězdami. 
„Souhlasím,“ přidal se Draco. „Netušil jsem, že běhání po lese může být tak povzbuzující a 
zábavné.“ 
„Vidíš, o co jste přicházeli,“ zasmál se Neville uvolněným hlasem. Byl šťastný. Byl se svými 
přáteli a byl v lese, co víc by si mohl přát. Snad jen, aby zmizel věčný stín Voldemortovy 
přítomnosti. 
„Musíme to dělat častěji,“ řekl Harry, který cítil spokojenost druhého Nebelvíra jako svoji vlastní. 
„Hmm,“ zamrčel Draco souhlasně. 
Najednou se Neville prudce posadil a vyhrkl: „Málem jsem na to zapomněl.“ 
„Na co?“ zeptal se Harry. 
„Toto,“ odvětil a začal něco hledat po kapsách hábitu, která měl na sobě, když se přeměnil ve 
vlka. Nakonec na světlo hvězd vytáhl lusk se semeny od osidla. „Na něco jsem přišel.“ 
Harry s Dracem se přisunuli blíže, aby dobře viděli a čekali, s čím se jim Nev pochlubí. Nemuseli 
čekat dlouho. Mladík si položil lusk na otevřenou dlaň, soustředil se, a pak se ušklíbl nad 
překvapenými výrazy kamarádů, když z lusků vyšlehly výhonky. 
„Páni,“ vydechl černovlasý Nebelvír, který se vyjeveně díval na klubko svíjejících se výhonků 
Ďáblova osidla. 
„Dobrá práce,“ odhodnotil Draco jeho výkon. Opravdu byl Nevovým výkonem překvapený a 
potěšený, že si mladík konečně začíná věřit. Najednou ho něco napadlo a zeptal se: „Mohl bych si 
ten lusk na pár dní půjčit?“ 
„Proč?“ nechápal Nev. Pravda byla spíš taková, že se nechtěl se semeny, která mu dělala 
společnost, rozloučit. 
„Neboj,“ usmál se blonďák jemně, „nic jim neudělám. Jen chci něco zkusit. Slibuji, že se jim nic 
nestane.“ 
„Dobře,“ souhlasil Nebelvír nakonec. Nechal výhonky stáhnout se zpátky do lusku a ten předal 
Dracovi se slovy: „Jako oko v hlavě.“ 
„Slibuju.“ 
„Měli bychom se vrátit,“ řekl Harry jen tak do větru. Ale ani jemu se nechtělo vrátit zpátky mezi 
čtyři stěny hradu. 
„Máš pravdu, může nás někdo začít hledat,“ souhlasil Nev neochotně. Ani nevstal, aby se 
proměnil ve vlka, prostě to udělal, takže místo chlapce tam na zemi ležel hnědý vlk a díval se 
kolem sebe. Poté vstál a společně se svou malou smečkou zmizel ve tmě lesa. 
 
Draco se celý následující týden zabýval projektem, který ho napadl, když uviděl Nevillovy 
schopnosti tenkrát v lese. A nakonec po týdnu, byl se svou prací spokojen. Zbývalo jedno, vrátit 
semínka Nevillovi. Rozhodl se, že to udělá v sobotu odpoledne na jejich obvyklé schůzce 
v Tajemné komnatě. 
V sobotu odpoledne se do Tajemné komnaty jako poslední, jelikož ho zdržela Pansy se svými 
věčným otravováním. 
„Podívejte se, kdo přišel,“ zasmál se Harry, jelikož oba dva Nebelvíři cítili jeho rozčílení nad 
Pansynou otravností.  
„Pottere, přísahám, že tě jednou vlastnoručně zabiju,“ zavrčel Draco a přisedl si k nim do svého 
kruhu. Tak nějak se naučili sedávat v nich. Cítili se v nich dobře. 
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„To neuděláš, na to mě máš příliš rád,“ zasmál se Harry znovu, čímž si vysloužil skoro dračí 
zavrčení od blonďáka, ale jinak to nekomentoval. Místo toho vytáhl něco ze své kapsy a ukryl to 
v dlaních. Otočil se na Nevilla a řekl: „Nastav ruce.“ 
„Co je to?“ zajímal se Nev a udělal, jak mu řekl. 
„Jen ti něco vracím,“ pokrčil Malfoy neurčitě rameny a vložil do hnědovláskových dlaní onen 
předmět. 
Nev počkal, až Draco stáhne své ruce, než se podíval na předmět ve svých dlaních a překvapeně 
zalapal po dechu.: „Draco, co…?“ 
„Napadlo mě, že bys je měl mít pořád u sebe, tak jsem je vetknul do tohohle,“ pokrčil |Draco 
rozpačitě rameny.  
„Je nádherný,“ řekl Nev. Na jeho dlani ležel stříbrný řetízek, který měl v pravidelných intervalech 
do sebe vetknuté semínka osidla.  
„Dej si ho na ruku,“ vyzval ho a čekal, až tak Nev udělá.  V okamžiku jak si mladík zapnul řetízek 
kolem ruky, zmizel v jeho kůži. Vstřebal se do těla. Draco se usmál, že jeho kouzla fungovali a 
řekl: „Takhle to bude vypadat víc tajemně. Budeš moc kdykoliv vyvolat šlahouny, ale nikdo 
nebude vědět, odkud se vzaly.“ 
„To je naprosto…,“ nevěděl Longbottom co říct. Dracův dárek mu udělal velkou radost. 
„Úžasný,“ doplnil Harry za Nevilla, a pak se ho zeptal: „Nemohl bys z osidla vymámit ještě jeden 
lusk se semeny?“ 
„A proč?“ 
„Draco by ti mohl udělat ještě jeden takový na tvou druhou ruku,“ vysvětloval rychle. „Budeš tak 
mít ozbrojený obě ruce.“ 
„Ozbrojený,“ zeptal se Nev trochu nechápavě. 
„Ještě mi řekni, že jsi nepřemýšlel nad tím, že by se to dalo použít v boji,“ pokračoval Harry ve 
své teorii. „Představ si, že můžeš používat kouzla a zároveň přírodu kolem sebe.“ 
Neville jen zalapal po dechu, nad Harryho návrhem, na rozdíl do Draca, který se nad tímto 
zamyslel. Musel přiznat, že na této myšlence něco bylo. Nebo by na své straně měli alespoň 
výhodu překvapení. 
„Harry má pravdu, Neve,“ řekl nakonec. „Sice se ti to moc nelíbí, ale je to pravda.“ 
„Ne,“ sklonil hnědovlasý Nebelvír hlavu ke svému zápěstí, ze kterého se zázračně vynořily 
šlahouny osidla a omotaly se kolem jeho prstů. „Máte pravdu. V boji s Voldemortem se nám bude 
hodit každá výhoda, kterou můžeme získat. A tahle nám může hodně pomoc.“ 
Nato vstal, přešel do kouta k osidlu, které ho kupodivu nechalo dneska o samotě, pohladil jeden 
z jeho šlahounů a tiše k němu promluvil: „Vím, že žádám hodně, ale nebyl by tam další lusk?“ 
Osidlo se trochu zachvělo a jeden ze šlahounů mu podal druhý lusk. Neville si ho opatrně vzal a 
vděčně řekl: „Děkuji.“ 
Čímž si vysloužil jemné pohlazení po tváři od osidla. Pak se mladík otočil a vrátil se ke svým 
dvěma kamarádům. Znovu si sedl do svého kruhu a podal lusk Dracovi se slovy: „Hlavně opatrně. 
Další už by nemusely být.“ 
„Tuhle konverzaci už jsme jednou vedli,“ odtušil Draco, ale i tak si převzal lusk velmi opatrně, 
nechtěl Nevilla naštvat. Nato si položil lusk před sebe na zem, vytáhl hůlku a mávl s ní nad 
luskem ve velmi složitých pohybech a přitom něco zamumlal. Zbývající dva mladíci se zvědavě 
dívali, jak se lusk mění do podoby stříbrného náramku se semeny.  
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„Páni,“ vydechl Harry, když Draco podal hotový náramek Nevillovi, aby ho vyzkoušel. „Jak jsi 
přišel na takové kouzlo?“  
„Sám nevím,“ pokrčil blonďák rameny a pozorně sledoval Neva, jak vyvolává šlahouny ze semen. 
„Prostě jsem zkombinoval několik kouzel a ono to vyšlo.“ 
„A naprosto výjimečné,“ pochválil ho Nev, když náramek zmizel v jeho kůži. 
Náhle sebou Harry trhl, šáhl si do kapsy u kalhot a vytáhl na světlo rozžhavený galeón. Rychle ho 
obrátil v prstech a nahlas přečetl, kdo ho hledá: „Hermiona. Musím běžet.“ 
„Půjdeme taky,“ rozhodl Draco. A tak všichni opustili Tajemnou komnatu. 
 
Harry nemohl tu noc spát, jen se tak převaloval ve své posteli, než vztekle odhodil přikrývku a 
vstal. Natáhl si na sebe školní plášť, aby mu nebyla venku zima, a otcův plášť a opustil ložnici. 
Plížil se chodbami hradu, až se konečně dostal ven na pozemky, aniž by někoho potkal. Vypadalo 
to, že Filch ani Snape nebyli dnes v noci na obchůzkách.  
Svlékl si neviditelný plášť, zastrčil si ho kapsy u školního pláště a vydal se k Zapovězenému lesu. 
Když došel až k jeho samotné hranici, uvědomil si, že se mu samotnému běžet lesem nechce. Moc 
si zvykl na stálou přítomnost dvou dalších chlapců. Místo toho si sedl do stínu jedno velkého 
stromu, opřel se zády o kmen a zadíval se směrem k jezeru a svou mysl nechal jen tak se bloudit.  
Z tohoto transu ho vytrhlo až vlčí zavytí. Mladík se okamžitě podíval na nebe, ale trochu ho 
uklidnilo, že měsíc byl ve své první čtvrtině, takže vlkodlak to nebyl pouze obyčejný vlk. I tak 
Harry vytáhl z pláště svou hůlku, nechtěl riskovat setkání s vlkem neozbrojený. Rozum mu říkal, 
že by se měl zvednout a vrátit se na kolej, ale jeho instinkty křičely jinak. Chtěly, aby zůstal. A tak 
se pohodlně usadil a čekal. 
Náhle se z lesa na ozářené pozemky školy vynořil velký vlk. Několikrát začichal, a když se ujistil, 
že je sám, přešel až k jezeru, aby se napil. Naštěstí Harryho necítil, ani neviděl, jelikož mladík byl 
po větru.  
Harry tiše sledoval, jak vlk pije a musel uznat, že je na něho nádherný pohled. Zvíře mělo zvláštní 
barvu srsti, od každé barvy něco, tedy teplé barvy. A jeho velikost taky nebyla nepovšimnuta, 
Harry si uvědomil, že je větší než Dracova podoba vlka, a to už bylo co říct. 
Když se vlk dostatečně osvěžil, sedl si na břehu na zadek a zadíval se na měsíc. To, co se stalo 
pak, připadalo Harrymu jako sen, jelikož vlk promluvil, tedy spíš si povzdechl: „Jak já ho 
nenávidím. Vždycky musí být po jeho.“ 
Harry překvapeně poslouchal vlkovo naříkání, než po chvíli promluvil a ani si neuvědomil, že 
z jeho hrdla nevychází lidský jazyk, ale vrčení: „Kdo je on?“ 
Vlk sebou poplašeně trhl, když uslyšel jiné zavrčení a začal vrčet v obranném gestu. Nebelvír 
pomalu vstal a vyšel ze stínu lesa, aby se tak ukázal zvířeti, než se znovu zeptal: „Kdo je on?“ 
Vlk překvapeně stáhl uši do zadu k lebce a zcela nechápavě řekl: „Jak to že mluvíš naším 
jazykem. Lidi nemluví po našem.“ 
Harry pokrčil rameny, přešel několika kroky k němu a odpověděl: „Mluvím i s hady. A dokážu se 
měnit do podoby vlka, takže možná proto.“ 
Zvíře ho několikrát obešlo, nasávalo vzduch kolem něho a pokračovalo: „Cítím z tebe silnou 
magii.“ 
„Zlatá aura,“ odvětil Harry a zčervenal. 
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„Tak to jsi ty?“ podivil se vlk a sedl si před ním na zadek. Když viděl, že mladík nechápe, 
pokračoval: „Před několika měsíci jsme všichni v lese cítili povstání obrovského množství magie. 
Starší říkají, že to znamená předzvěst něčeho velké, ale nenapadlo mě, že by to mohl být člověk.“ 
„Jsem tři,“ přerušil jeho vyprávění. „Jeden můj kamarád by svázán, a tak jsme mu pomohli.“ 
„Aha,“ pronesl vlk. Nato se zamyslel, chvíli byl potichu, než pokračoval: „Vlastně mi o tomto 
vyprávěl dědeček. Myslel jsem, že to byla pohádka.“ 
„O čem to mluvíš?“ 
„I když jsem obyčejný vlk, v kouzelném lese nasákneš magií,“ vysvětloval. „Můj dědeček byl 
velmi modrý a často mi vykládal pohádky před spaním. Mezi mou nejoblíbenější patřila ta o třech 
silných bojovnících, kteří se musí zrodit, aby zabránili temnotě převzít vládu nad světem. Ale ne 
jednou, ale dvakrát budou muset zachránit svět, a při tom druhém boji se k nim přidá 
znovuzrozený, aby vyvážil jejich síly.“ 
„Tři bojovníci,“ zakroutil hlavou Harry. „Zní to jako proroctví a těch už mám ve svém životě 
dost.“ 
„Proroctví?“ 
„Mé jméno je Harry Potter.“ 
„Och,“ vydechl překvapeně. Načež smutně potřásl hlavou: „To mi nikdo nebude věřit.“ 
„Ale ty budeš vědět pravdu,“ usmál se mladík a jemně mu přejel dlaní po zádech. „To je vše co 
potřebuješ.“ 
Takto si povídali až do ranních hodin, kdy se Harry musel vrátit na svou kolej, jelikož by bylo 
podezřelé, že není ve své posteli. Přátelsky se rozloučili a rozešli se každý do svého světa.  
 
Kupodivu se necítil unavený, i když skoro celou noc probděl, ale místo toho se cítil velmi 
odpočatý a klidný. Takže ani potyčka se Zmijozelskou částí školy mu nemohla zkazit krásné ráno, 
když mířil společně se svou třídou na hodinu Péče o kouzelné tvory.  
„Takže,“ uvedl hodinu Hagrid. „dneska máme za úkol vyčistit ohradu pro hypogrify. Trochu se mi 
porvali, takže výběh je trochu zničený. Nemusíte se bát, přesunul jsem je do jiného. A doufám, že 
dnes se to obejde bez zranění.“ 
S těmito slovy se podíval po Dracovi, který se tvářil pořád stejně povýšeně, jakoby se ho 
poznámka o zranění vůbec netýkala. 
„Tak do práce,“ pokynul jim poloobr a sám se rozešel jako první k výběhu, který potřeboval 
opravit.  
Harry šel bok po boku s Nevillem a o něčem si povídali, když zaslechl první hlas. Překvapeně 
zmlkl uprostřed věty a rozhlédl se kolem sebe.  
„Harry, děje se něco?“ zeptal se Longbottom. 
„Nic,“ zakroutil hlavou v záporu a chystal se pokračovat v rozhovoru, když to přišlo. Desítky 
hlasů se mu rozlily hlavou, některé křičely, některé šeptaly. Ale všechny se ozývaly v jeho hlavě, 
až bolestně vykřikl. Chytil si hlavu do dlaní a klesl na kolena. Celou dobu opakoval: „Ať 
přestanou. Ať jsou zticha, prosím. Prosím.“ 
„Harry,“ vykřikl Neville zděšeně a klekl si vedle černovláska. Než stačil znovu otevřít pusu 
k otázce, Harry naposledy vykřikl a omdlel. Tak tak, že ho stačil druhý Nebelvír zachytit.  
„Co se děje?“ prodral se k nim houfem studentů Hagrid. 
„Nevím,“ odpověděl Nev. „Z ničeho vykřikl a chytl se za hlavu.“ 
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To Hagridovi stačilo, opatrně vzal Harryho do náruče a ostatním studentům řekl: „Hodina 
skončila.“ 
A rozběhl se i s mladíkem v náručí ke hradu. 
„Rone,“ popadla Hermiona mladíka za ruku a táhla ho za učitelem. „Musíme za Harrym.“ 
Zrzek se s ní nehádal a poslušně se nechal odtáhnout. V duchu si myslel, že to asi Voldemort.  
Ostatní studenti jak z Nebelvíru, tak ze Zmijozelu se rozešli v hloučcích, které probíraly 
proběhnuté události, do hradu, aby si užili volnou hodinu. Nikdo si nevšiml, že na louce před 
Hagridovou hájenkou zůstali dva studenti. Jeden ze Zmijozelu a druhý z Nebelvíru. 
„Co to bylo, Neve?“ zajímal se Draco. Byl celkem rozhozený, jelikož necítil Harryho vědomí a 
ani necítil příchozí záchvat. 
„Nevím,“ zakroutil dotyčný mladík hlavou. „Přišlo to tak náhle.“ 
„Co to říkal?“ zeptal se blonďák znovu. „Viděl jsem, jak se mu hýbou rty.“ 
„Myslím, že to bylo: Ať přestanou. Ať jsou zticha, prosím,“ odcitoval Nev Harryho slova. 
„Nemyslím si, že to byl Voldemort.“ 
„Souhlasím,“ kývl Draco souhlasně. „Běž za ním. Přijdu, jakmile to bude bezpečné.“ 
„Řeknu ti, jak to vypadá,“ ujistil ho Neville a rychlým krokem zamířil na ošetřovnu, jelikož si 
myslel, že tam ho Hagrid odnesl. 
Draco se za ním jenom smutně díval, tak moc by šel taky. Ale věděl, že musí zachovat krytí. 
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31. kapitola – Na ošetřovně 
  

Hagrid vrazil na ošetřovnu a hned vykřikl: „Poppy, rychle!“ 

„Co se děje?“ vyběhla ošetřovatelka ze své kanceláře. Jakmile uviděla bezduchého mladíka 
v mužově náručí, pochopila a řekla: „Na postel. Honem. Co se stalo?“ 
Hagrid udělal, jak mu bylo řečeno a přitom vysvětloval: „Složil se uprostřed hodiny. Držel se za 
hlavu a křičel.“ 
„Snad ne,“ zalapala po dechu žena a okamžitě začala hůlkou dělat nad mladíkem složité pohyby, 
aby se ujistila, že není zraněn a zároveň diagnostikovala, co se mu stalo. Nakonec svěsila ruku se 
slovy: „Je v naprostém pořádku.“ 
„Cože?“ 
„Sama tomu nerozumím,“ vyhrkla nechápavě. „Jestli to byl On, tak by to nechal nějaké stopy, ale 
nemůžu nic najít. Diagnostická kouzla říkají, že v naprostém pořádku. Pošlu pro Albuse, Severuse 
a Minervu.“ 
„To bude nejlepší,“ souhlasil muž. 
Žena zmizela ve vedlejší místnosti, aby se spojila s požadovanými učiteli. Mezitím se na 
ošetřovnu vřítila Hermiona následovaná Ronem. Okamžitě vyhrkla: „Co je s Harrym?“ 
„Zatím nic nevíme,“ pokrčil Hagrid rameny. 
„Cože?“ nechápal Ron.  Podíval se na mladíka v posteli a přišlo mu, že vypadá normálně. Chtěl se 
na něco zeptat, ale nestačil ani otevřít pusu, když se do místnosti vrátila madam Pomfreyová. 
V okamžiku, kdy je uviděla stát na ošetřovně, dala si ruce v bok a řekla: „Co tady děláte? Sem bez 
povolení nesmíte. Ven!“ 
Oba Nebelvíři věděli, že se ženou se nemá cenu dohadovat, a tak poslušně opustili ošetřovnu. Ale 
to jim nezabránilo v čekání na chodbě před ošetřovnou. Tak je tam našli tři profesoři, když 
spěchali na ošetřovnu. 
„Slečno Grangerová, pane Weasley, co tady děláte?“ zeptala se jich McGonagallová. 
„Čekáme, abychom se dozvěděli, co je s Harrym,“ odpověděla Hermiona rychle. 
Profesorka si povzdechla a řekla: „Běžte na kolej. Dám vám vědět.“ 
„Ale,“ protestoval Ron. 
„Neslyšeli jste ředitelku své koleje,“ skočil mu Brumbál do řeči. „Běžte.“ 
Na to bohužel nemohli nic říct, ředitel se prostě poslouchá. Se skloněnými hlavami odešli směr 
Nebelvírská společenská místnost. Ani jeden z nich si nevšiml Nevilla schovaného ve stínu za 
brněním.  
 
„Poppy, co se děje,? zeptal se Brumbál v okamžiku, jak vkročil na ošetřovnu. 
„Harry měl nějaký záchvat či co,“ odpověděl Hagrid. „Držel se za hlavu a křičel.“ 
„Vy-víte-kdo?“ zeptala se Minerva a se strachem v očích se podívala na mladíka v posteli. Byl 
bledý, ale jinak vypadal v pořádku. 
„Nevím, ale neřekla bych,“ pokrčila Poppy rameny. „Nemá žádné viditelné zranění a ani jeho 
mysl není nijak poškozená.“ 
„Zajímavé,“ pohladil si ředitel svoje vousy. 
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„Mám se podívat do jeho mysli,“ zeptal se Severus. Moc se mu do toho nechtělo, ale jestli z toho 
dostanou nějaké informace, může jim to pomoci v boji. 
„Ne,“ zatrhla to léčitelka. „Nevím, co s ním je. Mohlo by mu to ublížit.“ 
„Dobrá,“ povzdychl si Albus. „Nezbývá nám nic jiného, než počkat, až se vzbudí sám.“ 
„Jestli se vzbudí,“ zavrčel Snape.  
„Severusi,“ okřikla ho Minerva. „Nemluv tak.“ 
Muž si jenom odfrkl a odešel z ošetřovny, a ani on si nevšiml schovaného Nevilla. 
„Až se vzbudí, tak mě informuj, Poppy,“ řekl Brumbál. „Nemá cenu tady zůstávat, když 
nemůžeme pomoci.“ 
„Souhlasím,“ přidala se na jeho stranu ošetřovatelka. „Musí mít klid.“ 
„Jdeme, Minervo,“ nabídl ženě rámě a společně opustili místnost, následováni Hagridem. Neville, 
při pohledu na tři profesory, se stáhl ještě více do stínu, aby ho náhodou neobjevili. Počkal ještě 
několik minut, aby si byl jistý, že jsou pryč, než se vydal ke dveřím ošetřovny. Zhluboka se 
nadechl a zatlačil na klinu. Dveře se otevřely a vpustily ho dovnitř.  
„Madam Pomfreyová,“ řekl nahlas, když ji uviděl sklánět se nad Harrym. „Jak je na tom?“ 
„Pane Longbottome,“ řekla překvapeně. Na to se zamračila: „Tady nemáte co dělat.“ 
„Musím vědět, co se mu stalo,“ odvětil Nev pevným hlasem. Žena se na chvíli zarazila, jelikož 
tento hlas od něho ještě neslyšela. Pozorně si ho prohlédla a přišlo jí, že se nějak změnil. 
„To nevíme,“ pokrčila rameny.  
„On?“ 
„Tomu nevěřím,“ odpověděla, když jí došlo, koho tím myslí. Sledovala, jak se přiblížil víc 
k posteli a natáhl ruku k Harryho. Mladík v posteli, jakoby vycítil jeho přítomnost, mu ji pevně 
stisknul.  
„Ještě že tak,“ prohlásil úlevně.  
„Dohlédněte na něj,“ povzdechla si nakonec, jelikož viděla, že ho odsud jen tak nedostane. „Mám 
na práci i jiné věci.“ 
„Jistě,“ usadil se Neville na židli u postele. Ještě než zmizela ve své kanceláři, zeptal se: „Může 
přijít i Draco?“ 
„Zastaví vás moje ne?“ zeptala se v odpovědi s úsměvem a zavřela za sebou dveře.  
„Draco, přijď na ošetřovnu,“ řekl Nev. 
„Jsem na cestě.“ 
 
Draco se tiše vkradl na ošetřovnu a usadil se na druhé židli u postele. Hůlkou mávl směrem ke 
dveřím, aby je kouzlo varovalo, kdyby někdo přicházel v dostatečném předstihu, aby se stačil 
schovat.  
„Tak co?“ 
„Neví, co se mu stalo,“ odpověděl Neville. „Ale jsou si jisti, že to nebyl Voldemort.“ 
V Dracově tváři se objevila úleva. Byl rád, že jeho kamaráda nemučí ten hadí ksicht. Ale i tak 
neměli odpověď na otázku, co se mu stalo. 
„Kéž bych mu tak mohl pomoci,“ zavzdychal Nev. Tak moc chtěl Harrymu pomoci, že ho jeho 
vlastní magie vyslyšela. Kolem jeho ruky, která držela tu černovláskovu, se rozprostřelo jemné 
konejšivé zelené světlo.  
„Co to je?“ vyrazil ze sebe Draco překvapeně a míhal pohledem z Nevillovy tváře na jeho ruce a 
zpátky. 
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„Já nev..,“ odmlčel se Nebelvír. Náhle pochopil a řekl: „Moje magie reaguje na tu jeho a pomáhá 
mu léčit se ze šoku.“ 
„Léčit?“ 
„Už to tak vypadá,“ zašklebil se Neville. Tato schopnost se mu líbila. Cítil, jak jím prochází vlny 
jemné magie, která mu patřila. 
„Fajn,“ uzavřel Draco debatu. „O tomto si promluvíme později. Teď je na pořadníku Harry.“ 
„Dobrá,“ zavřel Longbottom oči a soustředil se na svoji magii. Blonďák se jen tiše díval a hlídal.  
 
Harry se pomalinku probíral z bezvědomí, do kterého upadl na hodině Péče o kouzelné tvory. 
Cítil, jak mu celá hlava pulzuje bolestí, ale bolest byla snesitelná, na rozdíl od minula. Pomalinku 
otevřel oči a první, co uviděl, byly hnědé oči, které na něho hleděly s obavami a úlevou. 
„Harry,“ řekl Neville tiše. „Jak se cítíš?“ 
„Jako po zápase s hypogrifem,“ zasténal a přidržoval si hlavu, když si sedal. Druhý Nebelvír mu 
okamžitě pomohl do sedu a urovnal mu polštáře za zády, aby se mu dobře sedělo. 
„Vtipné,“ ucedil poslední z jejich skupinky. 
Černovlásek se podíval po svých dvou kamarádech a zeptal se: „Co se stalo?“ 
„No,“ odpověděl Draco. „Spíš jsme čekali, že nám to řekneš ty.“ 
„Ech,“ zamyslel se Harry, i když se mu hlava skoro rozskočila. „Poslední věc, co si pamatuju, je 
hromada hlasů v mé hlavě, a pak už mám temno.“ 
„Hlasy,“ zopakoval Neville nervózně. „Voldemort?“ 
„Ne,“ zakroutil Nebelvír hlavou. „To bylo něco jiného.“ Chvíli jen tak tiše seděl, než pokračoval: 
„Už jsem jednou něco podobného zažil. Ale prvně, slyšeli jste ty hlasy taky?“ 
„Ne,“ odpověděli unismo. 
„Byli někde poblíž hadi?“ padla další otázka. 
Draco se podíval po hnědovláskovi, než odpověděl: „Nevšiml jsme si.“  
„Já taky ne,“ pokrčil Longbottom rameny. „Jen stádo hypogrifů. 
„Hypogrifové, vlk, hadi,“ sumíroval si Harry v hlavě. Bolest pomalinku ustupovala, takže se mu 
přemýšlelo, trocho lépe. A po chvíli řekl: „Myslím, že vím, co se mi stalo.“ 
„Co?“ zajímal se Draco. 
„Rozumím hadům,“ začal vysvětlovat. „Včera v noci jsem měl rozhovor s vlkem a dneska na 
hodině jsem omdlel, jelikož jsem nevydržel nápor na můj mozek, když jsem uslyšel hlasy všech 
těch hypogrifů.“ 
„Rozumíš zvířatům?“ ujasnil si to Neville překvapeně. „A mluvíš s nimi. Páni, to je něco.“ 
„Jo, ale dost to bolelo,“ zamrčel a masíroval si spánky, jelikož se bolest trošičku vrátila, sice ne o 
moc, ale i tak to nebylo příjemné. 
Draco tiše seděl a díval se na Harryho, který měl zavřené oči a snažil se potlačit bolest na 
spáncích. Drcl do Nevilla a kývl hlavou k černovláskovi. Mladík okamžitě pochopil. 
„Harry, něco zkusím,“ řekl tiše, aby mu nezpůsobil ještě větší bolest. Když si byl jistý, že ho 
Harry slyšel, natáhl ruce a položil je na černovláskovi. Po chvíli už se kolem jejich rukou 
rozvinula zelenkavá záře a Harry mohl cítit, že bolest ustupuje, sice ne moc, ale i to stačilo. 
Překvapeně zvedl hlavu a zeptal se: „Jak to? Co to?“ 
„Taky jsme byli překvapení,“ pokrčil Draco rameny. „Neville sílí stejně jako my. Léčení jen 
dokresluje jeho vlastnosti a povahu.“ 
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„Hmm,“ souhlasil Harry. „Navíc, až si Draco zadře třísku a bude s tím dělat divadlo, můžeš mu jí 
jednoduše vyléčit.“ 
Nev se musel zasmát, když viděl Dracův dotčený výraz. Sice oba mladící věděli, že to Harry myslí 
ve srandě, ale Draca se to trochu dotklo. 
„Ale teď vážně,“ odhodil Harry vtipy. „Budu potřebovat vaši pomoc.“ 
„Proč,“ nechápal Nev. 
„Jestli rozumím všem druhům zvířat, ať už jsou magické nebo nemagické,“ vysvětloval Chlapec, 
který zůstal naživu. „Tak mi za chvíli z toho randálu praskne hlava. Musím se je naučit nějak 
odfiltrovat.“ 
„Něco vymyslíme,“ uklidňoval ho Nev, jelikož viděl a cítil, že to Harryho opravdu trápí.  
Draco se nadechoval, že taky něco řekne, ale přerušil ho příchod madam Pomfreyové. Vešla na 
ošetřovnu a překvapeně řekla: „Pane Pottere, jste vzhůru. Proč jste mě nezavolali, hned jak se 
probudil?“ 
„Je vzhůru jen chvíli,“ odpověděl Nev a uhnul z cesty léčitelce, která se hrnula k lůžku, aby 
zkontrolovala svého pacienta. 
„I tak,“ ucedila a začala Harryho vyšetřovat. Nakonec spokojená s výsledkem řekla: „Vše 
v pořádku. Ale i tak si vás tady nechám přes noc, jen tak pro jistotu.“ 
„A nemohl bych jít na kolej?“ snažil se jí uprosit. 
„Ne, a to je moje poslední slovo,“ odsekla a vnutila mu do ruky nějakou lahvičku s lektvarem. 
„Vypít!“ Otočila se na Draca s Nevillem a poručila: „A vy dva ven!“ 
Chlapci se rychle rozloučili s Harrym a vypadli z ošetřovny dřív, než by je Poppy popadla za 
límec a ručně vypakovala. 
Předtím ještě však stačil Draco zašeptat: „Večer přijdeme.“ 
 
Zbytek dne se Harrymu neskutečně táhl. Hlava ho trochu bolela, ale už to nebylo tak strašné, jako 
ráno. Ležel na posteli a díval se nepřítomně do stropu. Sem tam se mu ozvali Nev s Dracem a ptali 
se ho, jak se cítí, až mu s tím lezli krkem. Takže je seřval a od té doby se mu ani jeden neozval. A 
tak se teď nudil. Už se nemohl dočkat, až přijde večer. 
Ale místo očekávaných kamarádu se jako první objevili Hermiona s Ronem.  
„Ach Harry,“ objala ho dívka, až mu skoro vyrazila dech. 
„Tak co se stalo, kámo?“ zeptal se Ron, když se usadil na židli vedle postele. 
„Nevím,“ pokrčil Harry rameny. Netoužil se jim svěřovat. 
„Byl to On?“ zajímala se Hermiona, která zůstala sedět vedle něho na posteli. 
„Ne.“ 
„Tak co to tedy bylo?“ nenechal se zrzek odbýt. 
„Nevím,“ řekl černovlasý Nebelvír znovu. „Pomfreyová nic nezjistila. Prý jsme v pořádku. Asi 
jenom stres ze školy nebo něco takové.“ 
Dívka nad tímto prohlášení jenom pozvedla obočí a Harrymu bylo jasné, že mu tohle zrovna 
nespolkla. Ale aspoň to nijak nerozebírala. I když tušil, že ho výslech stejně nemine. Bude si 
muset vymyslet něco věrohodnějšího. 
Naštěstí je vyrušila Poppy se slovy, že pacient musí odpočívat a vyhnala oba Nebelvíry 
z ošetřovny. Za to jí byl Harry moc vděčný. Dostal tak aspoň čas na vymýšlení pořádné výmluvy. 
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Nakonec se podíval na hodiny na stěně a zjistil, že je právě čas večeře. Což byl nejlepší čas, aby se 
tady objevili Draco s Nevillem. Pohodlně se tedy usadil, urovnal si polštáře za zády a čekal. Občas 
mrkl na hodiny. Čas rychle utíkal, ale ani jeden z jeho přátel nepřicházel. 
S bolestným povzdechem si znovu lehnul, zachumlal se do přikrývky a snažil se usnout, aby 
zahnal pocit smutku, že nepřišli. Po dlouhé době konečně usnul. 
Ze spárů spánku ho vytrhl až hlas: „Bude naštvaný.“ 
„Zlost si už dneska vybral,“ namítl druhý. 
Harry se musel trochu usmát, poznal, komu oba dva hlasy patří. Myslel si, že když byl na ně tak 
hnusný, že ho nechají samotného, ale oni přišli. 
„Pottere, nedělej, že spíš,“ zavrčel Draco a zatřásl s ním. 
Nebelvír se s jemným úsměvem posadil a stydlivě sklopil hlavu se slovy: „Já.. omlouvám se. Byl 
jsem hnusný.“ 
„Takový jsme občas všichni,“ mávl Nev rukou. 
„Já tedy ne,“ ohradil se Draco trochu povýšeně. „Ale k tomu, proč jsme tady. Přišli jsme na 
způsob, jak ti ochránit mysl.“ 
„Jak?“ 
„Nitroobrana,“ vysvětlil Nev jednoduše. 
„Ach,“ složil Harry hlavu do dlaní s povzdechem. V mysli mu vytanuly vzpomínky na poslední 
pokusy se naučit tuto odvětví magie. 
„A námi to bude jiné,“ přerušil Malfoy tok jeho myšlenek. „Naše mysl je jedna, to bude naše 
výhoda při učení. Já už Nitroobranu ovládám, stačí, jen aby ses to naučil z mé mysli.“ 
„Bude to fungovat?“ ujišťoval se Harry. Nechtěl znovu prožít cizí invazi do mozku. Stačilo mu to 
plně jednou. I když tentokrát by to bylo asi jiné, před Dracem ani Nevillem neměl žádné tajemství, 
které by chtěl uchovat. Věděli všechno. 
„Určitě,“ odvětil Nev. „Pro nás tři přece není nic nemožné.“ 
Draco s Harrym překvapeně zamrkali nad Nevillovou přímostí. Nakonec se museli oba ušklíbnout, 
jelikož třetí mladík jemně zčervenal, když mu došlo, co řekl. 
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32. kapitola - Nitroobrana 
 

Madam Pomfreyová Harryho pustila druhý dne ráno z ošetřovny a první, co mladík udělal, 

bylo to, že zamířil do Velké síně na snídani. Jelikož jídlo na ošetřovně nestálo za nic, když vezme 
v potaz, že jídlo odchází ze stejné kuchyně, bylo to k nevíře. Pohodlně se usadil na lavici u stolu 
vedle Nevilla a nandal si na talíř pořádnou porci jídla.  
„Koukám, že máš hlad,“ zašklebil se nad jeho talířem Neville. Ale na druhou stranu byl rád, že 
Harry jí sám do sebe a nemusejí ho nutit.  
„Jedls někdy jídlo na ošetřovně?“ zajímal se Harry s plnou pusou. 
„Nikdy jsem tam nebyl tak dlouho jako ty,“ ušklíbl se druhý Nebelvír. 
„Navíc,“ pokračoval Harry. „Budu potřebovat hodně síly, když se mi chcete hrabat v hlavě.“ 
„Jako bychom si ti v hlavě už nevrtali,“ odsekl hnědovlásek tiše. 
„Pravda.“ 
„Harry,“ přisedl si k Harrymu z druhé strany Ron. „Tak už tě pustili. Jak ti je?“ 
Potter se podíval na svého zrzavého přítele, než odpověděl: „Cítím se dobře. Hlava mě nebolí, tak 
si nestěžuju.“ 
„A zjistili, co to mělo všechno znamenat?“ zajímal se dál. 
„Pomfreyová netuší,“ přiznal Harry s pokrčením ramen. „A ani Brumbál či Snape.“ 
„Nemohlo to mít spojení s Ty-víš-kým?“ zeptal se Ron a vrhl se na svou snídani.  
„Možné to je,“ souhlasil černovlásek. „Ale co. Je mi dobře, tak proč to dál pitvat.“ 
„Co když se to stane znovu?“  
Mladík znovu pokrčil rameny: „Tak to budeme řešit, až to nastane.“ 
Neville se celou dobu tiše usmíval, jak sledoval rozhovor mezi dvěma přáteli. Mohl být jenom rád, 
že Hermiona ještě na snídani nedošla. Tušil, že bude mít víc otázek než Ron. 
„Souhlasím,“ řekl mu v mysli Harry. „S ní to bude horší.“ 
 
Naštěstí se Harrymu podařilo celý den unikat dívčině snaze o navázání rozhovoru, ale věděl moc 
dobře, že se jí nebude moct vyhýbat věčně. Nakonec usoudil, že toho bylo dost a nechal se chytit 
ve společenské místnosti. 
„Už tě to unavilo?“ zeptala se Hermiona úsečně, když si sedla vedle něho na pohovku. 
Harry pokrčil rameny, než odpověděl: „Ptej se.“ 
„Chci vysvětlení,“ řekla dívka pevným hlasem. „A ne žádné pohádky, které jsi napovídal 
Ronovi.“ 
„Ale já opravdu nevím, co to mělo být,“ hájil se Harry. „Pomfreyová či Brumbál jsou zmateni, a 
taky neví co si myslet.“ 
Dívka si ho chvíli měřila tichým zvídavým pohledem, než pokračovala: „Takže mi chceš říct, že 
nejlepší co můžeme udělat, je počkat na další záchvat? Víš, že tě to může zabít?“ 
„A co mám podle tebe dělat?“ zavrčel jejím směrem. Prudce se zvedl z pohovky a začal přecházet 
po místnosti, za což si vysloužil několik překvapených pohledů od ostatních studentů Nebelvíru. 
„Harry, uklidni se!“ požadovala po něm. 
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„Uklidnit?“ odsekl prudce. „Tak prvně mě osočíš, že něco tajím a pak se mám uklidnit. Ujasni si 
to prvně, než začneš chrlit obvinění.“ 
„Omlouvám se,“ pípla dívka se skloněnou hlavou.  
„Není zač se omlouvat se,“ vzal do rukou její ruce a jemně stiskl. „Jen mi příště věř. To je jediné, 
co chci.“ 
„Já,“ zarazila se na chvíli. „Budu. Věřím ti.“ 
„Děkuji,“ usmál se na ní. 
„Půjdu si dodělat úkoly,“ zvedla se Hermiona z pohovky a odešla směrem k dívčím ložnicím. 
Harry se za ní díval celou tu dobu a na jeho tváři byl vítězný škleb.  
„Pěkně jsi to zahrál,“ ocenil jeho výkon Nev, který to celou dobu tiše sledoval z druhého konce 
místnosti. 
„Nemohl jsem jí říct pravdu,“ pokrčil rameny. „Ale lhát jsem jí taky nechtěl.“ 
 
„Sedněte si na zem do tureckého sedu,“ instruoval Draco oba Nebelvíry, když se sešli v komnatě 
Nejvyšší potřeby, aby se vrhli do Nitroobrany. Když tak učinili, pokračoval: „Vše, co musíte 
udělat, je jedna věc. Ukážu vám svoje vzpomínky na učení a vy se z nich budete učit taky.“ 
„Myslíš, že to bude tak jednoduché?“ zeptal se Nev a nervózně si poposedl. 
„Uvidíme,“ řekl Harry, který byl stejně nervózní jako Neville, ale snažil se to nedávat najevo. Což 
bylo celkem zbytečné, když ostatní dva z jejich spojení cítili jeho pocity. 
„Tak jdeme na to,“ vyzval je Draco. Pohodlně, tedy jak to nejvíc na zemi šlo, se usadil, zavřel oči 
a snažil se vzpomenout si na každý detail každé hodiny, ve které se učil Nitroobranu. V pozadí své 
myslí cítil, jak se k jeho vědomí připojují dvě další mysli. Najednou se cítil celý. 
Harry ve své vlastní mysli viděl všechny hodiny a pokusy Dracova snažení se o ovládnutí 
Nitroobrany. Například zjistil, že Draco se musel naučit toto umění už v mladém věku a učitelem 
mu byl sám Severus Snape. Ale nebyl moc překvapený, když viděl rozdílné výukové metody, než 
když se u něho učil on. Draco byl přece jenom jeho kmotřenec a Harryho neměl rád. 
Neville některé z Harryho myšlenek zachytil, ale moc se s nimi nezabýval, jelikož se snažil 
pochytit jak zvládnout ochránit svou mysl od cizího vpádu.  
Seděli takto asi dvě hodiny, když Draco usoudil, že nastala čas ověřit si, zda se něco naučili. 
Zaštítil svou mysl od těch dvou a zaměřil se na Nevilla.  
„Och,“ vydechl hnědovlásek, když ucítil nápor na svou mysl. Otevřel svoje oči a zadíval se na 
Draca. Jejich pohledy se střetly a boj započal. Harry to sledoval se zvláštním pohledem v očích. 
Byl zvědavý, který z nich vyhraje.  
Blonďák tlačil na Nevilla a snažil se mu proniknout do mysli. A taky cítil, že se kamarádovi daří 
útoku odolat. Usoudil, že by to stačilo a stočil svoje zaujetí na černovlasého mladíka. Harry sebou 
trochu trhl, když ucítil tlak v hlavě. Místo, aby začal panikařit, uvolnil se a zkusil protiútok.  
„Och,“ chytil se Draco za čelo. „Příště trochu jemněji!“ 
„Merline, promiň,“ omlouval se Harry a rychle se stahoval z Dracovy mysli.  
„Ale aspoň víme, že ses něco naučil,“ ušklíbl se mladý Malfoy. Vstal, protáhl se a zívl. Pak řekl: 
„Myslím, že pro dnešek končíme.“ 
„Souhlasím,“ vstal i Longbottom. Vzal si plášť, který si před cvičením sundal, a oblékl si ho. 
„Stavím se ještě do Tajemné komnaty podívat se na osidlo. Dlouho jsem tam už nebyl.“ 
Harry jen zakroutil hlavou nad Nevillovou starostí nad kytkou a řekl: „Já půjdu do věže, musím 
dohnat školu.“ 
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„Moc si toho nezameškal,“ uklidňoval ho Draco, když se vydali ke dveřím. „Kdybys něco 
potřeboval vysvětlit, ozvi se.“ 
„Neboj, to se ozve,“ zasmál se Nev a než mu stačil Harry vynadat, vyběhl z komnaty. 
Draco se smíchem zakroutil hlavou, rozloučil se s Harrym a i on opustil místnost. Ve dveřích se 
ještě otočil a řekl: „Buď ve střehu!“ 
„Budu,“ ušklíbl se Potter na zavřené dveře. Věděl, že se Draco pokusí zaútočit na jeho mysl 
znovu. A on věděl, že musí být ve střehu. 
 
A stalo se to při večeři. Harry seděl na svém obvyklém místě u Nebelvírského stolu, když ucítil 
jemné pnutí mysli. Ucítil jemné prstíky, které se mu snažily dostat do hlavy a odhalit jeho 
tajemství. 
Zavrčel a plnou silou mysli, na kterou se zmohl, zaútočil proti Dracovi. Cítil, jak se proti tomu 
mladík vzbouřil a věděl, že blonďák bude bojovat až do posledního dechu. Kdyby byla síla mysli 
vidět, tak by se jejich dvě střetly uprostřed Velké síně a pevně do sebe zaklesly.  
„Učíš se rychle,“ pochválil ho Draco. 
„Dobrý učitel,“ opáčil Harry vesele. Sám byl překvapený, že mu to jde tak dobře, když kdysi 
v tom doslova plaval.  
„To máš pravdu,“ nadmul se Draco pyšně. A taky právem. Během několika hodin osvětlit dvěma 
mladíkům, jak zvládnout nitroobranu je jednoduché, ale aby byli schopni se za stejnou dobu i 
ubránit, to se rovnalo skoro zázraku. 
„Hej, co se děje, Harry?“ zeptal se ho Neville, když si přisedl vedle něho. V tu samou chvíli si 
naproti nim sedl Ron s Hermionou. 
„Nic,“ řekl klidně a věnoval se své večeři. Ve své hlavě ale Nevovi prozradil: „Draco trochu 
zlobí.“ 
„To si vyprošuju,“ odsekl Draco. „Já se tady snažím a plýtvám na vás energii. A tohle je vděk?“ 
„Ale, Draco,“ snažil se ho černovlasý Nebelvír uklidnit. „Přece víš, že bychom tě nevyměnili.“ 
„To mě uklidnilo,“ hraně si oddechl. Ale pak zvážněl: „Musím vám gratulovat.“ 
„K čemu?“ nechápal Nev, ale navenek klidně jedl kuřecí stehýnko. 
„Ke zvládnutí Nitroobrany,“ vysvětloval Zmijozel. „Sám jsem si nemyslel, že by to šlo tak 
jednoduše. Ale teď jsme jedna mysl, takže možná, co umí jeden, dokáže i druhý.“ 
„Tak proč se mi nezdají věštecké sny?“ zajímal se Neville. 
„To není nic, co by ses mohl naučit,“ odpověděl mu Harry, který nad Dracovů teorií chvilku 
přemýšlel. „Je to něco, cos dostal do vínku už při narození.“ 
„Takže, jestli to chápu dobře,“ ujasňoval si Neville své myšlenky. „Když se jeden z nás naučí 
nějakou věc, tak ten zbytek to bude umět taky?“ 
„Možné je všechno,“ dostal odpověď od Draca. „Hranice našich možností musíme teprve najít.“ 
 
Harry se pomalu probouzel ze svého klidného spánku, když ucítil pach spálené látky. Prudce se 
posadil, začal se kolem sebe rozhlížet a hledat zdroj tohoto vjemu. Když ho našel, překvapením a 
taky trochu hrůzou se mu rozšířily oči. Přikrývka na jedné straně jeho postele tak trochu hořela 
mírným plamenem. 
„Sakra,“ vyhrkl vyděšeně. Rychle vyskočil z postele, popadl první věc, co našel, což byl jeho 
školní plášť, a začal s ním dusit oheň. A přitom zuřivě vrčel: „Krucinál, proč se to musí dít mně? 
Proč já? Tak kruci zhasni. Zhasni!“ 
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S jeho posledním slovem se zarazil, jelikož si něčeho na posteli všiml. Opatrně zvedl plášť a 
podíval se na doutnající přikrývku.  
„Co to?“ nechápal, protože po ohni nebylo ani památky. „Vždyť….“ Zakroutil hlavou. Bylo mu 
divné, že oheň zmizel sám od sebe. Důkazem, že tam vůbec byl, byly spáleniny na přikrývce ale 
nic jiného. Možná tak ještě lehký dým víc nic. Harry se posadil na neohořelé místo a zadumaně 
hleděl na postel.  
„Co se mi zdálo?“ zadumal nahlas a podíval se z okna. Venku už svítilo a vypadalo to na krásný 
den. Sice ještě na pozemcích ležel sníh, ale jaro už se blížilo pomalu a jistě. „Oheň. Zdálo se mi o 
ohni. Což není žádná novinka.“ 
Musel se sám sobě ušklíbnout nad svojí debatou. Druhému člověku by se zdálo, že mu kape na 
maják. Ještě že nikdo jiný nebyl vzhůru. Nakonec si povzdechl, vstal a chystal se zalézt zpátky do 
postele, když přikrývka znovu zadoutnala.  
„Co to?“ vyhrkl nechápavě, když se přímo před ním objevil oranžový plamen. Mladík znovu 
popadl plášť, že oheň uhasí, ale ten opětně zmizel.  
Harryho ruka s pláštěm poklesla a on se vytřeštěnýma očima díval na postel: „Co to k čertu má 
znamenat?“ 
Rozhlédl se po celé ložnici a pozorně si prohlédl všechny čtyři spolužáky, jestli spí. Doufal, že to 
není nějaký žertík, který na něho narafičili. Úplně to totiž vypadalo na nějaký fórek z obchodu 
dvojčat Weasleyových. Ale k jeho frustraci žádný z nich nejevil známky bdělosti. Otočil se zpátky 
k posteli a vzal si svoji hůlku z nočního stolku. Mávl s ní nad přikrývkou a ta se vrátila do 
původního stavu. 
„Jestli zase vzplaneš, tak si mě nepřej,“ zavrčel jen tak do vzduchu. Naštěstí ho už do rána nic 
nevzbudilo. 
 
„Harry, nevypadáš moc vyspaný?“ řekl mu Neville, když ráno vstávali na snídani. Sám měl už 
tašku s knížkami nachystanou a čekal, až se i Harry nachystá, aby mohli jít na jídlo. 
„Měl jsem zvláštní ráno,“ vysvětloval tiše.  
„Copak?“ zašklebil se hnědovlásek. „Nějaký věštecký sny?“ 
„Ne, to rozhodně nechám Dracovi,“ zašklebil se v odpověď. Pak mu úsměv z tváře zmizel a velmi 
tichým hlasem, aby ho slyšel jenom Neville, řekl: „Víš, jak mám občas problémy s ohněm?“ 
„Jo, něco jsem zahlédl,“ posadil se na jeho postel a věnoval mu veškerou svou pozornost. 
„Dneska k ránu mi zase chytla přikrývka,“ začal černovlásek vyprávět. „Když jsem jí chtěl uhasit, 
oheň zmizel, po chvíli se zase objevil a znovu zmizel. Bylo to divný. Nechápu to.“ 
„Hmm,“ zamyslel se hnědovlásek. „Zkusíme Draca. Třeba ho něco napadne.“ 
„Mezitím uhořím,“ povzdechl si druhý Nebelvír.  
„Neboj,“ poplácal ho Nev po rameni. „Když bude nejhůř, tak tě uhasím.“ 
„Moc vtipné,“ odsekl Harry a hodil po kamarádovi polštář, což vyvolalo smích. 
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33. kapitola – Školní bitva 
 

Chlapci se po opuštění Velké síně, vydali směrem ke skleníkům na hodinu Bylinkářství. 

Nebyli ještě ani v půli cesty, když jim parta ze Zmijozelu zkřížila cestu. 
Harry jen protočil očima, než se zeptal: „Co chcete?“ 
Nott vystoupil více kupředu, jak si byl sám sebou jistý, když mu za zády stál skoro celý šestý 
ročník ze Zmijozelské koleje. Založil si ruce na hrudi a řekl: „Copak tak sám, Potty?“ 
„Jsi slepý, Notte?“ zavrčel Neville. „Není sám.“ 
„Ale copak, Longbottome, chceš si hrát?“ zajímala se Millicent s úsměvem a výhružně mávla 
hůlkou. 
„Si nějak věříte,“ ušklíbl se Potter a do dlaně si spustil čarovný proutek.  
„Je nás víc, Pottere,“ podotkl Zabini a přešel blíže k Nebelvírským. Podíval se za ně a pokračoval: 
„Zato vy jste nějak v menšině. Kdepak máte svoje mudlomily?“ 
„Na snídani,“ odvětil Harry s pokrčením ramen. 
„Tak to byste se měli začít bát,“ zamrčel Theodor. 
„Nechápu proč?“ tvářil se černovlasý Nebelvír nechápavě. 
„Třeba proto,“ vyslal Zabini první kletbu.  
Harry i Neville stačili vykouzlit obrané štíty, takže kletba se po nich neškodně svezla. Ani jeden 
z nich nečekal na pozvání a vypustili svoje kouzla. Než se kdo nadál, tak na chodbě vypukla pravá 
bitva. Oba Nebelvíři si navzájem kryli záda a odolávali útoku studentů Zmijozelu.  
Ale Harry toho začínal mít dost. Viděl, že Draco mezi nimi není, takže se nemusel držet zpátky. 
Cítil, jak ho vztek zaplavuje. Přímo hmatatelně mohl cítit čirý vztek, který v něm bublal, jak se 
míchal s jeho magií. Tušil, že za chvíli si najde cestu ven. 
„Neve, kryj se,“ stačil křiknout na kamaráda, než bylo pozdě. Hnědovlasý Nebelvír stačil 
vykouzlit velmi silnou ochranou barieru, za kterou se stačil schovat, než Harry vybouchl. A že to 
byl ale výbuch. 
Zdi v okolních chodbách se zachvěly, když Harry vypustil všechnu svou nahromaděnou magii. 
Všichni Zmijozelští byli znehybněni na místech, kde stáli, a mohli se jen vytřeštěnýma očima 
dívat, jak magie mění věci kolem nich. Na všech loučích zaplál oheň. Všichni obyvatelé portrétu 
kolem rychle zmizeli, někteří z nich se vydali rychle pro některého z profesorů, aby zarazil toto 
běsnění. A Harry stál uprostřed všeho zmatku teď už klidný, jen oči mu planuly skrytým ohněm. 
Plály stejně jako ohně všude kolem.  
„Harry?“ zkusil to Neville velmi opatrně, když stáhl svoje ochrany a teď se vydal k Harrymu. 
„Ano?“ 
„Jsi v pořádku?“ zeptal se znovu a přešel konečně až k němu. Když se na něho Harry konečně 
otočil, zůstal překvapeně hledět do jeho očí. Nemohl být víc překvapený než teď, jelikož v 
mladíkových očích planul oheň. Ale ne nějaký metaforický, ale opravdový. Místo Harryho 
obvyklých smaragdů viděl barvu plamene. 
„Nikdy mi nebylo líp,“ usmál se Harry nadšeně.  
„Rozhlédni se kolem sebe,“ ponoukal ho. „Měli bychom zmizet dřív, než se tady objeví nějaký 
učitel a bude průser.“ 
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Jak se černovlásek díval kolem sebe, oheň z jeho očí pomalinku mizel a jak mizel, začal se mu 
v očích objevovat děs. S překvapením se zeptal Nevilla: „To jsem udělal já?“ 
„Vidíš tady někoho jiného,“ zajímal se hnědovlásek a rozhodil kolem sebe rukama. „Oheň z tebe 
sálal na všechny strany a byl ještě posílený o sílu tvojí magie. Myslel jsem, že vidím samotné 
inferno. Měl jsem štěstí, že moje štíty vydržely. Jinak jsem mohl skončit jako opečený buřt.“ 
„Já… nevím, co říct,“ řekl Harry se studem. 
„Měli bychom zmizet,“ radil Nev. „Nebo s tím něco udělat.“ 
„A co?“ nechápal černovlásek. „Se podívej kolem sebe. Všechno je zničený.“ 
„Tvoje magie to zničila, tvoje magie by to mohla napravit.“ 
„Pokud vím, tak léčit tady dokážeš ty,“ zavrčel k němu tiše. Nevěděl, zda jsou Zmijozelští 
v bezvědomí nebo zda vnímají. Nechtěl prozradit jejich tajemství.  
Neville mezitím přešel ke spolužákům a zkontroloval jejich stav. Pak se otočil zpátky na Harryho 
a řekl: „Jsou mimo. Tak dělej!“ 
„Nevím jak,“ odsekl, ale i přesto zavřel oči a soustředil se. Nev mezitím hlídal, zda se někdo 
neblíží. To by byl totiž velký problém. 
Harry se nadechl a velmi pomalu vydechl. Cítil svojí magii všude kolem, a tak se na ní soustředil. 
K jeho velkému překvapení magie zareagovala a začala se stahovat. Všechny ohně pohasly, díry 
ve stěnách mizely, až nakonec nezbyl na chodbě jediný důkaz jeho výbuchu vzteku. 
„No vidíš, jak to jde,“ pochválil ho Nev, když se rozhlížel kolem sebe a prohlížel si Harryho práci. 
„Ani nevím jak,“ vydechl trochu vyčerpaně. 
„Fajn,“ uzavřel celou věc. „Mizíme odtud!“ 
„Souhlasím.“  
Než se kdo nadál, na chodbě zbyli jenom Zmijozelští v bezvědomí. Takto je našel profesor Snape, 
když dochvátal na místo po obdržení vzkazu od portrétu. Nechápavě se kolem sebe rozhlédl. 
Jeden z Obrtelů obrazů mu rozčíleně sdělil, že celá chodba podlehla velké destrukci, ale on tu 
žádnou neviděl. Popravdě jediné co viděl, byli jeho studenti. Rázným krokem k nim přešel a 
jednoho po druhém zkontroloval, zda jsou v pořádku. Když uznal, že jsou všichni v pořádku, jen 
jsou v bezvědomí, uklidnil se. Mávl hůlkou a probudil je. 
Chvíli počkal, než se vzpamatují, a pak vyštěkl první otázku: „Co se tady stalo?“ 
„Já… nevím,“ držel si Nott hlavu v dlaních.  
„Donesly se mi zprávy o bitce na chodbě, co mi k tomu řeknete?“ padla další otázka. 
Ani jeden z jeho studentů mu nebyl schopen povědět, co se vlastně stalo. Vztekle na ně vyštěkl: 
„Běžte do hodiny!“ 
Děti se předháněly, kdo dřív zmizí z naštvaného pohledu profesora Snapa. Muž se naposledy 
podíval kolem sebe, než s pokrčením ramen opustil chodbu. 
 
Draco ten večer přišel do komnaty Nejvyšší potřeby jako první. Celý den mu v hlavě nepříjemně 
bzučelo. Nechápal, co to mělo znamenat, ale měl v plánu se zeptat Harryho s Nevillem, jestli taky 
něco necítili. 
Sedl si do jednoho ze tří křesel v místnosti a pohodlně se uvelebil. Tušil, že na kamarády bude 
chvíli čekat. Komnata mu proto nabídla celou knihovnu pro zabavení. Znovu tedy vstal, několika 
kroky přešel vzdálenost mezi křeslem a knihovnou a začal si prohlížet nabídnuté tituly. 
„Hmm,“ zvedl překvapeně obočí nad některými tituly. Nakonec si vybral knihu, jež nesla název 
Živly v magii. Usedl a otevřel knihu na první stránce. Za chvíli byl zcela ponořený v knize. 
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Z jeho četby ho vytrhl až zvuk zavíraných dveří. Zvedl tudíž hlavu od knihy a podíval se, kdo to 
přišel.  
„Ahoj Draco,“ pozdravil ho Nev vesele. Přešel ke svému křeslu a unaveně do něho dosedl. 
„Ahoj,“ opětoval pozdrav a zaklapl knihu. Přitom zvědavě pozoroval Harryho, jak se zamyšleným 
výrazem došel ke křeslu a posadil se. To už to Draco nevydržel a zeptal se: „Co se děje?“ 
„Harry měl takovou malou epizodku,“ vysvětloval Nev nadšeně. Vidno, že Harry se k tomu 
nechce nijak vyjadřovat, tak to Dracovi vysvětlil sám. 
„Opravdu?“  
„Jo,“ odpověděl hnědovlásek. „Měls to tam vidět. Celá chodba byla jak po těžké bitvě. Ale 
nejdivnější byly ty plameny v Harryho očích.“ 
„To mi taky přijde divné,“ souhlasil Harry, který se konečně přidal do rozhovoru. 
 
Když se Draco vrátil ze schůzky s Nebelvíry do společenské místnosti, čekali na něho už 
s hromadou otázek Pansy a Blaise. 
„Kde jsi byl celý večer?“ zeptala se dívka, když k ní blonďák došel. Seděla na pohovce u krbu. 
„V knihovně,“ zkusil to a posadil se vedle ní. 
„Tak tam jsi nebyl, jelikož jsme tam byli my,“ zavrčel Blaise. 
V Dracovi trochu hrklo, ale na tváři to nedal znát. Jeho Malfoyovský výcvik se mu hodil. Místo 
toho vztekle odpověděl: „To mě sledujete?“ 
„Ne,“ snažila se ho Pansy uklidnit. „Jen o tebe máme strach?“ 
„Tak si ho schovejte pro sebe,“ přikázal. 
„Draco,“ zkusil to Zabini znovu, ale vysloužil si jen ledový pohled od Draca. Proto už dál mlčel. 
Věděl, že narazil a víc nezmůže. 
„Jdu do svého pokoje,“ vstal blonďatý mladík z pohovky a rozešel se do svého pokoje. „Nechci, 
aby mě někdo rušil. Je to jasné?“ 
„Hmm,“ zamrčela Pansy, ale vůbec se jí to nelíbilo. Jen se tiše dívala na vzdalující se mladíkova 
záda, jakmile se za ním zavřely dveře, otočila se na černovlasého kamaráda a řekla: „Musíme 
zjistit, o co jde!“ 
„Ale jak to chceš zařídit,“ zeptal se Zabini dost zaskočeně. Tušil, že s něčím takovým přijde, ale 
stejně ho to překvapilo. Věděl, že je Pansy velmi majetnická, co se Draca týkalo. 
„Na něco přijdu,“ zatvrzele si založila ruce na hrudi a zadívala se do ohně.  
„To jsem zvědavý,“ zabručel si Blaise pod vousy. 
Ani jeden z nich netušil, že Draco celý jejich rozhovor vyslechl s uchem přitisknutým na dveře 
vedoucí k ložnicím jednotlivých ročníků. 
„Sakra,“ zanadával si pro sebe. „Musím si dát větší pozor.“ 
Když usoudil, že nic dalšího neuslyší, rozešel se do svého pokoje. Otevřel dveře a zamyšleně vešel 
dovnitř. Posadil se na postel a s unaveným výdechem padl zády na přikrývku. Zadumaně hleděl do 
stropu, než se znovu zvedl a sundal si plášť. Odložil ho na opěradlo židle, ale z jeho kapsy něco 
vypadlo. Zvědavě se k tomu sklonil a zjistil, že to byla kniha. 
„Živly v magii?“ přečetl překvapeně. Byla to ta knihy, kterou četl v komnatě Nejvyšší potřeby. 
„Nepamatuju se, že bych si tě dal do kapsy. Jakpak ses tam dostala?“ 
Samozřejmě, že mu kniha neodpověděla, jen tiše ležela v jeho rukou. Nakonec Draco pokrčil 
rameny a hodil ji na postel, chtěl si ji přečíst, jelikož neměl nic jiného na čtení. Vzal si pyžamo a 
nějaké další věci a odešel do jeho soukromé koupelny, kterou měl díky titulu Zmijozelského 
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prefekta. Rychle se vysvlékl a stoupl si pod proud vlažné vody. Spokojeně zavzdychal při dopadu 
prvních kapek.  
Po sprše se vrátil do pokoje. Ručník, kterým si vytíral vodu z vlasů, rozprostřel před opěradlo 
druhé židle u stolu a vydal se k posteli. Bylo ještě brzo, aby si šel lehnout, tak si místo toho zalezl 
pod přikrývku a šáhl po knize, kterou si přinesl z večerní schůzky. Nalistoval první stránku a 
začetl se. 
Asi po dvou hodinách čtení vzhlédl a zamyšleně se zadíval do stropu. Pak se znovu zadíval do 
knihy a polohlasně si četl, aby si ověřil, zda tomu dobře rozuměl: „Přírodní živly se v magii 
objevují vzácně, i když nejsou neznámé. Většinou doprovázejí velmi silnou magii, kupříkladu 
majitele nejvzácnějších aur. Ti, kteří je ovládají, často mají podobné povahy. Například uživatelé 
ohně mají velmi výbušnou povahu a jsou to vášnivý lidé na rozdíl od vodních elementů, u nichž je 
kouzelník spíše klidný.“ 
Draco prudce zaklapl knihu a zašklebil se. Došlo mu, co se stalo dneska ráno na chodbě s Harrym. 
Jeho přítel si osvojil oheň. Proto se často budil s doutnající přikrývkou a taky by to vysvětlovalo, 
proč je jeho zvěromágská podoba fénix. I ten je často spojován s ohněm. 
Znovu se zamyslel, až se mu obočí nakrčilo, uvažoval totiž nad Nevillem. Měl podezření, že i on 
ovládnul jeden ze živlů. Přece jenom rostliny se chovaly v jeho blízkosti více než divně. Důkazem 
toho bylo osidlo v Tajemné komnatě. Znovu otevřel knihu a začal hledat informace, které 
potřeboval na potvrzení své teorie. Ale nenašel ji, jelikož usnul. 
 
„Dneska máš lepší náladu?“ zajímal se Blasie, když se Draco vynořil ráno ze svého pokoje. 
„Záleží na tom, jestli budete mít všetečné otázky,“ opáčil s úšklebkem.  
„Pansy už šla, takže můžeš být klidný,“ ujišťoval ho rychle, když viděl, jak se rozhlíží kolem sebe. 
„Je trochu uražená po tom včerejšku.“ 
„Blaisi,“ začal Draco učitelským tónem. „Naše drahá Pansy se naštve kvůli každé blbosti.“ 
„To máš pravdu,“ zasmál se Zabiní a společně odešli na snídani.  
Když se Draco usadil u Zmijozelského stolu na snídani, podíval se po svých dvou přátelích 
z Nebelvíru. K jeho štěstí už tam byli. 
„Kluci,“ oslovil je v duchu. „Asi jsem našel odpovědi na včerejší otázky.“ 
„Cože?“ 
„Jaké otázky?“ 
Draco protočil očima, než pokračoval: „O tom včerejším Harryho výbuchu magie.“ 
„Aha.“ 
„A co jsi zjistil?“ 
„Jsou to živly,“ vysvětloval. Rychle jim sdělil, co se dozvěděl z knihy. Jasně pak cítil, jak jsou ti 
dva překvapení. 
„Takže, abych si to ujasnil,“ začal Harry. „To proč mi hoří skoro každou noc deka a proč jsem 
skoro zničil kus školy, má co dočinění s tím, že moje magie přivolala oheň?“ 
„Skoro,“ ušklíbl se Draco. „Tvoje magie jenom pomohla podstatě v tobě. Oheň je tvojí součástí 
stejně jako zlatá aura.“ 
„A co Neville?“ zeptal se znovu. „Ty rostliny? To má stejný původ?“ 
„Ano.“ 
„A co ty, Draco?“ přidal se, se svou otázkou Neville. „Ty nemáš žádné zkušenosti s neobvyklým 
chováním některého živlu?“ 
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„Zatím jsem na nic nenarazil,“ odpověděl. 
„Třeba později,“ uklidňoval ho Harry, jelikož cítil z blonďáka smutek. „A co sny? Nějaké 
předtuchy?“ 
„Ne, pěkně děkuji,“ ucedil Draco, jelikož byl rád, že žádné nepřicházely. Nechtěl se vyrovnávat 
s nějakou budoucí destrukcí bůhví čeho. 
 
„Weasley, neštvi mě,“ zavrčel blonďák, když na něho zrzek z Nebelvíru na chodbě vyštěkl 
nadávku, jelikož do něho Draco drcnul, když kolem sebe procházeli. 
„A co mi uděláš, co fretko?“ ucedil Ron. „Nemáš za sebou svoje dvě gorily, tak nejsi tak statečný, 
že ano.“ 
„Na tebe stačím sám,“ udělal krok vpřed. Periferně zahlédl Harryho, jak přišel blíže k budoucí 
bitce. Taky si všiml, že černovlásek není vývojem situace moc nadšený. Draco si v duchu hluboce 
povzdechl, jelikož věděl, že mu Harry vynadá, když té lasičce ublíží. Přece jenom to byl jeho 
přítel. 
„Rone,“ zasáhl do sporu Harry klidným hlasem. „Přece se nenecháš vyprovokovat. Nakonec to 
svede na tebe. A jestli se k tomu nachomýtne Snape, věř mi, že dostaneš školní trest ty.“ 
„Přesně tak, Weasley,“ přisvědčil Draco vděčný za Nebelvírův zásah. „Měl bys poslechnout 
Pottyho. Má pravdu. Trest vždycky dostane jenom ten nízko postavený.“ 
„Ty,“ zavrčel Ron a už vytahoval z kapsy hůlku. „Bude to stát za to, jestli tě dostanu na 
ošetřovnu.“ 
„Pottere,“ otočil se na Harry. Nejistotu v jeho hlase cítil jenom Harry. „Zkroť si svého poskoka!“ 
„A mám toho dost,“ křikl Weasley a vyslal kletbu směrem na Draca. Ten zareagoval velmi rychle 
a vykouzlil si štít, který odrazil kouzlo zpátky na zrzka. Bohužel ten nestačil zareagovat tak 
rychle, jelikož nečekal odražení a vrácení kletby. Takže ta ho zasáhla plnou silou do hrudi. Stačil 
jenom bolestně vydechnout, než ucítil první účinky kletby. Celé jeho tělo se zachvělo a začalo se 
proměňovat do podoby slimáka.  
Harry jenom překvapeně sledoval, jak se jeho kamarád mění ve slimáka. Přišel k němu blíže, 
podíval se na něho a řekl: „Co máš s těmi slimáky?“ 
„Pottere,“ ozvalo se za ním.  
Dotyčný Nebelvír se otočil na blonďáka a odsekl: „Co?“ 
„Odveď ho na ošetřovnu,“ odtušil nahlas a se zavířením pláště odešel. Harrymu se ozvalo v hlavě: 
„Snažil jsem se tomu zabránit.“ 
„Já vím,“ odpověděl Harry stejným způsobem. „Ale Ron je horká hlava.“ 
„Vezmi ho na ošetřovnu,“ řekl mu znovu. „Madam Pomfreyová bude vědět co s ním. Myslím, že 
už léčila horší.“ 
„Souhlasím,“ zasmál se černovlásek a odlevitoval svého kamaráda na ošetřovnu, kde doufal, že 
mu léčitelka pomůže. 
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34. kapitola – Kočky a problémy 
 

„Mám toho dost,“ vrčel Harry, když druhý den ráno opětně hasil oheň ve vlastní posteli. 

Tentokráte ale ovšem vzbudil dalšího obyvatele Nebelvírské ložnice.  
„Harry, co se děje?“ přišel k němu rozespalý Neville. Ještě si vytíral spánek z očí a se zájmem se 
podíval na přítelovu postel, která trochu doutnala. „Koukám, že tě to ještě nepřešlo, i když ti 
Draco vysvětlil, v čem to vězí.“ 
„Já za to nemůžu,“ pokrčil rameny černovlásek. Zmoženě se složil na postel, shrnul očernalou 
pokrývku stranou a nabídl místo Nevillovi. 
Ten se pohodlně uvelebil na nabídnutém místě, tiše se díval, jak si Harry spravuje svoji přikrývku, 
aby měl pod čím spát, a pak řekl: „Měl bys to zkusit nějak ventilovat.“ 
„A jak?“ 
„Nevím,“ pokrčil rameny. Místo dalších řečí zvedl levou ruku a řekl: „Třeba tahle?“ 
Harry se díval, jak Nev vyvolal ze svého náramku úponky rostlin a trochu si s nimi hrál. Usmál se, 
když viděl, jak k němu rostlina má. Trochu si povzdechl: „Pochybuju, že se bude oheň chovat 
stejně jako tvoje kytky, Neville.“ 
„A proč ne?“ odvětil klidně. „Jen to musíš zkusit.“ 
„Spíš si spálím postel,“ odfrkl si Harry. 
„Taky to nesmíš zkoušet tady,“ poučoval ho. „Spíš někde dole.“ 
„Dole?“ nechápal tak úplně černovlasý Nebelvír. 
„V Tajemné komnatě, truhlo,“ zavrčel Draco, kterého dole ve Zmijozelských sklepeních vzbudili 
svým rozhovorem. 
„Neříkej, že jsme tě vzbudili,“ zasmál se Nev. 
„Vůbec,“ odvětil se zívnutím. „Ale příště to zkuste v trochu pozdějších hodinách. Je neděle a 
sobota a já jsem se chtěl vyspat.“ 
„Taky jsem se chtěl vyspat,“ zavrčel Harry. „Ale jaksi mi to nevyšlo. Místo toho jsem se probudil 
v plamenech.“ 
„Chudáčku,“ odfrkl si mladý Malfoy. „Tak s tím něco udělej a nefňukej!“ 
„Tajemná komnata hned teď!“ přikázal Harry velmi velitelským hlasem, který nesnesl ne jako 
odpověď. Sám se vyšvihl z postele a začal po pokoji shánět svoje oblečení. Nev se za ním díval 
s jemným úsměvem na rtech. 
„A co snídaně?“ zajímal se, když si oblékal košili. 
„Vezmeme si něco cestou u Dobbyho,“ odsekl Harry. „Na snídani ve Velké síní je ještě moc 
brzo.“ 
„Ok,“ zvedl Nev ruce před sebe v obraném gestu, jelikož přímo cítil, jak je Harry vytočený. 
„Jdeme!“ zavelel černovlásek po chvíli a už tlačil Nevilla z ložnice. Chudák Longbottom si ještě 
skoro ani nestačil zavázat tkaničky u bot a už byl tlačený z pokoje. Stačil je vyjeknout: „Hej.“  
 
Do Tajemné komnaty se dostali skoro v rekordním čase i se zastávkou v kuchyni, kde vyděsili 
celou skupinu skřítků svým požadavkem na snídani, jelikož oni sotva stačili zatopit pod kotlem 
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nemluvě o snídani. Ale nakonec to dobře dopadlo a Harry s Nevillem odcházeli s desítkou toustů a 
skleničkou marmelády. 
„Málem jsi způsobil Dobbymu smrt, víš to?“ obvinil Harryho Nev, když na přeměnný stolek 
položil jejich snídani. 
„Proč?“ zajímal se Draco a mazal si toust marmeládou. 
„Skřítci ještě neměli nic uvařeno,“ vysvětloval hnědovlasý Nebelvír a ukousl si ze svého toustu. 
„A Harry chtěl něco k jídlu. Dobby se mohl skoro strhat, jak se snažil něco sehnat, aby ho 
potěšil.“ 
„No, Pottere,“ pozvedl blonďák obočí nad Harryho chováním. 
„Co?“ odsekl vztekle. Rázoval po komnatě, vesele ignoroval úponky osidla a žvýkal suchý toust. 
„Musíš se uklidnit,“ radil mu Nev a nechal se obejmout od Ďáblova osidla, které se dovolávalo 
pozornosti. „Jestli chceš, aby tě ten oheň poslouchal, tak se musíš hlavě uklidnit.“ 
„To se ti řekne,“ povzdychl si, když si sedl vedle něho. „Ty jsi s rostlinami přímo kamarád. 
Dokonce i s těmi nebezpečnými. Nevím, jak chceš, aby ovládnul oheň.“ 
Draco se podíval po Nevillovi a řekl si, že to tentokrát nechá na něm. A proto jen sledoval, jak se 
Nebelvír postavil a vzal si slovo: „Takže. Nejprve začneme s tím, že mu zkusíš poručit, aby 
zhasl.“ 
„Ech,“ nechápal Harry. Připadal si dneska trochu zpomalený, všechno mu docházelo pomalu. 
„Pojď,“ vyzval ho Nev. Oba Nebelvíři se rozešli ke svým kruhům. Tam mu Nev řekl, aby se 
posadil dovnitř. Pak vytáhl hůlku, něco zamumlal a přímo před Harrym zaplál malý ohýnek. A 
pak řekl: „Tak šup! Snaž se!“ 
Chvíli se díval na snažícího se Harry, a pak zamířil k Dracovi, který si to hověl v pohodlném 
křesle, které si přeměnil ze stolku, který už k ničemu nepotřebovali. 
„A co ty?“ vyštěkl na něho. 
Blonďák zvedl překvapeně obočí a zeptal se: „Co tím myslíš?“ 
„U tebe se nic neprojevilo?“ 
„Zatím ne,“ odvětil Draco. 
„Tak tady jen tak neseď a něco dělej,“ vyštěkl na něho Nev. A tím překvapil jak Draca tak sebe. 
Vůbec netušil, kde se to v něm vzalo.  
„A co mám podle tebe asi tak dělat?“ zajímal se Draco, když se dostal přes překvapení nad 
Nevillovým chováním. 
„Co já vím?“ pokrčil rameny. Místo dalších řečí si šel sednout do svého kruhu, zavřel oči a snažil 
se vyčistit si mysl. Ani jednomu ze svých přátel nevěnoval ani kousek své pozornosti. Chtěl je 
trochu překvapit. Přemýšlel nad tím už nějakou chvíli a chtěl to dotáhnout do konce. 
„Co to děláš?“ zajímal se Harry. Ale odpověď nedostal. I když jak se to vezme, jelikož Neville se 
začal přímo před jeho očima měnit. Za chvíli místo něho seděl nádherný velký lví samec 
s mohutnou hnědou hřívou. 
„Páni,“ vydechl Draco obdivně. Zvedl se ze svého křesla, přešel ke lvu a několikrát ho obešel, aby 
si ho dobře prohlédl. Nakonec zabořil ruce do hřívy a začal se s ním mazlit: „Merline, to je 
úžasné.“ 
Velká kočka spokojeně předla, jak se k ní Draco měl. To vyzvalo Harry, aby se k nim přidal. 
S menším zaváháním i on zabořil svoje ruce do hnědé hřívy. V tom samém okamžiku mu lev strčil 
hlavu prudce do břicha, až černovláska porazil na zem a sám si na něho lehl a tulil se k němu. 
Harrymu nezbylo než se smát nad hravostí kočky. 
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Z jejich mazlení je vyrušilo až zavrčení. Oba zvedli hlavy a podívali se směrem odkad se zvuk 
ozval. Harrymu se rozšířily oči překvapením, jelikož několik kroků od nich seděl na zadku velký 
bílý tygr s černými pruhy.  
Neville ve lví podobě se ladně zvedl z ležícího Harryho a přešel k tygrovi, několikrát ho obešel, 
stejně jako Draco když si prohlížel jeho podobu. Nakonec se zašklebil, tedy pokud to u lva jde 
poznat, a hravě do tygra drcl. Ten překvapeně mrouskl a vrhl se na lva.  
Harry se jen díval, jak se dvě velké kočky honí po celé komnatě a hravě se perou. Sám dostal chuť 
se k nim přidat, ale nechtěl se po nich opičit v podobách. Chvíli přemýšlel, jak by jeho kočičí 
podoba měla vypadat, než si to ujasnil. Zašklebil se a proměnil se do uhlově černého pantera. Sice 
byl menší než lev či tygr, ale na rozdíl od nich byl mnohem pružnější a mrštnější. Což jim hned 
dokázal, když se přidal ke hře.  
Po hodině pobíhání všude kolem se Harry z ničeho nic proměnil zpátky do své lidské podoby a 
rychle si začal prohledávat svoje kapsy u kalhot. Draco i Nev na něho nechápavě hleděli ve svých 
kočičích podobách, ležící o kousek dál. 
„Sakra,“ zanadával, když z kapsy vylovil zlatý galeón. To upoutalo pozornosti ostatních chlapců. I 
on se proměnili zpátky do lidí, i když to dělali neradi, jelikož se jim v kočičích tělech moc líbilo. 
„Kdo tě shání?“ zajímal se Draco a přešel blíže. 
„Ron s Hermionou,“ odpověděl černovlásek a rychle si začal sbírat svoje věci. Tedy spíš školní 
plášť, který měl před tím na sobě. „Musím vypadnout. Jestli chcete, tak tady zůstaňte a já budu 
snažit vrátit co nejdřív.“ 
„To bys měl,“ odfrkl si Nev. „Jelikož jsi vůbec netrénoval s tím ohněm. Ale je to tvoje věc, když 
se chceš každé ráno budit v plamenech.“ 
„Neboj,“ odsekl mu Harry od východu z komnaty. „Brzo se vrátím.“ S tím se za ním zabouchly 
dveře. 
„By mě zajímalo, co mu chtějí?“ zeptal se Draco a padl do svého křesla. Sice se mu hraní jako 
tygrovi líbilo, ale taky to dost utahalo. 
„Vsadím se,“ řekl Nev a sedl si ke svému osidlu. „Že se chtějí zeptat, co dělá nebo něco takového. 
Sice mají oči jeden pro druhého, ale občas si vzpomenou, že mají i dalšího kamaráda.“ 
„Pch,“ odfrkl si Draco. 
  
Harry Potter běžel rychle po schodech vedoucích do Nebelvírské věže a doufal, že mu výmluvu 
vezmou. Doběh až před portrét Baculaté dámy, tam se zastavil a zapřel se rukama o kolena 
v předklonu. Rychle se vydýchal a řekl: „Elasmos.“ 
„Správně,“ usmála se na něho žena na obraze a odklonila se, aby ho vpustila dovnitř společenské 
místnosti.  
Cestou si ještě upravil oblečení a s klidným výrazem vešel dovnitř. Jako první si všiml, že 
Hermiona sedí na křesle u okna s hlavou zabořenou v knize, a že Ron se opírá o výklenek okna a 
říká dívce: „Ráno nebyl v posteli a nikdo ho neviděl odcházet.“ 
„Neboj se, Rone,“ uklidňovala ho, aniž by zvedla hlavu od knihy. „Určitě se brzo vrátí.“ 
„Ahoj, copak se děje?“ přistoupil k nim s úsměvem. 
„Harry,“ otočil se na něho Ron s celkem nakrknutým výrazem. „Kde jsi, u Merlina, byl?“ 
„No,“ pokrčil černovlásek rameny. „Nemohl jsem spát, tak jsem se šel projít.“ 
„A to jsi nebyl ani na snídani?“ nechápal zrzek. Nikdy nedokázal pochopit, jak někdo může 
dobrovolně zmeškat jídlo. 
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„Stavil jsem se u Dobbyho cestou na procházku,“ vysvětlil rychle a posadil se naproti Hermioné 
do druhého křesla. „Copak to čteš, Miono?“ 
„Jen něco lehčího do Lektvarů,“ vysvětlovala s jemným červenáním. Čekala, že si z ní budou 
kluci dělat legraci, ale ani jeden k tomu nic neřekl. Ron se díval trochu nevěřícně na Harryho a ten 
se zase vesele usmíval na Hermionu. 
Proto si dívka vzala slovo: „A co budeš dělat teď?“ 
„No,“ pokrčil rameny. „Asi si půjdu udělat nějaké úkoly, a pak si půjdu zalétat. Nebo naopak.“ 
„Spíše by ses měl zaměřit na to létání,“ nadhodila jen tak do vzduchu. „Jestli chceš tak půjdu do 
knihovny s tebou a pomůžu ti.“ 
„Ne,“ odvětil Harry rychle. „Místo toho byste si vy dva měli udělat příjemné odpoledne a 
nezatěžovat se nesmysly.“ 
Dívka znachověla a mrkla pohledem po Ronovi. Ten se usmál, mrkl na Harryho a řekl: „To je 
dobrý nápad, Hermiono.“ 
„Víte co,“ skončil mu Harry znovu do řeči. „Běžte za Dobbym ať vám přichystá nějaký piknikový 
koš.“ Mrkl se z okna, ale když viděl zamračenou oblohu a zbytky sněhu, řekl: „A běžte do 
komnaty Nejvyšší potřeby. Jistě vám vykouzlí příjemnou atmosféru.“ 
Ronovi se nad Harryho větou rozšířily oči, otočil se na svoji dívku a vyhrkl: „Ano, uděláme si 
příjemné odpoledne, prosím Hermiono. Už dlouho jsme nebyli jenom sami dva.“ 
Harry si v duchu odfrkl, ale nahlas to nekomentoval. Místo toho se soustředil na probíhající 
rozhovor mezi Ronem a jeho dívkou. Sice to chlapcovi chvíli trvalo, ale nakonec Hermionu 
přesvědčil a dívka se s červenými tvářemi rozběhla do své ložnice, aby si odložila knihu a 
přichystala se. Ron se za ní díval trochu nechápavě. Netušil, proč se musí přichystat, když jsou 
jenom do komnaty Nejvyšší potřeby. Kouknul se po Harrym, ale ten jen pokrčil rameny. 
„Holky,“ řekl Harry. „Nikdy je nepochopíme.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Ron a sedl si do uvolněného křesla. Zkoumavě se zadíval na Harryho a 
zeptal se: „A co budeš dělat ty?“ 
„Nevím,“ pokrčil znovu rameny. „Asi najdu Nevilla a půjdu s ním do skleníku nebo si udělám ty 
úkoly.“ 
„Hmm,“ zamrčel Weasley a jako uhranutý koukal na schody vedoucí k ložnicím. Zrovna otvíral 
pusu, že ještě kamarádovi něco řekne, ale rychle jí zase zavřel, jelikož Hermiona se právě objevila 
na schodech a rychle seběhla dolů. 
„Tak můžeme,“ vyzvala ho jemně. 
„Dobře,“ měl Ron oči jenom pro ni. Ani se nerozloučil se svým černovlasým kamarádem. Ten 
seděl v křesle a v duchu se ušklíbal nad tím, jak mu vyšel celý plán, jak se jich pro dnešek zbavit. 
Chvíli ještě seděl a čekal, zda se nevrátí. Když se ujistil, že ti dva už se nevrátí, tak se zvedl a i on 
opustil společenskou místnost.  
Jakmile vyšel z obrazu, zamířil si to rovnou zpátky do druhého patra k dívčím umývárnám. Přesto, 
že věřil, že Ron s Hermionou jsou na druhé straně hradu, nepřestával se rozhlížet nenápadně 
kolem sebe. Takto došel až před umývárnu, už chtěl do ní vejít, když zaslechl dívčí hlasy. S rukou 
nataženou na klice se zarazil a zaposlouchal se. Hlasy vycházely z umývárny.  
„Sakra,“ zaklel a ruku stáhl. Začal se kolem sebe rozhlížet a hledat skrýš, jelikož tušil, že dívky za 
chvíli vyjdou. Nakonec usoudil, že žádný úkryt v blízkosti není a vymyslel něco jiného. 
Poodstoupil o několik kroků dál do chodby, zastavil se, otočil a s pohledem upřeným na dveře 
umývárny se opřel o zeď. A čekal. 
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A dočkal se. Dveře místnosti se otevřely, ven vyšly tři dívky přibližně jeho věku a něčemu se tiše 
smály. Harry se pomalinku, aby nevzbudil moc pozornosti, odlepil od zdi a pomalým krokem se 
vydal jejich směrem. Jedna z dívek si ho všimla, loktem strčila do ostatních dvou a kývla hlavou 
jeho směrem. Jakmile ho ostatní dvě zpozorovaly, zrudly a shlukly se houfu. Harrymu z toho 
přešel mráz po zádech. Nelíbil se mu totiž ten pohled, který na něho házely, když se míjeli. 
Nenápadně se ohlédl přes rameno a uviděl, jak se na něho všechny tři také přes rameno dívají. 
Opatrně se za nimi díval, a jakmile zmizely za rohem, bleskově vklouzl na dívčí umývárnu.  
Rychlý krokem přešel k umyvadlu, které hostilo malého hádka. Zasyčel rozkaz k otevření vchodu 
do Tajemné komnaty, vklouzl do něho a hned ho za sebou zavřel. 
V okamžiku, jak se za ním zavřely dveře, proměnil se do krkavce, aby rychleji překonal 
vzdálenost mezi oběma vchody. Tiše klouzal chodbou, než doletěl k železným dveřím, kterou už 
opravdu vedly do Tajemné komnaty. Zastavil svůj let, chvíli se vznášel silou svých křídel ve 
vzduchu, než se proměnil zpátky do své lidské podoby. Upravil si šaty a zasyčel rozkaz k otevření 
dveří. Počkal, až se otevřou a vešel dovnitř.  
„Ahoj, Harry,“ pozdravil ho vesele Neville, jakmile ho spatřil. „Jsi rychlý.“ 
„Učím se od nejlepšího,“ ušklíbl se Harry a vydal se k hnědovlasému Nebelvírovi, který seděl u 
kořenů osidla. 
„Tím myslíš Draca?“ zajímal se vesele.  
Harry mu jen přikývl jako odpověď na otázku. Rozhlédl se kolem sebe a zeptal se: „A kde je?“ 
V odpověď mu přišlo zasyčení.  
„Co to?“ 
Nevillovi se za krkem najednou objevila bílá hadí hlava. Otevřel tlamu, vystrčil z ní jazyk a znovu 
zasyčel mladíkovým směrem. Harrymu se překvapením rozšířily oči, když se hroznýš albín 
přesunul na Nevillovy ramena tak, že byl vidět celý. Byl neuvěřitelně dlouhý a Harrymu přišlo, že 
snad nikdy neskončí. 
„Páni,“ vydechl černovlásek konečně. Přiklekl k Nevillovi a velmi opatrně natáhl ruku, aby se 
dotkl hada. Věděl, že Draco je přítel, ale nechtěl pokoušet štěstí. Naštěstí měl blonďatý Zmijozel 
dobrou náladu z povedené přeměny, takže se nechal pohladit. Harry se usmál a zasyčel: „Jsi 
opravdu nádherný.“ 
„Já vím,“ zasyčel hroznýš v odpovědi v Hadím jazyce. 
„Pch,“ odfrkl si Nebelvír nad jeho odpovědí. Zvedl hlavu od hada, podíval se na Nevilla a zeptal 
se: „Vidím, že jste se bavili, zatím co jsem byl pryč.“ 
„Draco řekl,“ vysvětloval Nev. „Že pokud se já mám měnit do lva, tak on se chce měnit do hada.“ 
„Škrtič,“ zamyšleně si převzal hada a přehodil si ho přes ramena. Měl rád hady a bylo mu jedno, 
zda je to zvěromág nebo ne. „A ty jsi to už taky zkoušel?“ 
„Hmm,“ zčervenal Longbottom. 
„Tak se pochlub.“ 
Hnědovlásek zavřel oči a soustředil se na přeměnu. A ta se mu povedla, jelikož za chvíli místo 
něho seděl na studené zemi asi metr dlouhý chřestýš. Otráveně zasyčel a zachřestil ocasem, 
protože kameny ho opravdu studily. 
Harry se usmál a velmi opatrně ho zvedl z podlahy: „Je studená, že?“ 
Had se mu okamžitě začal šplhat po rukou nahoru, protože mladík vydával příjemné teplo, které se 
mu líbilo. Spokojeně zasyčel a v odpověď mu zasyčel hroznýš, který odmítal opustit svoje místo 
na Harryho ramenou. 
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„Nehádejte se!“ napomenul se vesele. Opatrně se zvedl, tak aby ani jednoho z hadů neshodil na 
zem a vydal se ke svému kruhu na podlaze místnosti. Pohodlně se v něm usadil do tureckého sedu. 
Vytáhl si z pláště hůlku a vytvořil si malý ohníček.  
„Tak a jdeme trénovat,“ zhluboka se nadechl a vydechl. Chtěl si tak vyčistit mysl. Hadů, kteří se 
po něm pohybovali a hledali pohodlnější polohy, si nevšímal. Všechnu svou pozornost upřel na 
oheň před sebou. Už se nechtěl probouzet s doutnající či hůř hořící přikrývkou každé ráno. 
Nevěděl, jak dlouho takto seděl a doslova civěl do plamene. Už to chtěl vzdát, když ohýnek trochu 
pohasl. 
„Vydrž!“ zasyčel Neville. 
„Jde ti to,“ přidal se Draco souhlasně. 
Nebelvír se tudíž ještě víc soustředil a zjistil, že ten oheň cítí v sobě. Cítil, jak plane a jak stravuje 
veškerý kyslík v dosahu. Soustředil se na ten pocit a najednou věděl, že to dokáže. Podíval se 
přísným pohledem na plamen, ten se trochu zachvěl a zhasl. 
„Ooo,“ okomentoval to Neville nadšeně, i když to v hadím jazyce vyznělo trochu divně. 
„Gratuluju,“ pochválil ho Draco. Svezl se z jeho ramen na zem a proměnil se zpátky. Protáhl se a 
podíval se na Harryho: „A teď to rozzežhni!“ 
Jako na povel oheň znovu vzplál. Nebelvír byl štěstím bez sebe. Konečně se vyspí, aniž by se 
vzbudil v plamenech či podpálil celou ložnici. 
„Konečně,“ souhlasil Neville ve své lidské podobě. „Ode dneška ti budeme říkat Pyro.“ 
„Cože?“ 
„Proč?“ 
„Nelíbí?“ zeptal se Nev smutně. „Mohli bychom používat přezdívky, aspoň by nikdo nevěděl, o 
kom je řeč.“ 
„Proč zrovna Pyro?“ zeptal se Harry. 
„Merline, Pottere,“ zavrčel Draco. „Pyro má spojení s ohněm stejně jako ty.“ 
„Hmm,“ zamyslel se černovlasý Nebelvír. „Líbí se mi to. Ode dneška mi můžete říkat Pyro. Ale 
co s vámi?“ 
 



 

168 

35. kapitola – Lektvary 
 

Prošlo několik dní od událostí v Tajemné komnatě a nastala hodina Lektvarů s obávaným 

profesorem Snapem. 
Harry společně s Hermionou a zbytkem Nebelvírských, kteří měli zapsaný tento předmět, mířili 
k učebně a cestou probírali dnešní lektvar. 
„Hermi?“ začal Harry trochu nervózně.  
„Ano?“ 
„Koukla by ses mi rychle na úkol?“ zkusil to nejistě a vylovil z tašky ruličku pergamenu. 
„Teď?“ zaškaredila se na něho. „To jsi to nemohl vytáhnout dřív.“ A sebrala mu pergamen 
prudkým pohybem z ruky. Mladík se jenom začervenal, ale toho už si dívka nevšimla, jelikož 
měla nos zabořený v eseji do Lektvarů. Po asi pěti minutách zvedla od práce hlavu, překvapeně se 
podívala na Harryho a řekla: „Je to výborné.“ 
„Opravdu?“ vyjekl Harry radostně. 
„Ano,“ potvrdila mu to ještě jednou Hermiona. Pak se znovu podívala do pergamenu a 
pokračovala: „Řekla bych, že je lepší než moje.“ 
„Cože?“ 
„Řekla jsem, že je lepší než moje,“ zopakovala mu svojí větu a podala mu esej zpátky. 
„Miono víš, že nejsi moc dobrá na vtipy,“ pravil trochu naštvaně. 
„To není vtip,“ trvala si na svém. „Je to stručné, jasné a výstižné. Tak jak to má být. Jak jsi to 
udělal?“ 
„Tak to sám nevím,“ pokrčil rameny a vešel s ní do učebny. Usadili se na svá obvyklá místa, i 
když věděli, že je může Snape rozsadit, jak se mu zachce. Je jen o to, jakou bude mít náladu. 
„Víš Harry,“ začala hnědovlasá dívka. „Všimla jsem si toho už dřív. Zlepšil ses jak v učení, tak 
v kouzlech. Čím to?“ 
„Jak to myslíš?“ dělal, že nechápe. 
„Nehraj na mě blbého, Harry,“ zavrčela dívka vztekle. „Víš, že na mě to nezabírá.“ 
„No,“ ošil se a hledal vestu ven. Věděl, že pravdu jí říct nemůže. Nepochopila by, co všechno 
s Dracem a Nevillem dokázali, viděla by v tom past nebo něco podobného. Pak ho ozářila spásná 
myšlenka a řekl: „Tak já ti řeknu pravdu. Ale slib mi, že se na mě nebudeš zlobit.“ 
„Dobrá. Slibuju.“ 
„Takže,“ nadechl se. „Když jste se dali dohromady s Ronem, začali jste trávit více času spolu a já 
jsem zůstal sám. A tak jsem se trochu vrhl na učení, abych zahnal nudu a nějak se zabavil.“ 
„Och, Harry,“ vydechla Hermiona. Trochu studu se jí projevilo na tvářích červenou barvou a 
řekla: „Stydím se, že jsme tě zanedbávali. Už se to nestane.“ 
Harry jen mávl rukou, jakože ho to netrápí. Chtěl k tomu ještě něco dodat, ale to už do učebny 
vešel profesor Snape s rozevlátým pláštěm za sebou.  
Muž mávl rukou a dveře se za ním s ranou zabouchly. Přešel až k tabuli, otočil se čelem ke třídě a 
promluvil: „Dnes začneme nový projekt.“ 
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Normálně by tato zpráva vyvolala vlnu mumlání a otázek, ale v hodině Lektvarů si nikdo nic 
takového nedovolil, jelikož by si tak vysloužil buď školní trest, nebo odečet bodů. Takže všichni 
mlčeli a čekali, co jim ještě profesor řekne. 
„Rozdělím vás do dvojic,“ pokračoval Severus. „Vaším prvním úkolem bude vybrat si lektvar, 
volba je na vás, ale chci zdůvodnění, proč jste zvolili zrovna tento. Dále ho pak uvaříte, detailně 
popíšete postup a chování lektvaru v danou dobu přípravy.“ 
Harry už měl v ruce brk a všechno si pilně zapisoval. Nechtěl pak chodit za profesorem a ptát se 
ho. Věděl, že by si na něm smlsl. 
Hermiona vedle něho zvedla ruku. Profesor po ní loupl pohledem, než jí pokynul, aby mluvila. 
Dívka se tedy zeptala: „Jak dlouho na to máme?“ 
Snape, i když neměl Nebelvíry moc v lásce, uznal, že je to správně položená otázka, tudíž 
odpověděl: „Budete na to mít několik týdnů. Doporučuji si vybrat lektvar, který k něčemu bude. A 
ne nějaký Mnoholičný lektvar. Například Felix felicis či Doušek živé smrti by mohli být velmi 
kladně ohodnoceny. Oba potřebují dlouho zrát, a tudíž potřebují dlouhou dobu přípravy. Na svém 
projektu budete pracovat jak v mé hodině, tak i mimo ni. Podle toho jak zpracujete zprávu, 
umícháte lektvar a zda bude fungovat, budete ohodnoceni. Dotazy?“ 
„Takže si můžeme vybrat, jakýkoliv chceme?“ ujišťovala se Pansy, zda dobře porozuměla. 
„Ano.“ 
„Jak detailní chcete zpracování?“ padla další otázka. 
„Co nejvíce.“ 
„Jak se budou zkoušet lektvary?“ zeptal se Blaise. „Přece jenom Doušek živé smrti nemůžeme jen 
tak někomu nalít do krku.“ 
Snape mrkl po Harrym, než odpověděl: „Sice je to lákavá nabídka, ale myslím, že brouci nebo 
menší hlodavci budou stačit. Tedy pokud to bude nebezpečný lektvar. Pokud to bude například 
Veritasérum můžeme ho vyzkoušet i na lidech.“ 
„Jaké budou dvojice?“ zeptala se Hermiona.  
„Jelikož ředitel má rád mezikolejí akce,“ ušklíbl se profesor. „Jednotlivé dvojice budou složeny 
z různých kolejí.“ 
Ze Zmijozelské strany třídy se ozvalo nesouhlasné zamrčení, které umlklo v okamžiku, kdy Snape 
zvedl ruku, aby třídu umlčel. Na to natáhl ruku ke stolu, kde leželo několik pergamenů, a jeden 
z nich si přivolal. Vklouzl mu do ruky s lehkostí. Rozbalil ho a četl: „Zabini-Grangerová, 
Parkinsonová-Patilová, Potter-Malfoy…..“ 
Harry poslušně zasténal, jakože ho profesorův výběr nenadchl, ale ve skutečnosti byl rád. Mohl 
dopadnout hůř. Například s nějakým Zmijozelem. 
„Moc vtipné, Pottere,“ zavrčel Draco.  
„Ale Dračku,“ zatrylkoval Harry vesele. „Přece mě nebudeš brát vážně.“ 
„To je pravda,“ souhlasil Draco ironicky. „Tebe brát vážně ani nejde.“ 
Jejich vnitřní rozhovor přerušil profesorův hlas: „Pro dnešek tato hodina končí. Doporučuji začít 
s projektem, abyste všechno stihli.“ 
Harry se naklonil k Hermioně a řekl: „Jdu za Malfoyem.“ 
„Drž se,“ stiskla mu rameno. Sama si posbírala svoje věci a přesunula se ke svému partnerovi. 
„Malfoyi,“ kývl Harry hlavou na pozdrav, když si sedal vedle Draca. 
„Pottere,“ oplatil mu pozdrav stejně. Počkal, až se mladík usadí, než se zeptal: „Nějaký nápad?“ 
„Veritasérum by nebyl špatný nápad,“ navrhl Pyro nesměle. 
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Draco se zamyslel, než souhlasně řekl: „Souhlasím.“ S tím začal škrábat něco na pergamen.  
„Co to děláš?“ zeptal se černovlasý Nebelvír a nahnul se přes rameno, aby se kouknul. 
„Sepisuju body, kterých se musíme držet, a suroviny,“ vysvětloval tiše a dál se věnoval psaní. 
Harry se tedy pohodlně usadil, opřel se o opěradlo a myšlenkami se toulal všude kolem. Z jeho 
klidného rozpoložení ho vytrhl mužský hlas, který se mu ozval za zády: „Doufám, pane Pottere, že 
všechnu práci nenecháte na panu Malfoyovi.“ 
Mladík se s trhnutím narovnal, otočil se na profesora a řekl: „Ne, pane profesore.“ 
„Výborně,“ ušklíbl se Snape. „Můžu vědět, co jste si vybrali za lektvar?“ 
„Veritasérum, pane,“ odpověděl Draco okamžitě. 
„Dobrý výběr, pane Malfoyi,“ pochválil ho Severus. Harry se vedle jenom trochu ušklíbl, ale tak 
aby ho profesor neviděl, jelikož by si asi vysloužil školní trest. 
„Vlastně to navrhl tady Potter,“ řekl Draco jemně a mrkl nenápadně na Nebelvíra. 
Severus se jenom trochu zarazil, a než pokračoval ve své obchůzce, pověděl: „Čekám od vás 
výbornou práci.“ 
Harry s otevřenou pusou koukal za odcházejícím Snapem, na to se otočil zpátky na Draca a zeptal 
se: „Co to mělo znamenat?“ 
„Co bys jiného čekal?“ nechápal Zmijozel. „Jsi v páru se mnou.“ 
„Hmm,“ zamrčel Harry a sebral Dracovi pergamen se seznamem surovin. Tiše se do něho začetl, 
pochvíli zvedl hlavu a pravil: „S něčím by nám mohl pomoc Nev.“ 
„To ano,“ souhlasil Malfoy tiše. „Některé rostliny musí být čerstvé a budeme pro ně muset jít do 
lesa.“ 
„Skvělý,“ ucedil Harry nadšeně. Zvedl ruku s listem pergamenu a zeptal se: „Můžu si to vzít?“ 
„Proč?“ 
„Ukážu to Nevovi a poradím se s ním.“ 
„Dobře,“ schválil mu Draco jeho návrh. Vidno, že někteří z jeho spolužáků už odešli, posbíral si 
svoje věci, rozloučil se s Harrym a taky vypadl ze třídy. 
„Tak jaký to bylo?“ zeptala se Hermiona, když si Harryho odchytila u dveří z učebny. „Choval se 
slušně nebo měl plno připomínek?“ 
„Ve skutečnosti to byl náš nejklidnější rozhovor,“ odvětil černovlásek klidně. 
„Opravdu?“ divila se dívka. 
„Opravdu,“ zasmál se Harry. 
 
„Neve, prosím tě, koukni na tohle,“ byla první věc, kterou Harry řekl Nevillovi, když se večer 
sešli v Nebelvírské společenské místnosti nad domácím úkoly. 
Hnědovlasý mladík si vzal nabízený pergamen, otevřel ho a začetl se. Po asi pěti minutách zvedl 
hlavu a zeptal se: „Na co to potřebuješ?“ 
„Do Lektvarů na projekt,“ vysvětloval Pyro a hledal cosi v tašce. „Jsem ve dvojici s Dracem.“ 
„Aha,“ odvětil druhý Nebelvír. „A na jaký lektvar?“ 
„Veritasérum.“ 
„Hmm,“ zamyslel se Neville a Harry ho nechal. Věděl, že mu mladík pomůže, ale potřebuje si 
ujasnit všechny rostliny, které budou potřebovat. Mezitím se sám vrhl na esej do Přeměňování. 
„Některé z těch rostlin budou muset být čerstvě nasbírané,“ přerušil ho z jeho soustředění nad 
úkolem. „Budete muset do Zapovězeného lesa.“ 
„To říkal i Draco,“ povzdechl si Chlapec, který zůstal naživu.  
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„Půjdu s vámi,“ ujišťoval ho Nev. Odložil list pergamenu na stolek a zeptal se: „A kdy chcete jít?“ 
„Co nejdřív,“ vmísil se jim do rozhovoru Draco. „Musíme ten lektvar uvařit co nejdříve, ať se 
s ním nedrbeme během zkoušek.“ 
Neville se zamyslel a po chvíli pronesl: „Musíme počkat, až sleze sníh. Sice už ho moc není, ale 
některé rostliny nejsou ještě ani probuzené. Vidím, to tak nejdřív za pár týdnů. Tedy spíše podle 
počasí.“ 
„Výborně,“ řekl blonďatý Zmijozel. „Mezitím se vrhneme na přípravy.“ 
 
Draco zapřáhl Harry pěkně tvrdě do příprav na tvorbu lektvaru, až černovlasý mladík valil oči a na 
dotazy typu – Proč se tak honí? Padaly odpovědi tyto – Protože nechci špatnou známku! 
Takže chudák Harry byl nucen velmi aktivně se podílet na všech věcech kolem. Nutno dodat že 
v takovémto shonu uběhlo několik týdnů a mezitím se přihlásilo jaro a s ním i plánovaná návštěva 
Zapovězeného lesa. 
 
„Dneska večer jdeme,“ řekl Neville Harrmu ráno u snídaně. 
„Kam?“ nechápal plně v tu chvíli. 
„Do lesa,“ ozval se přes celou Velkou síň Draco od své rozjedené snídaně. 
„Och.“ 
„Ano. Och,“ ušklíbl se Nev. 
„Mimochodem,“ promluvil Draco znovu. „Vymyslel jsem, jak budeme říkat Nevillovi.“ 
„Jak?“ ozvalo se dvouhlasně. 
„Iris,“ odpověděl blonďák. „Vystihuje to jeho povahu.“ 
„Iris,“ zopakoval Nev zamyšleně. „Jo. To se mi líbí.“ 
„Tak tedy Iris,“ souhlasil Pyro. „Už zbýváš jenom ty, Draco.“ 
„Pořád nic?“ zajímal se Iris a klidně si mazal toust marmeládou. 
„Bohužel,“ povzdechl si Zmijozelský student. „Večer se sejdeme u hranice lesa.“ 
 
Večer přišel rychleji, než se kterýkoliv z nich nadál. Sešli se v místě, ze kterého často vybíhali do 
lesa ve svých zvířecích podobách. Ale dnes měli jiný úkol. 
„Máš seznam?“ zeptal se Draco Harryho, když kontrolovali, zda mají všechno. Od seznamu až po 
tašku na rostliny. 
„Mám,“ odpověděl Pyro a ukázal mu list pergamenu. Pak ho znovu schoval do kapsy pláště a 
zeptal se: „A jak půjdeme?“ 
„Jako lidi,“ usoudil po chvíli přemýšlení Neville a jako první se vnořil do temnoty lesa. Ostatní 
dva mladící ho okamžitě následovali, aby se jim neztratil. Ani jeden z nich si nevšiml postavy 
v temnotě, která je velmi pečlivě pozorovala. 
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36. kapitola – Voda a led 
 

„Harry, posviť mi,“ řekl Draco černovláskovi a zahleděl se do tašky, do které sbírali rostliny 

na projekt do lektvarů. 
„Hned,“ odvětil Pyro a přišel k němu blíže. Natáhl ruku, ale místo aby použil hůlku, soustředil se 
a na dlani mu vyšlehl oheň. 
Blonďák se na něho překvapeně podíval, než nadšeně řekl: „Výborně. Lepšíš se.“ 
„To my všichni,“ pokrčil mladík rameny, ale i tak mu trochu zčervenaly tváře. Nechal Draca, ať 
hledá požadovanou rostlinu a sám se rozhlížel hledajíc Nevilla. 
„Tady jsem,“ ozvalo se zpoza jednoho stromu Nevillovým hlasem. Uslyšel totiž ve své mysli, jak 
o něho má Harry obavy. 
„Našel jsi něco?“ zajímal se Draco celkem tichým hlasem, jelikož i když měl sílu, nato aby porazil 
jakéhokoliv tvora, který by se na ně vrhl, ale i tak to nechtěl riskovat. 
„Jo, něco tady je,“ ujišťoval ho Iris a dal mu nahlédnout do košíku, který měl v ruce.  
„Tak co nám chybí?“ zeptal se Harry, když se k nim přidal a posvítil mu ohýnkem. 
„Ještě jeden druh a budeme mít všechno,“ ujišťoval ho Neville a koukal kolem sebe. „Jen nevím, 
jestli už rostou.“ 
„Cože?“ vyhrkl zbytek jejich týmu. 
Iris zčervenal a vykoktal: „No… jaksi jsem ….zapomněl.“ 
„Zapomněl?“ vyprskl Draco. „No to je úžasný.“ 
„V klidu, Draco,“ snažil se uklidnit kamaráda Harry, ale moc to nezabíralo. 
„Pottere, ty nechápeš, že nás to strašně zbrzdí?“ vrčel blonďák jako drak. Nikdo z nich si nevšiml, 
jak byli zabraní do hádky, že se nad nimi zatáhly mraky a schylovalo se k dešti.  
Draco znovu otevřel pusu, že těm dvěma Nebelvírům ještě něco pěkného řekne, ale razantně ho 
zastavil prudký déšť, který se v tu chvíli snesl z nebe. Stál tam s pootevřenou pusou, překvapeným 
výrazem ve tváří a s mokrou vizáží. 
Harry to už nevydržel a vyprskl smíchy, jelikož pohled na mokrého Draca byl víc než směšný. 
Neville, který stál vedle něho, se sice ještě chvíli držel, ale i on se nakonec rozesmál. Zmijozelský 
princ si se vší hrdostí, která v něm zbyla, odhrnul vlasy z tváře a rozešel se ke škole. Ani jednou se 
neotočil. 
Harry se už trochu uklidnil, a proto se mezi prudkými nádechy zeptal: „Asi jsme ho naštvali, co?“ 
„Trochu,“ souhlasil Iris. 
„Opravdu se nedá ta kytka v téhle roční době najít?“ zajímal se Harry a snažil se v dešti přes 
mokré brýle něco vidět. Nakonec vztekle zavrčel, strhl si je z nosu a schoval si je do kapsy. Nato 
se podíval na Neva a znovu se zeptal: „Co budeme dělat?“ 
„Něco mě napadlo,“ řekl nakonec a klekl si na mokrou zem. Zavřel oči, natáhl dlaně nad půdu a 
soustředil se. Pochvíli posunul ruce o kousek doleva a pak doprava, jakoby něco hledal. Nakonec 
se usmál a položil ruce na zem. Harry zvědavě přišel blíž, aby dobře viděl a překvapeně vydechl, 
jelikož mezi prsty Nevovy ruky začaly ze země vyrážet mladé rostlinky. 
„Páni,“ ohodnotil to Pyro. „Je to ta, co nutně potřebujeme?“ 
„Ano.“  
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„Taky jsi s tím mohl přijít dřív,“ zašklebil se Harry.  
„Nenechali jste mě ani nadechnout,“ zavrčel v odpověď a nechal rostlinku vyrůst do plné 
velikosti. Poté ji jemně vyprostil ze země a uložil do košíku. Vstal, nad špínou na kalhotách mávl 
rukou, a vydal se ke škole. Harry ho rychle následoval. 
„Doufám, že s námi Draco bude zítra mluvit,“ ušklíbl se Harry, když ze sebe ve sprše sundával 
promočené oblečení a vklouzl přímo pod horký proud vody. 
„Až se vykoupe a trochu vyzuří, určitě s námi mluvit bude,“ řekl Iris, který stál ve sprše vedle. 
„S tím bych nepočítal,“ ozvalo se jim v hlavách současně Dracovým hlasem. 
„Máme tu kytku,“ zkusil to Harry trochu vyžehlit a mezitím si mydlil hlavu. 
„Aspoň něco,“ zavrčel blonďatý princ. „Budeme moc brzy začít.“ 
 
Draco druhý den vstal v lepší náladě, než v jaké šel spát. Přece jenom ráno moudřejší večera. 
Takže v dobré náladě došel až na snídani, posadil se na své obvyklé místo na lavici u 
Zmijozelského stolu a naložil si míchaná vajíčka s opečenou slaninou a toustem. A s velkou chutí 
se do toho jídla pustil.  
Chuť k jídlu mu vydržela přesně pět minut, než si k němu sedla Pansy a otevřela svou pusu: 
„Dracoušku, kde jsi včera v noci byl? Čekala jsem na tebe.“ 
Blonďák si povzdechl a musel dost krotit, aby jí neproklel do dalšího týdne. Místo toho se usmál a 
řekl klidně: „Pokud si pamatuji, na ničem jsme se nedomlouvali.“ 
„Ale Dracoušku,“ zamrčela znovu otravným hlasem, který Dracovi vařil krev v žilách. „Nebuď 
takový.“ 
„Pansy, drahá,“ pokračoval v jídle. „Zmlkni. Chtěl bych se v klidu nasnídat.“ 
„Ale,“ začala znovu, ale okamžitě zmlkla, když po ní hodil vražedným pohledem. Místo toho se 
natáhla po svém poháru s džusem a chtěla z něho upít, ale něco nebylo dobře, jelikož z něho nic 
nevyteklo. Překvapeně se podívala dovnitř a vytřeštila oči. 
„Pansy, co se děje?“ ozvalo se po její pravici od Millicent zvědavě. 
„Je to zmrzlý,“ odpověděla a dala jí nakouknout do poháru.  
„Asi ti někdo vyvedl vtípek,“ zašklebila se druhá Zmijozelská dívka a vrátila se ke své snídani. 
„Až ho dostanu do rukou,“ zavrčela Pansy a třískla pohárem o stůl, čímž upoutala Dracovu 
pozornost k poháru. Sice ho to nijak nezajímalo, ale i tak se podíval na zmrzlý džus v poháru. 
 
Během dne předal Harry Dracovi všechny potřebné suroviny a domluvili se, že musí zajít za 
Snapem se zeptat, kdy je učebna lektvarů volná, aby mohli začít s přípravou jejich úkolu. 
„Půjdeme hned,“ rozhodl Draco. „Ať to máme co nejdřív za sebou.“ 
„Ech,“ byl Harry zcela jiného názoru. Vůbec se mu za neoblíbeným profesorem nechtělo. 
„Bez debat, Pottere,“ zavrčel blonďák. 
A tak Harry šel, sice neochotně, ale šel. Nebo spíše se coural za Dracem. Společně došli až před 
Snapovu pracovnu a Draco odhodlaně zaklepal. 
Zevnitř se ozvalo celkem otráveně: „Dále.“ 
Mladý Malfoy chytl za kliku a zmáčkl. Dveře se před nimi bezhlesně otevřely a oba mladící vešli 
do pracovny.  
„Profesore,“ pozdravili dvojhlasně. 
„Pánové,“ opětoval muž pozdrav. „Co potřebujete?“ 
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„Chtěli jsme se zeptat, kdy je v učebně lektvarů volno, abychom mohli začít pracovat na našem 
projektu,“ vyrazil ze sebe Draco jedním dechem. 
Severus se na něho trochu překvapeně podíval a zeptal se: „To už jste shromáždili všechny 
potřebné suroviny pro přípravu Veritasera?“ 
„Ano, pane,“ odpověděl Harry, aby taky něco řekl a zapojil se tak aspoň trochu do rozhovoru. 
„Výborně,“ řekl profesor po chvíli. Nato se natáhl po nějakých pergamenech a zahleděl se do nich. 
Nakonec jim sdělil: „Učebna je volná v pátek večer a pak celý víkend. Vyberte si svou dobu a 
sdělte mi, na kdy si zabíráte místnost.“ 
Draco si vzal z natáhnuté ruky pergamen a společně se do něho s Harrym zadívali. Ani jeden 
z nich si nevšiml zvláštního pohledu, který jim věnoval, jelikož byl překvapený, že na sebe 
neštěkají, ale normálně se domlouvají na hodině, která bude vyhovovat jim oběma. 
Nakonec řekl Harry nahlas: „Vyhovoval by nám pátek večer.“ 
„Dobře,“ převzal si zpátky pergamen a poznamenal si do něho jejich požadovanou dobu. „Takže 
učebna je na páteční večer vaše. Musím vás kladně ocenit za včasné zamluvení učebny a 
shromáždění surovin.“ 
„Děkujeme, pane,“ řekli dvojhlasně. 
„Všechno?“ 
„Ano,“ odvětil Draco.  
„Takže nashledanou,“ ukončil jejich rozhovor Severus. 
„Nashledanou,“ rozloučili se a odešli z pracovny. 
Jakmile se za nimi zavřely dveře, Harry si mohutně oddechl. A Draco se k tomu vyjádřil slovy: 
„Bolelo to?“ 
„Hrozně,“ zasmál se mladík. 
 
Dalších pár dní uteklo rychle a naše trojice neměla moc času na trénink, jelikož Harry s Dracem 
začali pracovat na úkolu do lektvarů a nechtěli přitahovat pozornost tím, že s nimi do učebny 
chodil i Neville. Takže ten začal trávit svůj volný čas v Tajemné komnatě s osidlem. Ne, že by mu 
to nějak vadilo. 
Ale jednou večer se s nimi vydal do učebny lektvarů, byl totiž zvědavý, jak postoupili. Přece 
jenom Veritaserum nebylo jednoduché. Zaklepal tiše na dveře, i když si v duchu hned vynadal, 
jelikož se stačilo zeptat přes jejich spojení a ne je rušit hlukem. 
Ale i tak se zevnitř ozvalo: „Dále.“ 
„Sorry, kluci, nějak jsem zapomněl,“ omluvil se s červenými tvářemi, když se na něho překvapeně 
podívali, jakmile vešel do laboratoře. 
Draco to nijak nekomentoval a dál se skláněl nad kotlíkem. Takže se Nev otočil na Harryho se 
slovy: „Tak jak vám to jde?“ 
„Dobře,“ ušklíbl se černovlásek a dál krájel jakousi kytku do lektvaru. Nutno dodat že rukavice 
z dračí kůže už měl celé pokryté žlutou látkou, kterou ze sebe vypouštěla ona rostlina. 
Blonďatý mladík usoudil, že se na chvíli může vzdálit od pomalu bublajícího lektvaru, a přidal se 
k nim u stolu s přísadami. Podíval se na práci, kterou odvedl Harry a musel uznat, že jednotlivé 
přísady připravil velmi dobře.  
„Konečně ses něco naučil, Pottere,“ neodpustil si. 
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Harry se nad touto poznámkou rozčertil, popadl stříbrný nůž, kterým krájel přísady a hodil ho po 
Dracovi. Ale loktem zavadil o lahvičku s výluhem, ta se překotila a vylila svůj obsah. I když 
vylila, je taky nepřesné, jelikož substance při dotyku se stolem zmrzla.  
Pyro překvapeně zamrkal a díval se na zmrzlý výluh na stole, pak zvedl hlavu a rozhlédl se kolem 
sebe, aby se ujistil, že to nevidí jenom o sám a oči se mu rozšířily překvapením ještě víc než 
předtím. Přímo před ním stál Draco s natáhnutou rukou k lahvičce a ve tváři úlek smíšený 
s překvapením. 
První kdo se vzpamatoval, byl Neville. Jedním pohledem zhodnotil situaci a řekl: „Tak myslím, že 
jsme našli Dracovu schopnosti živlu. Je to voda a led.“ 
„Voda?“ divil se Harry. Rukou v rukavici ukázal na stůl a pokračoval: „Vidím jen led, kde máš tu 
vodu?“ 
„Vzpomněl si, jak jsme byli v Zapovězeném lese,“ napovídal mu Iris. „Draco se rozčílil a začalo 
pršet.“ 
„Pansyn džus,“ vyrazil ze sebe Draco, který ještě pořád nespustil pohled z ledového výluhu. 
„Cože?“ 
„Zmrazil jsem jí džus, když mě lezla na nervy,“ vysvětloval trochu zaraženě. 
Harému se po této větě objevil na tváři ten nejširší úsměv, na který se zmohl, několika kroky 
obešel stůl a pevně Draca objal. 
„Och,“ stačil ze sebe Zmijozel vyrazit. 
„Gratuluju, Draco,“ zašklebil se Nev. „Nebo bych spíš měl říct Ici?“ 
„Ice?“ převalil si na jazyku. Nakonec se usmál: „To se mi líbí.“ 
 
Uběhlo pár hodin, když se Harry narovnal, s křupáním si protáhl svoje záda a řekl: „Promiň Ici, 
ale já už nemůžu. Musím jít trochu na vzduch. Jsme tady už několik hodin.“ 
„Hmm,“ mrkl Draco po hodinkách a překvapeně si uvědomil, že za hodinu bude večerka pro jejich 
ročníky. Vzal si tudíž hůlku, zakouzlil na kotlík zaklínadlo, které zastaví čas, tak aby mohli 
pokračovat tam, kde skončili.  
„Sláva,“ vydechl Harry a jako první vyrazil z laboratoře. Ani se neohlédl, když zakřičel zpátky: 
„Jdu se proletět.“ 
Draco jen zakroutil hlavou, ale musel se trochu pousmát. Nedivil se mu, i on byl trochu ztuhlý, ale 
jemu se už na koště nechtělo. Místo toho uklidil učebnu, ujistil se, že je všechno tak, jak má být a 
odešel do svého pokoje ve sklepení. 
Mladý Potter mezitím vyšel na famfrpálové hřiště, rozhlédl se kolem sebe, zavřel oči a tiše si pro 
sebe zašeptal: „Accio Kulový blesk!“  
Nemusel dlouho čekat a koště letělo jeho směrem. Musel se usmát, když ho chytil, nasedl a plnou 
silou se odrazil od země a vznesl se do vzduchu. 
„Merline, to mi chybělo,“ zasmál se nahlas a proháněl se s větrem o závod. Takhle blbnul asi deset 
minut, než mu něco došlo. Pomalu zastavil koště, tak že se vznášel několik metrů nad zemí a 
rozhlédl se kolem sebe. A pak to uviděl. Nedaleko od něho jasně viděl poryvy větru, jak se snaží 
zlákat ke hře. Trochu nejistě natáhl ruku a ucítil vítr, jak se mu ovíjí kolem ruky a prstů.  
„Vítr?“ zamumlal překvapeně a díval se, jak kolem něho vítr přidává na intenzitě. 
„Děje se něco, Harry?“ zeptal se Nev trochu s obavami. 
„Ne, nic špatného,“ uklidňoval ho rychle. „Ale asi se mi k ohni přidal vítr.“ 
„Vítr?“ ozval se Draco unaveně. „Holt, musíš mít něco extra.“ 
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„Oheň a vítr,“ zamyslel se Iris. „Pasuje to k sobě. S tím nehneme.“ 
„Merline,“ vydechl Harry. „Živly, magické podoby, silná magie, co náš ještě čeká?“ 
„Ech,“ zamumlal Ice trochu nervózně. 
„Copak jsi nám neřekl?“ zasmál se Longbottom. 
„Poslední dobou nepotřebuju ke kouzlení hůlku,“ vysoukal ze sebe neochotně. 
„Páni, a proč jsi nám to neřekl?“ 
„Asi se styděl?“ zasmál se Harry. Na chvíli se zarazil, než pokračoval: „Moment, vždyť si dneska 
kouzlil s hůlkou, proč?“ 
„Nechtěl jsem se předvádět.“ 
Oba Nebelvíři na chvíli zmlkli, než se Nev vážným hlasem zeptal: „Kdo jsi? A co jsi udělal 
s Dracem Malfoyem, kterého známe a máme rádi?“ 
„Moc vtipné,“ zavrčel Draco se smíchem v hlase. 
 
Další pár dní uběhlo relativně v klidu, ale kluci neměli moc času na trénink, jak je pohltila škola a 
úkoly. Ale všechno se mělo změnit. 
 
„Kde je Nev?“ zeptal se Ice, když se s Harrym sešli u umývárny. 
„Dostal školní trest, ani nevím za co,“ odvětil Pyro klidně. „Počkáme na něho v komnatě.“  
Draco se trochu ošil, než řekl: „Mám takový divný pocit. Pojďme ho najít.“ 
Černovlásek se po něm prudce otočil a zeptal se: „Měl jsi nějaké sny?“ 
„To ne,“ uklidňoval ho rychle. „Jen ho prostě chci najít. Možná jsem jenom vystresovaný. Ten 
lektvar nám moc nejde.“ 
„To ano,“ souhlasil Pyro a začal něco hledat po kapsách. 
„Co děláš?“ zeptal se Malfoy zvědavě. 
„Hledám mapu,“ vysvětloval rychle a nakonec vytáhl z kapsy pláště kus pergamenu. „Slibuji, že 
jsem připraven ke každé špatnosti.“ A mapa školy i školních pozemků společně i s jejich obyvateli 
se objevila. Oba mladící se nad ní sklonili a hledali v ní tečku se jménem Neville Longbottom. 
„Tady je,“ vyhrkl Harry a ukázal kamsi do sklepení. 
„Jdeme mu naproti,“ rozhodl Draco a sám se jako první vydal oním směrem. Harry rychle schoval 
mapu do pláště a rozběhl se za ním. 
 
Neville rychle kráčel chodbou, která vedla ze sklepení, kde měl se Snapem školní trest, rozepnutý 
školní plášť za ním vlál, jak skoro běžel. 
„Sakra,“ zavrčel mladík při pohledu na hodinky na zápěstí. „Kdybych nedostal ten pitomý školní 
trest, nešel bych pozdě. Zatracený Snape.“ 
 „Irisi,“ ozvalo se za ním hlasitě. Neville se překvapeně zastavil a otočil se po hlase. Z jedné 
z bočních chodeb na něho mával Harry. 
„Pyro,“ oplatil mu stejným oslovením. Líbili se mu přezdívky, které si navzájem dali. „Ici.“ 
Draco se ušklíbl a pokynul mu: „Pojď! Je to zkratka a navíc jdeš pozdě.“ 
„Stěžuj si u Snapa!“ ucedil Nev a přidal se k nim. Do druhého patra k umývárně kráčeli rychle a 
tiše. Harry občas mlkl na mapu, aby se ujistil, že se nikým nestřetnou. Špatně by se to někomu 
vysvětlovalo, co dělají tak pohromadě. 
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Do Tajemné komnaty se dostali celkem rychle a bez problémů. Skoro si nestačili ani sundat školní 
pláště a už na sebe navzájem vrhali kletby. Potřebovali ze sebe dostat ten stres ze školy. Celá 
komnata se schvěla pod jejich silou. 
 
Po asi třech hodinách padli vyčerpání na kolena. Sice nebyli ještě na konci svých sil, ale vyčerpání 
si na nich vzalo svou daň.  
„Merline, to byla ale síla,“ zašklebil se Nev, kterému stále kolem zápěstí vlnily šlahouny osidla. 
Nevědomky po nich přejížděl prsty a hladil je. 
„Jsem zvědavý, jestli vůbec vstanu,“ souhlasil Harry, který seděl kousek od něho opřený o stěnu. 
„Nemáš moc na výběr,“ zasmál se Ice. 
„Moc vtipné,“ odsekl Harry a pomocí zdi se pomalinku dostal do stoje. Kousek popošel, aby 
vyzkoušel nejisté nohy, a když uznal, že ho udrží, přešel ke svému plášti. Sklonil se pro něho a 
sebral ho ze země. Najednou se zarazil a šáhl do kapsy. 
„Sakra,“ zaklel Harry, když z pláště vytáhl na světlo zlatý galeón, který celý žhnul. Vzhlédl od 
dlaně a podíval se vyděšeně na Ice s Irisem. Oba měli na tvářích stejný vyděšený výraz a v rukou 
svoje galeóny stejně rozžhavené. 
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37. kapitola - Odhalení 
 

„Sakra,“ zaklel Harry, když z pláště vytáhl na světlo zlatý galeón, který celý žhnul. Vzhlédl 

od dlaně a podíval se vyděšeně na Ice s Irisem. Oba měli na tvářích stejný vyděšený výraz a 
v rukou svoje galeóny stejně rozžhavené. 
„Asi bychom měli jít,“ navrhl nesměle Neville a nespustil oči z galeónu. 
„Kdo nás hledá?“ zajímal se Draco. 
Harry se pořádně zadíval na kousek zlata a po chvíli řekl: „Brumbál.“ 
„Jdeme,“ zavelel Iris a zvedl ze země svůj školní plášť. Aniž by čekal na ostatní, vydal se 
k východu z Tajemné komnaty. Draco s Harrym se po sobě podívali a následovali jeho příkladu. 
Prošli vchodem do komnaty. Pyro se napůl otočil a zasyčel: „Zavřít!“ 
Ani se nezastavil, aby zkontroloval, zda byl jeho rozkaz vykonán. Stačil mu zvuk zavíraných 
dveří. Prošli několika tunely, než se objevili u východu. 
Draco se podíval tunelem nahoru a povzdychl si. Nev si toho všiml a zeptal se: „Co se děje?“ 
Ice pokrčil rameny: „Nevím. Mám takový divný pocit, že se něco stane.“ 
„Nějaké vidiny či sny?“ optal se Harry. 
„Ne.“ 
„Tak to vezmeme, jak to přijde,“ uzavřel to Iris. 
Malfoy jen souhlasně kývl a bez zaváhání vyskočil do vzduchu, ale na zem nedopadl. Proměnil se 
do své podoby sněžné sovy a zamířil k východu. Podzemím se roznesl výkřik orla, který 
naznačoval, že i Neville se proměnil a mířil za ním. Nepotřeboval se otáčet, aby věděl, že 
obrovský černý krkavec letí s nimi.  
Tři nádherní ptáci se objevili v dívčí umývárně a usadili se na zemi. Po chvíli se z nich opět stali 
tři mladíci. Dva Nebelvíři a jeden Zmijozel. 
„Půjdeme všichni,“ zeptal se Draco a přešel k nejbližšímu zrcadlu. Podíval se do něho na svůj 
odraz a upravil si zelenostříbrnou kravatu. 
„Myslím, že je to už teď jedno,“ pokrčil Neville rameny. 
„Jak to myslíš?“ otočil se na něho Harry od umyvadel, která vracel do původního stavu, aby se 
nikdo nepovolaný nedostal do Komnaty. 
„Jestli nás už hledají delší dobu, tak ví, že chybíme všichni,“ pokračoval druhý Nebelvír.  
„Má pravdu,“ přidal se blonďák. 
„Tak jdeme, ať to máme za sebou,“ souhlasil Harry a přešel ke dveřím. Opatrně vykoukl, zda není 
někdo na chodbě, a pak je otevřel úplně. Vyšel na chodbu a pokynul ostatním. 
„Vsadím se, že Dobby musí šílet,“ ucedil Nev tiše, když procházeli chodbou. 
„Nezdá se vám, že je tu nějaké velké ticho?“ zastavil se Harry uprostřed kroku. Teď už i zbytek 
jejich skupinky zpozoroval, že něco není dobře. 
„To se mi nelíbí,“ zavrčel Ice a vytáhl si z pláště hůlku, i když ji teď nepotřeboval, aby mohl 
kouzlit.  
„Myslíte, že Voldemort zaútočil?“ zajímal se Neville a podíval se po Harrym. 
„Nevím,“ utrousil Harry vztekle. „Už dlouho ho necítím, asi to bude naším spojením.“ 
„Ach,“ vydechl Longbottom a jemně zrudl. 
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Harry si všiml jeho reakce a hned ho ubezpečoval: „Neboj, Neve. Nelituju toho. Konečně se 
v noci pořádně vyspím. A ty víš, jak jsem nevrlý, když nemám svůj spánek pro krásu.“ 
Draco si kousek od nich odfrkl, když slyšel Potterovu poznámku: „Ty bys krásu nepobral, ani 
kdybys o ní zakopl.“ 
„Malfoyi, neštvi mě,“ zavrčel na oplátku Pyro. 
Než mohli svoji výměnu názorů přenést o úroveň výše, přerušil je dost naštvaný hlas: „Pottere, 
Longbottome, Malfoyi, kde jste k čertu byli?“ 
Všichni tři se jako na povel otočili a stanuli tváří v tvář rozezlenému profesorovi lektvarů. 
„Ech,“ zakoktal se Harry. 
„Výmluvný jako vždy,“ odfrkl si Snape a přejel je ještě jednou zkoumavým pohledem. „Už 
hodinu vás hledáme. Všichni studenti se měli shromáždit ve Velké síni. Kde jste byli? Opustili jste 
školní pozemky, váš trest bude probrán později. Teď jdeme!“ 
Bez nějakých dalších proslovů se otočil a vydal se směrem k Velké síni. Chlapci se po sobě 
podívali, pokrčili rameny a beze slova ho následovali. 
„Pane profesore?“ zkusil to po chvíli Draco. „Co se stalo? Proč se všichni musíme shromáždit 
v Síni?“ 
Snape si povzdechl a řekl: „Stalo se něco hrozného. Profesorky McGonagallová, Prýtová a 
Davidsová byli včera nalezeny mrtvé v Zapovězeném lese. Podle všeho mučeny a zavražděny.“ 
„Ne,“ vydechl Neville zděšeně, když uslyšel jméno profesorky bylinkářství. 
„Bystrozoři,“ pokračoval Snape, „si myslí, že to udělal někdo ze školy. Prý pro to mají důkazy.“ 
Všichni tři mladíci slyšeli ve Snapově hlase pochybnosti nad výkonem bystrozorů, ale nijak to 
nekomentovali. V tichosti došli až před zavřené dveře do Síně, kde se zastavili. Snape se ještě 
jednou otočil, aby si zkontroloval, že je sem dotáhl všechny tři, než se opřel do dveří a otevřel je. 
Okamžitě je zahltil hluk z místnosti. Podle toho hluku poznali, že tam byla celá škola. Profesor 
Snape vešel dovnitř a všichni zmlkli. 
„Ach, vidím, že jsi je našel, Severusi,“ pronesl Brumbál s ohníčky v očích. 
„Ano, pane řediteli,“ odvětil muž prostě. 
„Kde byli?“ zeptal se jeden ze šesti bystrozorů, kteří stáli za učitelským stolem. 
„Našel jsem je na chodbě,“ odpověděl znovu prostě. 
Bystrozor si odfrkl, ale zadíval se na tři mladíky, kteří zůstali stát blízko východu a nervózně se 
rozhlíželi kolem. 
„Chlapci,“ řekl ředitel. „Běžte si sednout, už jste se nás nazdržovali dost.“  
Harry s Nevillem tiše přikývli a už se rozešli k Nebelvírskému stolu, když je zastavil hlas: „Ne tak 
rychle.“ 
Vzhlédli k hlavnímu stolu a uviděli bystrozora, který mluvil předtím, jak přechází dopředu. Sešel 
z vyvýšeného postu a přešel uličkou až k nim. Chvíli si je tiše prohlížel, než pokračoval: „Jmenuji 
se Simmons. Jsem vrchní velitel bystrozorů. Je vám známo, proč jsme tady?“ 
„Simmonsi nepřeháníš to trochu?“ozvala se Tonksová, která byla jedním z přítomných bystrozorů. 
„Vždyť jsme to ještě nikomu neřekli.“ 
„Pravda,“ souhlasil muž. Zvedl pohled od naší trojice a rozhlédl se kolem po Síni. „Je mi smutnou 
povinností vám všem sdělit, že profesorky McGonagallová, Prýtová a Davidsová, byly včera 
nalezeny umučené a zavražděné v Zapovězeném lese.“ 
Toto vyvolalo v Síni zděšené mumlání a pláč. Všichni studenti s hrůzou hleděli střídavě na 
bystrozora a na ředitele, aby jim to potvrdil. 
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„Bohužel studenti je to smutná pravda,“ přikývl Brumbál smutně. Když si ztěžka sedal do svého 
křesla, mohli žáci vidět, jak je skutečně starý, když ho zasáhla zpráva o smrti jeho starých 
přítelkyň. 
Hluk v Síni přerušil silný mužský hlas: „Jsme tady proto, abychom tyto vraždy vyřešili. A věřte 
mi, že vinicí neodejdou nepotrestáni.“ 
S těmito slovy se znovu otočil na Harryho a jeho přátele stále stojící v uličce mezi stoly. 
„To se mi vůbec nelíbí,“ pronesl Pyro v duchu. 
„Nejsi sám,“ souhlasil Draco. Neville jen nepostřehnutelně přikývl. 
„Řekněte mi chlapci,“ zeptal se jich. „Byli jste někdy v Lese?“ 
„Asi jako všichni tady,“ odvětil Draco ledově a založil si ruce na hrudi. 
„A co tahle mýtina?“ řekl Simmons a mávl rukou s hůlkou. Před všemi se objevil mlhavý obraz 
jedné mýtiny v Zapovězeném lese. Celou dobu z nich ovšem nespustil oči a hledal sebemenší 
náznak nervozity.  
„Zkouší nás,“ zavrčel Iris. 
„Něco ví, ale zatím to nechce říct,“ souhlasil Harry. 
„Uvidíme, s čím ještě přijde,“ řekl Ice. 
„No tak chlapci, všichni tady čekáme na vaši odpověď,“ promluvil po chvíli znovu bystrozor. Ve 
Velké síni bylo tíživé ticho, jak všichni čekali, co se z toho vyvine. Nikdo nechápal, proč se ptá 
zrovna těchto tří. 
„Známe ji,“ odpověděl Neville klidně a na jeho tváři nebylo poznat, co si myslí. Naučil se od 
Draca schovávat svoje emoce velmi dobře. 
„O,“ ušklíbl se vrchní velitel bystrozorů. „takže se přiznáváte, že jste tam byli?“ 
„Bystrozore Simmonsi, nebylo by lepší přesunout se někam do většího soukromí?“ přerušil ho 
Brumbál, který se znovu zvedl ze svého křesla, a teď se znepokojeně díval na divadlo před sebou. 
„Ne,“ odsekl neslušně. „Tady je to dost vyhovující.“ 
„Protestuji!“ pokračoval ředitel školy. „Tito chlapci jsou pod mojí ochranou a musím vyjádřit 
svoje námitky k tomuto chování.“ 
„Můžete si namítat, co chcete,“ usmál se Simmons ledově. „Toto je vyšetřování vraždy a vaše 
názory tady nemají žádnou váhu.“ 
Znovu se otočil k trojici mladíků a vyštěkl: „Tak byli?“ 
Harry, který začal mít všeho dost, se napřímil a hlasem, který nepřipouštěl námitky, řekl: „Ano, 
asi před týdnem.“ 
„Proč?“ 
„Kvůli projektu do lektvarů,“ převzal si slovo Ice. „Byli jsme pro nějaké byliny, které musí být 
čerstvé, aby se dal namíchat příslušný lektvar. Můžete se zeptat profesora Snapa.“ 
„To udělám,“ ujistil je a přes rameno se zeptal: „Pane profesore, mluví pravdu?“ 
„Potter s Malfoyem mají skutečně společný projekt do lektvarů,“ zavrčel Snape neochotně. 
Bystrozor se ušklíbl a s otázkou se tentokráte otočil na Nevilla: „A co jste tam tedy dělal, vy 
Longbottome?“ 
Dřív než se stačil Iris vůbec nadechnout, odpověděl za něho Harry: „Nev nám pomáhal najít 
požadované byliny. Je velmi nadaný, co se týče rostlin.“ 
Simmons se zkoumavě zadíval do Potterových očí a snažil se ho znervóznit, ale černovlasý mladík 
se nedal. Vždyť čelil samotnému Voldemortovi, nějaký bystrozor ho nevyděsí. 
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„Dobrá,“ ustoupil muž. Chvíli jen tak v tichosti přeskakoval pohledem z jednoho na druhého a 
přemýšlel, jak se trochu vyvést z rovnováhy. Okamžik se mu zdálo, že před ním stojí tři 
Zmijozelové, než dva Nebelvíři. Všichni tři byli velmi klidní. Nakonec se zeptal: „Použili jste 
nějaká kouzla, při tom vašem hledání?“ 
„Možné to je,“ pokrčil Longbottom rameny. A okamžitě toho litoval, jelikož zahlédl v očích 
bystrozora jiskru, která se mu vůbec nelíbila. 
„Sakra,“ zanadával Draco, který to viděl taky. 
„Teď to přijde,“ řekl Pyro trochu nervózně. 
„Jak tedy vysvětlíte, že se na mýtině našli otisky vaší magie?“ zaútočil Simmons. 
„Vždyť jsme vám teď řekli, že jsme tam možná kouzlili,“ zavrčel Harry, který začínal v nitru 
pomalinku zuřit, jelikož se mu tohle zacházení nelíbilo. 
„Uklidni se, Pyro,“ snažil se Iris. „Chce nás znejistit.“ 
„A co tohle všechno má, co dělat s tou mýtinou?“ přidal se k Harrymu Draco. „Mohl byste to, už 
konečně vysvětlit?“ 
„Ale jistě,“ usmál se bystrozor. „Otisky magie se na místě, kde byla použita kouzla, udrží 
maximálně čtyřicet osm hodin, pak zmizí. A s touto mýtinou to má hodně společného.“ 
Na chvíli se odmlčel, aby dodal svým slovům trochu na dramatičnosti, než pokračoval: „Na ní 
jsme totiž objevili mrtvá těla vašich profesorek.“ 
Velká síní vybuchla křikem. Všichni chtěli vědět, co tím bystrozor myslí a plno další věcí. Každý 
něco pořvával, až na tři mladíky uprostřed místnosti. Ti stáli naprosto v tichosti, ale opak byl 
pravdou. 
„Už jsem to pochopil,“ řekl Draco. 
„Tak se pochlub,“ vybídl ho Pyro. 
„Chce nás obvinit z jejich smrti,“ osvětlil mladý Zmijozel svojí teorii. 
„To by musel mít ovšem v rukávu něco víc, než jen tohle,“ odfrkl si Neville sarkasticky. 
Harry se uchechtl a řekl: „Ice, ty jsi ho úplně zkazil.“ 
„To těžko,“ hájil se Malfoy. „Už zkažený byl, jen to nedal najevo.“ 
„Hele vy dva, věnujte se ději,“ okřikl je Iris. „Myslím, že ten bystrozor ještě neskončil. Ještě má 
něco v rukávu.“ 
„TICHO!“ rozezněl se síní kouzlem zesílený mužský hlas. Chvíli to trvalo, ale nakonec se všichni 
studenti a někteří učitele utišili. 
„Děkuji,“ řekl Simmons a znovu se plně soustředil na naše tři mladíky a výslech, který mínil 
dovést k úspěšnému závěru. Uvnitř se celý třásl nadšením, že to bude on, kdo zatkne Chlapce, 
který přežil za vraždu. Těšil se, jak mu strhne masku nevinnosti, kterou nosil pro okolí. Ale on 
věděl, že je stejně prohnilí jako Vy-víte-kdo, ne-li hůř. A ti dva? To byl bonus. Syn Smrtijeda a 
jejich poskok. Přímo před sebou viděl nějakou pochvalu od ministra kouzel. 
„Budeme pokračovat,“ začal, ale. 
„Já důrazně protestuji,“ ozval se Brumbál. Celý jeho postoj dával najevo, že není vůbec spokojený 
s vývojem situace. Každý kdo ho znal, pochopil, proč z něho má Temný pán strach. Jak sešel od 
učitelského stolu a razil si cestu ke skupince, šel z něho i strach. V očích naštvaný pohled a ve 
tváři odhodlání. Všem se naskytl pohled na kouzelníka, který už jednou porazil jedno 
z nejtemnějších kouzelníků své doby, Grindewalda. Bohužel to, ale neudělalo dojem na 
Simmonse. Lehce mávl rukou a Brumbálovi zatarasili cestu tři bystrozoři s připravenými hůlkami. 
„Nenuťte mě, vás zavřít Brumbále,“ pronesl směrem k němu, „za maření spravedlnosti.“ 
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Několik studentů a někteří učitelé zalapali po dechu. Ředitel byl váženou osobou v kouzelnickém 
společenství a tahle hrozba všechny překvapila. 
Aniž by Simmons čekal na ředitelovu reakci, opět začal klást otázky: „Jak to vysvětlíte?“ 
Ani jeden z chlapců neodpověděl, jen si ho v tichosti měřili. 
„To jsem si mohl myslet,“ ušklíbl se zlomyslně.  
Celá Síň teď s napětím sledovala jeho počínání. Nikomu se nechtělo věřit, že by obvinil 
samotného Zlatého chlapce z vraždy. Ale zatím to tak vypadalo. 
„Viník nebo viníci,“ začal a významně se na ně podíval. „Nevěděl, že ochranná kouzla kolem 
hradu, byly po útoku na ministerstvo rozšířeny o dvojnásobek, tedy zahrnují i onu mýtinu v lese. 
Díky tomu se nám podařilo na místo činu dorazit celkem brzy po aktivaci. Jenom díky neznalosti 
viníků se nám naskytla možnost použít kouzlo: Aperta praeterita. Jenž dává možnost nahlédnout 
do posledních chvil oběti.“ 
„Harry, Draco, zabili jste někoho v nejbližší době?“ zeptal se Nev ironicky. 
„Zatím ne,“ odvětil Draco. „Ale silně nad tím začínám uvažovat.“ 
„Hlavně v klidu,“ krotil ho Pyro.  
„Toto kouzlo,“ pokračoval Simmons. „Bylo v čas zakouzleno třemi bystrozory a pečlivě 
zaznamenáno pro identifikaci útočníků a pro soud. Proto je mi nyní čest vám ukázat, co toto 
kouzlo odhalilo.“ 
Než mohl z profesorů něco namítnout, mávl hůlkou a uprostřed Síně se objevilo obrovské plátno, 
na kterém se začaly odvíjet poslední minuty života tří bradavických profesorek.  
 
Měsíc ozařoval mýtinu v lese a nocí se nesly výkřiky bolesti. Uprostřed prostoru se na zemi svíjely 
tři ženské postavy a nad nimi stáli jejich tři mučitelé v pláštích a kápěmi přes hlavu, z jejich úst 
prýštil krutý smích. 
„Jaký to lahodný křik,“ zasmála se jedna postava. Znovu pokynula hůlkou a nejbližší žena začala 
křičet ještě víc. 
„Pomalu,“ ozvala se druhá z postav a chytla ji za ruku. „Přece to nechceš skončit tak brzo.“ 
„Abych pravdu řekl, tak se trochu nudím,“ pronesl třetí z nich, který tak odhalil, že se jedná o 
muže. „Ten křik a pláč začíná být ohraný.“ 
„Kdyby byly trochu mladší, možná by se to dalo nějak zařídit,“ promluvil dalších z nich. „Ale 
takhle bych z toho měl jenom noční můry.“ 
„Příště,“ slíbil poslední. 
Ti tři tam jen tak stáli a dívali se na třesoucí se hromádky u svých nohou, když se jedna 
z profesorek zmohla na tiché bolestné. „Proč?“ 
„Proč?“ poklekl k ní jeden z nich. Natáhl ruku a zvedl jí hlavu, aby se jí mohl podívat do obličeje, 
který nesl následky opakovaného použití Cruciosu. „Proč, ptáte se profesorko Prýtová? Já vám 
mile rád odpovím.“ 
Natáhl volnou ruku a stáhl si z hlavy kápi. Jemné měsíční světlo ozářilo tvář Nevilla Longbottoma 
s ďábelským úsměvem na rtech. 
„Protože už toho máme dost,“ pronesl temně. „Jak si všichni kolem nás myslí, že jsme hodní 
poslušní chlapečci.“ 
„Přesně tak,“ strhl si kápi Draco Malfoy. „Naše číše přetekla. Je načase, aby se svět začal třást 
před námi a ne my před ním.“ 
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I poslední z nich si sundal kápi a ve smaragdově zelených očích Harryho Pottera se míhalo něco 
temného, když si klekal k profesorce Davidsové. S úšklebkem řekl: „Voldemort je břídil. S tím si 
poradíme jedna dvě. To před námi se bude celý svět třást. Nikdo a nic nám nebude stát v cestě.“ 
„Ale z toho už vy mít strach nemusíte,“ usmál se Neville a znovu se naroval. 
„Měly byste se cítit poctěné,“ převzal si slovo Malfoy. „Budete prvními, kdo bude mít tu čest 
ochutnat naší moc.“ 
„Sbohem,“ rozloučil se Harry. 
Všichni tři namířili svoje hůlky na učitelky a jako jeden muž pronesli: „Avada Kedavra“ 
Objevilo se zelené světlo……………… 
 
Velká síni tonula v těžkém tichu. Po zhlédnutí posledních okamžiků života jejich profesorek se 
všichni zaraženě dívali na Harryho, Draca i Nevilla. Nikdo si nedokázal představit, že by některý 
z nich dokázal někoho zabít. I když Malfoy možná jo. 
„Máme problém,“ řekl Draco. 
„Neříkej,“ odvětil mu ironicky Nev. 
„Vidíš, já ti to říkal, že jsi ho zkazil,“ promluvil Harry. 
„Na to nemáme čas,“ přerušil ho druhý Nebelvír. „Co chceš teď dělat, zavřou nás do Azkabanu 
nebo dokonce nám dají polibek.“ 
„Zajímalo by mě, kde tohle vzali?“ zamyšleně pronesl Ice. „Skoro jsem uvěřil, že jsem tam tu noc 
byl, kdyby to nebylo jinak.“ 
„Nemáme moc na výběr,“ souhlasil Potter.  
„Podotýkám, že s naší spojenou silou dokážeme srovnat celý hrad se zemí,“ podotkl Draco. 
„A zničit tak Bradavice,“ zeptal se Nev. „Ani ve snu, to radši budu hnít ve vězení. Je to náš 
domov.“ 
„V tom případě zbývá jen jedno,“ uzavřel Harry diskuzi. „Jít dobrovolně.“ 
„Nesnáším, když zníš rozumně,“ ucedil blonďák. 
 
Bystrozor Simmons nechal všechny kolem vsáknout šokující zprávu a jemně se usmíval. Konečně 
strhl masku nevinnosti, kterou nosil Harry Potter. Podíval se povýšeně na ty tři viníky a trochu mu 
zatrnulo. Oni se totiž dívali na něho. V jejich očích byl vztek a led. To nebyl pohled vyděšených 
mužů, kteří byli odhaleni na veřejnosti z krutého činu. Tihle byli ledově klidní, jakoby se jich to 
vůbec netýkalo. 
„Máte k tomu, co říct?“ promluvil do ticha místnosti. 
Mladý Malfoy si založil ruce na hrudi a nic neříkal. Neville Longbottom ho dál propaloval 
klidným ledovým pohledem. Slovo si vzal Harry Potter, který se narovnal, a řekl. „Myslím, že 
jsme si všichni udělali obrázek. Slova jsou zde zbytečná.“ 
Simmons jen zamrkal: „To mělo být přiznání?“ 
„I kdybychom řekli, že jsme to nebyli my,“ převzal si slovo druhý Nebelvír. „Tak nám nikdo 
nebude věřit, tak proč to prodlužovat?“ 
„Jde jen o to, zda nás dokážete udržet pod zámkem,“ ušklíbl se Draco. 
Na toto už bystrozor reagoval: „Accio hůlky!“ 
Z plášťů mladíků vyletěly tři hůlky a zamířily si to do dlaně bystrozora. Ten je ještě v letu chytil a 
předal svému pomocníkovi, který se mezitím objevil po jeho boku. 
„Zaevidovat!“ přikázal. 
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„Ano, pane.“ 
„Nasaďte jim pouta!“ vydal další rozkaz. 
Bystrozoři, kteří bránili Brumbálovi, od něho odstoupili a vydali se splnit rozkaz. Ředitel Bradavic 
zůstal ztuhle stát a na tváři měl překvapení, když viděl vzpomínky. Nemohl tomu uvěřit. Nemohl 
uvěřit tomu, že se tak v Harrym spletl. Z jeho Zlatého chlapce se stal temný kouzelník, který mučí 
a zabíjí. 
Mezitím už byly mladíkům nasazeny pouta a oni si je teď se zájmem prohlíželi. 
„Deset vteřin,“ řekl klidně Nev. 
„Souhlasím,“ přidal se Ice. „Ještě že nevědí naší skutečnou moc.“ 
Simmons se ještě jednou vítězně usmál, ale neradoval se dlouho, jelikož ho z cesty odsunula 
rozčílená dívka. Stanula před Dracem a vší silou, kterou v sobě našla, ho udeřila do tváře. Kdyby 
za ním nestál Harry a nevyrovnal jeho překvapení, asi by chytil druhou o zem. Takto jenom 
přiložil ruku k červené tváři a zašeptal: „Pansy.“ 
„Ty bastarde,“ zasyčela mu do obličeje. „Jsi ostuda všech Zmijozelů. Tímto s tebou nechceme už 
nic mít.“ 
Draco se s bolestí v očích díval za odcházející dívkou, která mu právě řekla, že už nepatří do jejich 
koleje, že se ho Zmijozelští zřekli. Zahanbeně sklonil hlavu. Nechtěl, aby někdo viděl jeho smutek 
a bolest. 
Nev ho chtěl trochu povzbudit, ale než se k tomu dostal, přistálo mu na hrudi rajče. Překvapeně se 
zadíval na svou hruď, a pak zvedl hlavu, aby se podíval, kdo to hodil. Oči se mu rozšířily 
překvapením ještě víc, když zjistil, že zelenina přiletěla od Nebelvírského stolu. V očích všech 
Nebelvírů byla nenávist a zášť a v rukou další palebný materiál. Jako na povel všichni hodili 
jakýmkoliv jídlem, které měli po ruce, po Harrym a Nevillovi. Dávali jim tím najevo, co si o nich 
myslí. 
Oba mladíci se k sobě přitiskli a snažili se ochránit si aspoň obličeje. Mohli kolem sebe vyčarovat 
bariéru, ale nechtěli upoutat pozornost k tomu, že dokážou kouzlit i bez hůlek nebo dokonce přes 
pouta, která mají tomuto zabránit. 
Vrchní velitel bystrozorů se na to díval s radostí v očích. Konečně všichni pochopili, že jejich 
zachránce není nic jiného než černokněžník, a že jednou Smrtijed pořád Smrtijed. U posledního 
z obviněných měl spíše škodolibou radost. Znal chlapcova otce, vždy ho ve všem porazil, a teď 
mu to mohl vrátit. Jablko padlo daleko od stromu. 
„Odveďte je!“ nařídil a díval se, jak všechny tři odvádějí z Bradavické jídelny. Nevšiml si ovšem 
jedné postavy, která vyklouzla postraním vchodem, až za ní zavlál černý plášť. 
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38. kapitola - Článek 
 

Profesor Snape spěchal zkratkami, aby se co nejrychleji dostal do Nebelvírské věže. I když 

viděl jasný důkaz viny všech tří chlapců, nechtěl, nedokázal tomu věřit. Draco možná. S lety 
strávenými pod Luciusovou výchovou a strachem z Voldemorta. Ale Potter s Longbottomem? Ti 
těžko. Ani jeden z nich na to neměl žaludek, natož tak odvahu. 
Právě proto spěchal do věže posbírat jejich věci. Věděl totiž, že jakmile je dostanou Nebelvíři do 
rukou, nebudou se rozpakovat je zničit. Jelikož pro ně už byl rozsudek vyřknut, i kdyby se 
nakonec ukázalo, že jsou nevinní.  
„Otevři!“ zasyčel na portrét Baculaté dámy, která hlídá vchod, když se před ní objevil. Obraz se 
beze slova odklopil a nechal ho projít dovnitř. Rychlým krokem prošel společenskou místnost a 
schody doslova vyběhl. Hrál o čas. Věděl, že studenti můžou opustit jídelnu každou chvíli.  
Rozrazil dveře do chlapecké ložnice šestého ročníku a rozhlédl se kolem sebe. Potterovu a 
Longbottomovu postel poznal okamžitě. Obě totiž vypadaly, jakoby v nich už dlouho nikdo 
nespal. Nijak se nad tím nepozastavil, všechno bylo výchovou.  
Nadechl se a máchl hůlkou: „Accio Potterovy věci!“ 
Okamžitě se ze všech koutů začaly slétávat chlapcovi věci a skládat se do truhly. Dokonce ho ani 
nepřekvapil stříbrný neviditelný plášť ani obyčejný kus pergamenu, které se složily dovnitř. Moc 
dobře je znal. Mávnutím zaklapl víko truhly a dalším mávnutím ji zmenšil, tak že se mu vlezla do 
kapsy. Hned se přesunul k Nevillově posteli a zopakoval celý postup, až mu v kapse trůnily dvě 
truhly s osobními věcmi chlapců. 
Rychlým kroky přešel k ohništi, ze záhybů pláště vytáhl malý černý váček a vysypal si z něho na 
dlaň trochu prachu. Byl to letaxový prach. Vhodil ho do ohně a s výkřikem: „Zmijozelská 
společenská místnost!“ Do něho vskočil. 
Z krbu vypadl ve Zmijozelské společenské místnosti, která zatím zela prázdnotou. Věštilo to, že se 
v jídelně ještě něco děje, ale to ho nezajímalo, měl jiné starosti.  
Prudce otevřel dveře do Dracovi ložnice, kterou měl jen pro sebe, jako každý Zmijozelský student 
od šestého ročníku nahoru.  
„Accio Dracovy věci!“ křikl a sledoval, jak se stejně jako ve věži hromadí do kufru chlapcovi 
osobní věci. Nakonec ho v kapse tížily tři truhly.  
Se spokojeným úšklebkem opustil Zmijozelské místnosti a vydal se k sobě do kabinetu, aby tam 
ukryl obsah svojí kapsy. 
 
„Kde jsme udělali chybu, Rone?“ tiše vzlykala Hermiona do přítelova trička. 
„Nevím, Hermiono, nevím,“ odvětil ji stejně tiše. 
Šli společně s ostatními Nebelvíry do svojí společenské místnosti v tíživém tichu. Všichni byli 
otřeseni, ale to jim vůbec nezabránilo vyjádřit svůj názor v jídelně. 
„Já věděl, že se mu nedá věřit,“ zavrčel jeden ze sedmého ročníku. 
„Ale že sebou stáhne i Nevilla,“ zakroutil hlavou Seamus. 
„Podívej se na to jasně,“ řekla Levandule. „Už od začátku roku spolu pekli a pořád se někam 
ztráceli. Měli jsme si toho všimnout dřív.“ 
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„Ale ty jejich výrazy,“ promluvil Dean. „Ty z té vzpomínky. Jakoby to ani nebyli oni.“ 
„Věř, čemu chceš,“ odsekla mu dívka. „Jsou to vrazi a doufám, že za to co udělali, je odsoudí na 
hodně dlouho.“ 
„Jo,“ ozýval se kolem ní souhlasný křik.  
„Patří jim to,“ křikl někdo. 
„Chtělo by to ještě nějaký důkaz,“ ozval se někdo další. „Aby to bylo jasnější.“ 
„Jejich věci. Určitě bude v jejich věcech.“ 
Nebelvírští studenti, kteří byli vždy obrazem odvahy a statečnosti, teď žádali svojí spravedlnost. 
Skoro až shodili Baculatou dámu, jak se hrnuli dovnitř, aby prohledali Harryho a Nevillovi věci. 
Jaké bylo jejich překvapení, když v ložnici žádné jejich osobní věci nenašli.  
 
Celá skupinka bystrozorů i se zatknutými se objevila na prostranství, které bylo určeno pro 
přemísťování, na ministerstvu.  
„Jdeme,“ přikázal Simmons a sám se jako první rozešel směrem k bystrozorské části ministerstva, 
kde se vedli výslechy, drželi podezřelí apod. 
Do Nevilla jeden z dalších bystrozorů strčil, aby se rozešel. Mladík skoro upadl, jak toto nečekal, 
ale naštěstí ho stačil Draco podepřít. Hnědovlásek se na něho vděčně usmál. 
Pyro se podíval po Tonksové, ale viděl jen bolest a nenávist v jejích očích. Nedivil se. Po tom co 
všichni shlédli, by se taky nenáviděl. Ale jeho poraženého nikdo neuvidí. Hrdě se narovnal a 
pevnou sebevědomou chůzí následoval Simmonse. Brzy se po jeho bocích objevili i Draco 
s Nevem. Mrkl po nich pohledem a viděl, že i oni s vysoko zdviženou hlavou a hrdým pohledem 
čelí nepřízni osudu.  
„Simmonsi, co se to děje?“ oslovil bystrozora jiný, když viděl, koho to vede k místnostem pro 
zadržené. 
Muž se jenom usmál a řekl: „Tito tři byli zatčeni za mučení a vraždu tří bradavických profesorek.“ 
„Ale to je přece Potter,“ zakoktal se mladší bystrozor. 
„A taky vrah,“ shrnul to Simmons a dál pokračoval v cestě. 
Zastavil se až před jedněmi dveřmi. Podíval se po chlapcích a řekl: „Naneštěstí nemáme dost 
volných místnosti, abychom vás drželi odděleně, takže bude společně v jedné. Nasaďte jim 
obojky. Nestojím o to, aby utekli.“ 
Na tento popud se jeden z bystrozorů rozběhl pryč a za chvíli se vrátil. V rukou držel tři stříbrné 
obojky s červenými kameny, které do nich byly vsazené. Předal je Simmonsovi a opět se zařadil 
na své místo. 
„Víte, co je toto,“ zeptal se jich a mával jim kruhy před obličeji. „Toto jsou poutací obojky. 
V okamžiku, kdy vám je nasadím, a tento červený krystal se rozzáří, přijdete o svoji magii. Dokud 
vám je zase někdo nesundá, tak můžete zapomenout na magii. Och, málem bych zapomněl. Aby 
se dali sundat, musíte znát správné slovo, aby se odemkly. “ 
„Ne, už ne, prosím,“ panikařil v duchu Neville, který si při pohledu na obojky, vzpomněl na 
řetězy, které poutaly jeho magii celý život. Podruhé to už zažít nechtěl.  
„Klid, Irisi,“ natáhl se po něm Draco a snažil se ho trochu uklidnit. 
„Já už nechci,“ vzlykal v duchu Nev. „Celý život jsem byl spoutaný, už nechci znovu.“ 
„Neville, podívej se na mě!“ přikázal Pyro a čekal, než ucítil, že se na něho plně soustředil. „Já ti 
slibuju, že ten obojek nebudeš mít na sobě delší dobu, než bude nezbytně nutné. Jestli nás odsoudí, 
což vidím celkem pravděpodobně, a pošlou do Azkabanu, nebudeme tam moc dlouho.“ 
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„Cože?“ vyhrkl Ice překvapeně. 
„To jako čekáš, že budu sedět ve vězení, když jsem neviný?,“ zajímal se Harry klidně. 
„No, ne,“ souhlasil blonďák. „Ale nečekal jsem, že řekneš takto otevřeně, že utečeme.“  
„Jestli to půjde,“ namítl Nev, už trochu klidnější. „Je to přece jenom Azkaban.“ 
„Bez Mozkomorů to bude hračka,“ řekl druhý Nebelvír. 
A Ice se začal smát: „Teď mluvíš jako správný Zmijozel.“ 
„Díky,“ zasmál se Chlapec, který přežil. 
„Nasaďte jim je,“ zavelel Simmons a podal obojky několika bystrozorům, aby vykonali jeho 
rozkaz. On sám mezitím otevřel dveře do zadržovací místnosti a vešel do ní. 
Potter se klidně díval na Tonksovou, jak mu připíná obojek a sundává pouta na rukou. Nic ji 
nevyčítal, věděl, že plní jenom rozkazy. Promnul si zápěstí otlačená od okovů a beze slova 
pobídnutí sám vešel do místnosti, ve které bude chvíli pobývat. Aniž by si všímal Simmonse, 
přešel k jedné z několika židlí a pohodlně se usadil. Mužovy naštvané pohledy ignoroval. Než 
stačil bystrozor něco říct, vešli dovnitř i Draco s Irisem. 
Mladý Zmijozel se rozhlédl kolem po prostě zařízené místnosti, ve které bylo jenom několik židli, 
stůl a podél jedné stěny dlouhá lavice, asi určená ke spaní, a pohrdlivě si ufrkl. 
„Nejste tady na dovolené,“ ucedil Simmons skrz zuby. 
„Neříkejte,“ usmál se Neville klidně a elegantně se posadil na židli vedle Harryho. 
„Neměl byste se jít pochlubit nadřízeným,“ zeptal se Ice se sarkastickým úšklebkem. „Že jste 
chytil vrahy bradavických profesorek?“ 
„Nemusíte mít strach,“ odsekl starší muž. „Než bude večer, celý svět bude vědět, že vy tři nejste o 
nic lepší než Vy-víte-kdo a jeho Smrtijedi.“ 
S těmito slovy opustil místnost a s bouchnutí za sebou zavřel dveře, nechaje je osamotě. 
„Konečně,“ protáhl se Harry, přešel k lavici a natáhl se na ni. 
„Už jsem ho začínal mít dost,“ souhlasil Draco. 
„Aby to už bylo za námi,“ povzdechl si Neville, složil si ruce na stůl a položil si na ně hlavu. 
„Nesnáším publicitu.“ 
„Tak to si rychle zvykej,“ zasmál se černovlásek. „Když jsi se mnou, tak se jí jen tak nezbavíš.“ 
Nev zasténal a Draco se rozesmál. 
 
Když Simmons za sebou zavřel s třísknutím dveře, stanul tváří v tvář ministrovi kouzel 
Popletalovi. 
„Simmonsi,“ začal ministr. „Doneslo se ke mně, že jste zatkl Harryho Pottera za vraždu. Je to 
pravda?“ 
„Ano, pane,“ narovnal se bystrozor. „Máme nevyvratitelné důkazy.“ 
„Skutečně,“ usmál se Popletal. „Nuže dobrá. Dostaňte ho do Azkabanu a povýšení vás nemine. 
Ale mezitím, udělal byste si čas na rozhovor?“ 
„Rozhovor, pane?“ nechápal zprvu Simmons, ale když ministr pokynul někomu za svými zády a 
na světlo vyšla Rita Holoubková, rychle pochopil. „Ale jistě, pane ministře. Bude mi potěšením.“ 
 
Druhý den se v Denním věštci objevil titulek: 
 

HARRY POTTER, DRACO MALFOY A NEVILLE LONGBOTTOM ZATČENI ZA 
VRAŽDU PROFESOREK!!!!!!! 
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Všichni, jenž obdivujete Harryho Pottera a věříte mu, že nás zbaví Vy-víte-koho, nevěřte tomu. 
Z důvěryhodného zdroje jsme se dozvěděli, že ho včera zatkli za vraždění tří bradavických 
profesorek přímo v prostorách školy čar a kouzel. S pomocí Draca Malfoye, jehož otec sedí 
v Azkabanu jako usvědčený Smrtijed, a Nevilla Longbottoma mučil a následně zabil profesorky 
McGonagallovou, Prýtovou a Davidsovou, které všechny učily v Bradavicích.  
 
Náš zdroj uvedl, že jejich magické otisky byly nalezeny na místě činu a jak všichni víme, otisk 
vydrží na místě nanejvýš čtyřicet osm hodin. Navíc se bystrozoři dostali na místo v Zapovězeném 
lese, kde byly profesorky mučeny, relativně brzy a tudíž mohli použít kouzlo Aperta praeterita. 
Toto kouzlo odhalí několik posledních minut života oběti. Musí být zakouzleno do sedmi hodin po 
smrti, jinak by již bylo pozdě. Jaké však bylo překvapení bystrozorů, když se před nimi odehrála 
velmi děsivá scéna. 
 
Na mýtině v Lese mohli na vlastní oči vidět, jak jsou ubohé profesorky mučeny Cruciem a 
následně zabity Avadou Kedavrou. Ano, čtete dobře. Tito tři chlapci použili bez zaváhání dvě ze 
tří zapovězených kleteb. Přitom měli na tvářích kruté úšklebky a šíleně se smáli bolesti žen. 
 
Je zcela jasné, že se z Pottera stal černokněžník, možná ještě děsivější než Vy-víte-kdo a navíc 
stáhl sebou i dva další chlapce. 
Všichni tři budou souzeni před nejvyšším Starostolcem za dva dny, a můžeme jenom doufat, že je 
pošlou do Azkabanu či dostanou polibek smrti.  
 
Zprávy přímo ze soudní síně Vám budu psát já, Rita Holoubková, a slibuji, že nic Vám nebude 
zatajeno. 
 
 
Severus Snape seděl ve svém kabinetě za stolem a právě snídal, když dovnitř vtrhl Remus Lupin. 
V rukou svíral dnešní vydání novin a v očích šílený pohled. 
Doběhl až k jeho stolu, hodil na něho výtisk a zeptal se: „Je to pravda? Řekni mi, že to není 
pravda, prosím.“ 
Snape se podíval po titulky v novinách a s povzdechem odvětil: „Posaď se Lupine!“ 
Vlkodlakovi se rozšířily oči překvapením a vyčerpaně klesl do nabídnutého křesla. S tichým 
zakňučením složil hlavu do dlaní a roztřásl se. 
„Uklidni se!“ štěkl profesor na muže, který začínal ztrácet kontrolu nad vlkodlakem v sobě. 
„Takhle mu nepomůžeš! Chceš vědět, co se stalo?“ 
Lupin jen beze slova přikývl. Snape vstal od svého stolu a nedojedené snídaně a přešel k jedné ze 
skříní v kabinetě. Otevřel ji a vyndal na světlo myslanku. 
„Bude lepší, když ti to ukážu,“ vysvětlil, když viděl, nechápavý pohled muže před sebou. Přiložil 
si ke spánku hůlku, a jak jí odděloval, ulpěla na jejím konci tenká stříbrná nit. Přidal ji do 
myslanky a pokynul Lupinovi, aby se podíval na vzpomínku. 
Vlkodlak tak učinil trošičku se zaváháním, ale nakonec ponořil hlavu do tekutiny a nechal se 
pohltit dějem ve vzpomínce. Severus se mezitím znovu posadil do svého křesla a pokračoval ve 
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snídani. Očkem, ale stále pozoroval Remuse a ujišťoval se, že vlkodlak je stále pod kontrolou. 
Netoužil stanout v tváří tvář té obludě znovu. 
„Ne, tomu nevěřím,“ vydechl Lupin, když se vynořil z myslanky. 
„Já taky ne,“ souhlasil Snape a vysloužil si tím nevěřící a překvapený pohled. „Ano, nevěřím 
tomu, že některý z nich dokázal někoho mučit, bůh ví jak dlouho a nakonec ho zabít. Žádný z nich 
na to nemá ani žaludek ani odvahu.“ 
„Ale,“ namítl Lupin. 
„Znám Draca celý jeho život,“ pokračoval, jakoby ho nikdo nevyrušil. „Sice na něm nechala 
Luciusova výchova stopy, ale on není z těch, kteří by dokázali zabít. Ponížit či proklít, to ano, ale 
ne zabít.“ 
Na chvíli se odmlčel, aby si utřídil myšlenky, než pokračoval: „Longbottom je sice synem dvou 
nejlepších bystrozorů, co jsem kdy znal, ale moc toho po nich nezdědil. Ten by nikdy ani mouše 
neublížil. A Potter? Nevěřím tomu, že by zabil jednu z profesorek.“ 
„Proč?“ 
„Protože,“ ušklíbl se Severus. „Kdyby Potter chtěl zabít nějakého učitele, byl bych to já.“ 
Remus chtíc nechtíc se musel usmát, i když situace byla velmi vážná: „Máš pravdu. V tom případě 
by se Neville možná přidal.“ 
„Možná,“ souhlasil po chvíli přemýšlení. 
„Dobrá,“ shrnul to vlkodlak, vstal ze svého křesla a začal přecházet po místnosti, jak přemýšlel. 
„My víme, že to neudělali, ale jak přesvědčíme ostatní? Bystrozoři mají dost důkazů, aby je 
poslali do konce života do vězení, i když by byli nevinní.“ 
Oba muži se ponořili do přemýšlivého ticha, a kdyby to bylo možné, byly by vidět kolečka, jak se 
jim v hlavě otáčejí, jak se snažili na něco kloudného přijít. 
„Myslíš, že nás k nim pustí?“ zeptal se trochu nejistě Lupin. 
„Mohli by,“ usoudila hlava Zmijozelské koleje. „Jsem Dracův kmotr. Když je teď Lucius 
v Azkabanu, mám za něho odpovědnost.“ 
„Och, to vysvětluje hodně,“ ušklíbl se druhý muž. „A co jejich věci. Jak znám Nebelvíry, tak by 
na nich chtěli vykonat akt pomsty. A Hedvika? Neublížili jí?“  
„Klid. Ještě než se všichni dostali z Velké síně, vydal jsem se do věže a všechny jejich věci jsem 
sbalil. Mám je schované společně s Dracovýma věcmi v kabinetě. A Potterova sova zmizela v ten 
samý den, co ho zatkli. Je to chytrý pták.“  
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39. kapitola - Návštěvy 

„Dva dny tohohle jídla a projdu dírou pode dveřmi,“ odsunul Ice znechuceně podnos s jídlem.  

„To víš, vězeňská strava,“ ušklíbl se Harry a dál jedl bramborovou kaši, která byla více vodnatá 
než bramborová. Jednu dobu jedl i horší, ale to oba další chlapci věděli skrz jejich propojené 
mysli. 
„Souhlasím s Dracem,“ přidal se na jeho stranu Nev a rýpal se v jídle vidličkou. „Tohle je 
strašný.“ 
Potter jen pokrčil rameny a dál se ládoval svojí porcí, pod znechucenými pohledy hnědých a 
šedých očí. 
„Asi mi bude zle,“ zašeptal Ice trochu zelený v obličeji, jak se díval na Harryho. 
„Tak se nedívej!“ odsekl Pyro. 
Další příval slov přerušilo otevření dveří. Dovnitř vešel Simmons s veselým úsměvem na rtech. 
„Jak vám chutná?“ zeptal se. 
„Jedl jsem i horší,“ odvětil Harry klidně. Zbytek osazenstva to nijak nekomentoval. 
„Hmm,“ zamrčel bystrozor trochu vyvedený z míry chlapcovou odpovědí. Odkašlal si a znovu se 
rozmluvil: „I když jsem byl rázně proti tomu, dnes odpoledne vám přijde pár návštěv.“ 
Všichni tři mladíci se na něho překvapeně podívali. Překvapilo je, že se s nimi chce ještě někdo 
bavit, po tom divadle v Bradavicích a dnešním vydaní Věštce, které jim bylo škodolibě doneseno 
se snídaní. 
 
Jako první se do jejich malého útočiště přišla podívat Augusta Longbottomova, babička Nevilla. 
Vešla do místnosti a její tvář nevěstila nic dobrého. Přísný pohled, který měla v očích, to jenom 
dosvědčoval. 
„Babičko,“ řekl Nev trochu nervózně, tento pohled znal. Vždycky ho měla, když provedl něco 
hodně zlého. „Posaď se.“ 
„Postojím,“ odvětila ledově. „Přišla jsem udělat jenom jednu věc.“ 
Napřáhla se a vrazila mu silnou facku na tvář. Nev se chytil za bolestivou část tváře a se slzami 
v očích se na ní podíval. 
„Jestli tě odsoudí,“ řekla znovu tím ledovým hlasem. „Tak už nejsi můj vnuk. Zneuctil jsi jméno 
rodiny.“ 
To byla její poslední slova. Otočila se a s hlavou vysoko zdviženou odešla z místnosti. Její vnuk 
se za ní jen díval s bolestí a slzami v očích. 
„Neve,“ oslovil ho opatrně Harry, když viděl, jak se celý třese. Otočil ho, a když viděl jeho tvář, 
vtáhl si ho do objetí. Chlapec se okamžitě vnořil do konejšivé náruče a rozvzlykal se. Pyro jen 
držel a tiše mu šeptal do ducha, že všechno bude dobré. Draco stál kousek od nich a snažil se 
krotit svoje rozhořčení. Pro něho byla rodina všechno.  
„Díky,“ vymanil Nev z černovláskova náručí. Utíral si tváře a trochu zadýchaně řekl: „Měl jsem to 
tušit. Rodinné jméno bylo pro ni vždycky víc než její vlastní vnuk. A když vezmu, co všechno mi 
udělala, se divím, že mě to ještě bolí.“ 
„Neville,“ řekl tentokrát Draco, který přešel trochu blíž. „Byla to tvoje jediná rodina. Vždycky to 
bude bolet.“ 
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„Ale teď máš nás,“ usmál se na něho povzbudivě Potter. „My budeme tvoje rodina.“ 
Neville chvíli nevěděl, co říct, než nakonec ze sebe vypravil: „Díky.“ 
„Za nic, Irisi, za nic,“ poplácal ho Zmijozel po zádech. 
 
Po Nevillově babičce na návštěvu přišel Ron. Když vešel do místnosti, Harrymu se rozšířily oči, 
když spatřil svého nejlepšího přítele.  
„Rone,“ zkusil to trochu nervózně. Netušil s jakou přišel. 
Zrzek přejel pohledem přes celou místnost, chvíli setrval na Dracovi a v jeho očích se dal přečíst 
hněv. Myslel si totiž, že za Harryho neštěstí může právě on. 
„Proč ses spolčil s tímhle bastardem?“ vyštěkl černovláskovi do obličeje a přitom mávl rukou 
směrem k Iceovi, aby věděl, o čem mluví. 
„Spolčil?“ nechápal Potter. 
„To jsme ti s Hermionou nebyli dost dobří?“ zvyšoval Ron pomalu hlas. „Kolikrát jsi nás zatáhl 
do nebezpečí, jenom kvůli tomu aby ses zviditelni? Kolikrát jsme ti stáli po boku, ale ty ses 
nakonec musel scuchnout s Malfoyem?“ 
Poslední slova skoro křičel. Harry se na něho díval s do široka otevřenýma očima a naprosto nebyl 
schopen slova. Weasleyho slova nenávisti se zabodávala hluboko do jeho srdce a ranila více, než 
kterákoliv kletba. Vnitřně se stahoval do sebe. Nikdy ho nikdo neranil víc jak teď Ron. Dokonce 
ani Voldemort se svými Smrtijedi, nedokázali způsobit takové citové rány. 
„Rone, mlč!“ vyštěkl na něho Nev, který začínal mít jeho proslovu plné zuby. Skrz jejich spojení 
cítil, jak je Harry raněný slovy svého nejlepšího přítele a měl toho právě dost. Dokonce cítil, jak to 
v Dracovi začíná vřít a musí se hodně držet, aby nepoužil magii a neodkázal Rona do patřičných 
mezí. A právě proto zasáhl, aby to opravdu neskončilo vraždou. 
„S tebou se nebavím Longbottome, takže drž hubu!“ okřikl Weasley Nevilla. 
Ten chvíli zaraženě civěl, než se sebral: „Vypadni, Weasley! Vypadni, než ti já nebo Draco 
nakopeme ten tvůj sobecký zadek! Už nikdy tady ten svůj pokrytecký obličej neukazuj, nejsi tu 
vítán!“  
Teď byl tím zaraženým Ron. Nepoznával chlapce, který teď na něho syčel slova nevole. Doposud 
znal Nevilla jako tichého chlapce, který si nechá v podstatě všechno líbit a radši ustoupí, než aby 
se pustil do boje. Ale ten, který stál teď před ním, byl někdo jiný. I postoj to naznačoval. Nebyl to 
jeho obvyklý, trochu přihrbený, jakoby se bál všech kolem. Tento nový Neville, stál s hrdě 
narovnanými zády a hlavně byl ochotný se rvát o přítele. 
„Neslyšel jsi, Weasley, vypadni!“ přidal se, se zavrčením Draco a přešel blíže k Irisovi, aby tak 
přidal na váze jeho slovům. 
„Fajn,“ štěkl Ron, který se konečně probral s ohromení. „Ale my jsme spolu skončili, Pottere! 
Doufám, že vás všechny odsoudí na hodně dlouho do vězení. Nic jiného si nezasloužíte!“  
S těmito slovy odešel z cely a nezapomněl za sebou pořádně bouchnout dveřmi, jakožto dozvuk 
svých slov. 
„Harry?“ optal se Nev opatrně přítele, který byl stále trochu mimo. Když neodpovídal, vzali ho 
chlapci mezi sebe a odvedli k lavici, kde ho usadili. Ice si sedl po jeho pravici a Longbottom si 
klekl před něho.  
„No tak, Harry,“ promluvil na něho znovu tiše. 
„To nemá cenu,“ usoudil Draco, když se nedočkali žádné odpovědi. 



 

192 

„A co chceš dělat,“ zeptal se druhý chlapec, ale věděl to, dřív než se nadál. Mladý Malfoy se totiž 
napřáhl a jednu ztuhlému chlapci vrazil.  
„Au,“ vykřikl Harry, kterému se vrátilo do očí světlo. A držel se za poraněnou část tváře. „Za co 
to bylo?“ 
„Museli jsme tě nějak probrat,“ pokrčil Draco rameny, ale uvnitř byl rád, že to zabralo. A že je 
Pyro zase mezi vnímajícími lidmi. 
„Byl jsi tak trochu v šoku z Weasleyho,“ vysvětloval Iris opatrně, sledujíc jeho reakci. 
Tentokrát Harry jenom sklonil hlavu a složil si jí do dlaní: „Mohl jsem to tušit.“ 
„Jo, Weasley je trochu labilní,“ ucedil Zmijozel a prohlížel si nehty. 
„Možná jsem tenkrát udělal chybu,“ řekl Chlapec, který zůstal naživu potichu. 
„Cože,“ nechápal Neville. 
Pyro zvedl hlavu a podíval se po Dracovi: „Možná jsem měl v tom vlaku přijmout tvojí nabídku, 
všechno mohlo vypadat jinak.“ 
S každým Harryho slovem se blonďákovi oči rozšiřovaly, čím dál tím víc. Nečekal, že Nebelvír 
vytáhne zrovna tohle. Nečekal, že bude litovat svého přátelství s Ronem a členství mezi 
Nebelvíry. 
„Měl jsem poslechnout Moudrý klobouk, když mě chtěl poslat do Zmijozelu,“ mrmlal si pod 
vousy. 
Teď se už ovšem naštval Neville a jednu Harrymu vrazil on. A že sedla. 
 „Au,“ vykřikl mladík bolestně a dotčeně se díval na chlapce u svých noh. „Za co to bylo?“ 
„Za to tvoje kňourání,“ odfrkl si Longbottom a narovnal se. „Kdo to má poslouchat? Vzmuž se! 
Jsi Harry Potter, Chlapec, který zůstal naživu. Stál jsi před Voldemortem tolikrát, že to nemůžu 
ani spočítat. Takže se chovej jako chlap!“ 
Jak Draco, tak Harry se dívali na Irise s překvapením v očích a nechápali, kde se to v něm vzalo. 
Je pravda, že od odstranění řetězů, jejž ho poutaly, se Neville pomalinku měnil, jakoby poutaly i 
jeho osobnost. Nebo možná za to mohlo jejich jedinečné pouto, které sdíleli. 
„Dík,“ usmál se nakonec Harry vděčně. Nev jen kývl hlavou. Než se však stačili vrátit k nějakému 
rozhovoru, otevřely se dveře znovu. Všichni tři prudce vzhlédli za zvukem a v podstatě čekali, 
koho jim to čerti zase nesou. Do místnosti vešel rychlým krokem Remus Lupin následovaný 
Severusem Snapem. 
„Harry,“ vykřikl Lupin, když spatřil chlapce. Na nic nečekal a vydal se jeho směrem. Popadl 
zvedajícího se chlapce do náruče a drtivě ho objal. 
Mezitím se i Snape přivítal se svým kmotřencem a dokonce ho i objal, i když se to neslučovalo 
s jeho povahou. Měl o Draca starosti, věděl, že bystrozoři nejsou příjemní společníci.  
Neville to všechno pozoroval se smutkem v očích a poodešel, aby jim dal prostor. Ale nestačil 
dojít daleko. 
„Neville,“ oslovil ho vlkodlak a díval se na něho přes hlavu svého adoptivního kmotřence. „Byla 
tady už Augusta?“ 
Než se vůbec nadechl k odpovědi, vzal si slovo Pyro: „Byla a nebylo to nic příjemného.“ 
„Och,“ vydechl Remus a natáhl se po chlapci. Iris nestačil ani vydechnout a už byl v drtivém 
objetí vlkodlaka. Muž k sobě tiskl oba dva mladíky, jakoby mu je měl někdo v příští chvíli sebrat. 
Snape to všechno sledoval a měl na jazyku ostrou poznámku, ale nakonec jí spolkl, když uviděl 
Longbottomův obličej, na kterém byla vděčnost a úleva. 
„Takže,“ odtrhl od sebe Draca. „Musíme si promluvit.“ 
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Chlapci se po sobě podívali a jako jeden muž si sedli na lavici vedle sebe, čekaje na ortel. Profesor 
nadzdvihl jedno obočí, ale nic neřekl nad podivným chováním mladíků, jen si vzal židli a sedl si 
na ní. Remus jeho předlohy následoval. 
„Prvně bychom vám chtěli říct, že nevěříme, že jste zabili ty ženy,“ začal Remus a povzbudivě se 
na ně usmál. 
„Proč,“ zeptal se Nev trochu podezřívavě. Předpokládal, že po tom divadle ve škole musí všichni 
věřit, že jsou vrazi. 
„Ruku na srdce,“ zasyčel Snape. „Ani jeden z vás na to nemá žaludek. A jak jsem už řekl 
Lupinovi, kdyby chtěl Potter zabít nějakého učitele, tak bych to byl já. A možná že by se 
Longbottom přidal.“  
Oba dva jmenování se na svého profesora dívali s otevřenými ústy, zatím co se mladý Zmijozel 
vesele poškleboval. 
„Nevím, co je na tom vtipného,“ ohradil se Harry proti blonďákovu chování, ale svůj pohled 
nespustil s muže před sebou. 
„Chtěli bychom vědět, kde jste byli tu noc, kdy se stala ta strašná věc,“ promluvil vlk znovu. 
„Třeba se nám podaří odhalit viníka.“ 
„Byli jsme spolu,“ přisvědčil Draco po chvíli neochotně. Nikomu z těch tří se nechtělo 
prozrazovat podrobnosti. 
„Hmm, tak to nám moc nepomůže,“ usoudil bývalý profesor zamyšleně. Snape však pozorně 
studoval tváře chlapců a všiml si, že jim neříkají celou pravdu. 
„Remusi,“ chytil ho Harry za ruce. Podíval se mu do očí a řekl: „Nesmíš se upínat k tomu, že nás 
shledají nevinnými. Všechny důkazy stojí proti nám. Všichni v této místnosti vědí, že skončíme 
v Azkabanu. Nesmíš podléhat naději.“ 
„Já vím, Harry. Ale slíbil jsem Siriusovi, že se o tebe postarám.“ 
„Lupine, půjdeme,“ vyštěkl najednou Snape a přerušil tak další srdceryvné výjevy. Za což si 
vysloužil Harryho vděčný pohled. Muž vstal a čekal, až i bývalý Nebelvír učiní jeho příkladu.  
„Držte se, kluci,“ objal Remus nejdříve Harryho a pak Nevilla. „Uvidíme se u Starostolce. 
Budeme tam s vámi.“ 
„Díky, Remusi,“ usmál se Potter. 
„Hlavu vzhůru, Draco. Jsi přeci Malfoy,“ zašeptal Severus mladíkovi do ucha, když ho objal na 
rozloučenou.  
Než se za muži zavřely dveře, stačili se ještě jednou otočit a spatřit tři hrdé muže, jak stojí pospolu 
a čelí nepřízni osudu. 
Když se za nimi dovřely s konečnou platností dveře, zeptal se Remus: „Viděl jsi?“ 
„Ano,“ odpověděl prostě. „Už to nejsou ti malý chlapci, které jsme znali. Vyrostli.“ 
„To taky,“ souhlasil vlkodlak. „Ale i to jaký měli pohled v očích, když se za námi dívali. Žádný 
strach či zoufalství, jen hrdost. Jakoby tam stál úplně někdo jiný.“ 
„Nic jiného jim nezbylo, Lupine,“ povzdechl si Snape těžce. „Jen jejich hrdost. To jediné jim 
nemůžou vzít.“ 
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40. kapitola - Soud 
 

Dva dny uběhly jako voda a nastal čas soudu. V Denním věštci nepsali o ničem jiném, než o 

připravovaném procesu se Zlatým chlapcem a jeho noschledech. Neustále do kola omílali už 
jednou zveřejněná fakta a dělali rozhovory s ochotnými spolužáky obžalovaných. 
 
Remus se Snapem vešli do prostorné místnosti, kde se odehrávat proces. Aniž by se moc 
rozhlíželi, sedli si na místa nejblíže třem křeslům, ve kterých budou sedět obvinění. Na druhé 
straně seděli Weasleyovi s Hermionou. Na Ronově tváři hrál potěšený úšklebek, jakoby se těšil na 
soud. 
Remus se otřásl, když to viděl: „Zrádce.“  
Snape nejdřív nechápal, co tím myslí. Ale když vysledoval jeho pohled, ihned pochopil. A řekl: 
„Vždycky byl tím prvním, kdo zradil.“ 
„Možná měl tenkrát Harry poslechnout Moudrý klobouk,“ zamumlal si druhý muž pod vousy. 
„O čem to mluvíš?“ 
Vlkodlak se podíval do Severusových očích a klidně odpověděl: „Harry se mi jednou svěřil, že ho 
Klobouk chtěl poslat do Zmijozelu. Prý si nakonec vydupal Nebelvír.“ 
Nutno dodat, že bývalý Nebelvír si docela užíval překvapený výraz, který se usídli na profesorově 
tváři.  Bylo přímo božský.  
„Och Merline,“ zasténal a zakryl si jednou rukou oči. „Jen ta představa.“ 
Bohužel byly dalšího jeho steny přerušeny otevřením dveří pro členy Starostolce. Dovnitř vešel 
soudní zřízenec a zvučným hlasem pronesl: „Prosím, všichni povstaňte. Přichází členové 
Starostolce.“ 
Když všichni povstali a přivítali tak členy soudu, vkročil první z nich do místnosti. Samozřejmě, 
že to nebyl nikdo jiný než samotný Ministr kouzel Popletal. Následovali ho další. Až si všichni 
posedali na svoje místa, pokynul zřízenec divákům a i oni se mohli posadit. 
Chvíli vládlo v místnosti napjaté ticho, než si Popletal odkašlal a řekl: „Přiveďte obžalované.“ 
Jako na zavolanou se otevřely další dveře a vešlo několik bystrozorů, kteří mezi sebou vedli tři 
mladíky s okovy na rukou. V sále se ozvalo vzrušené zašumění ze všech stran. 
„Okovy,“ zavrčel Snape vztekle. „To snad nemyslí vážné. Vždyť mají obojky. To čekají, že jim 
ještě zbyla nějaká magie.“ 
„Klid,“ stiskl mu Remus rameno. „Je to jen pro efekt.“ 
„I tak.“ 
Mezitím se bystrozoři dostali až ke křeslům a připoutali k nim tři mladíky. Nutno dodat, že všichni 
tři šli celou cestu s hlavou vysoko zdviženou a na nikoho v sále se nepodívali, jakoby je 
nezajímalo, kdo se přišel podívat na jejich pád. Ani sebou necukli, když ucítili ledové řetězy, 
poutající je ke křeslům, jako nebezpečné zločince. 
Popletal si znovu odkašlal a pronesl slavnostním hlasem: „Sešli jsme se zde, za účelem prošetření 
vražd Minervy McGonagallové, Pomony Prýtové a Jane Davidsové. Všechny tři výše uvedené 
byly profesorkami ve škole čar a kouzel v Bradavicích.“ 
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Na chvíli se odmlčel, aby nechal tato slova se vsáknout do všech kolem, než pokračoval: „Z jejich 
zabití jsou obvinění tito – Harry James Potter, Draco Lucius Malfoy a Neville Frank 
Longbottom.“ 
„Prosíme vrchního bystrozora Simmonse, aby předstoupil a podal svoje svědectví,“ převzal si 
slovo další z členů Starostolce. 
Dotyčný bystrozor se zvedl ze svého místa a přešel kupředu. Zastavil se na takovém místě, aby byl 
všemi dobře viděn a slyšen. Přece nepřijde o slávu na dopadení, když si ji tak zasloužil. 
„Bystrozore Simmonsi začněte,“ pokynul mu znovu onen muž. 
„Ano,“ nadechl se a zpustil. „Po doražení celé jednotky bystrozorů na místo činu, tedy na mýtinu 
v Zapovězeném lese, okamžitě jsme spatřili tři ženská těla. Při bližším ohledáním jsme zjistili, že 
jsou ženy mrtvé. Náš odborník na kletby okamžitě prohlásil, že byly dlouho mučeny Cruciem a 
následně zabity Avadou kedavrou. Doslovně řekl, že byly použity dvě ze tří Zakázaných kleteb.“  
Odmlčel se, aby se nadechl a přitom sledoval, jaký vyvolal svým tvrzením v sále poprask. Viděl, 
jak si lidé navzájem mezi sebou šuškají. Někteří měli na tváři výraz překvapení a znechucení nad 
výbojem situace. A samozřejmě lidé od tisku pilně zapisovali každého jeho slovo. S úšklebkem se 
podíval na obviněné a trochu sebou trhl. Čekal zlobu, vztek, ale ničeho takové se mu nedostalo. 
V očích mladíků byl jen led a nic víc.  
Polkl a pokračoval: „Následně jsme mýtinu prohledali standardními kouzly a odhalili otisk tří 
magií.“ 
„Promiňte,“ přerušila je členka Starostolce. „Povězte nám něco více o těch otiscích.“ 
„Ovšem. Otisky magie jsou něco jako otisky prstů. Jsou jedinečné pro každého kouzelníka.“ 
„Dobrá,“ přerušila ho znovu ona žena. „Ale jak si můžete být jistí, že tam nebyly celé měsíce.“ 
„Protože otisk zůstane na jednom místě jen osmačtyřicet hodin, následně zmizí.“ 
„Děkuji. Pokračujte.“ 
„Ano,“ řekl. „Takže jsme odhalili otisky magie. Poté mě náš medik upozornil, že ženy nejsou 
mrtvé ani tři hodiny. Určitě si dokážete představit naše vzrušení. Mohli jsme tudíž použít kouzlo 
zvané, Aperta praeterita, které nám může odhalit několik posledních minut života oběti, ale musí 
se zakouzlit do sedmi hodin po smrti.“ 
V sále strhl poprask nad bystrozovými slovy. Někteří lidé začali něco pokřikovat, další se dost 
hlasitě mezi sebou začali bavit. Novináři začali křičet dotazy na Starostolec i na Simmonse. 
„KLID!“ zaburácel nad sálem Popletálův kouzlem zesílený hlas. „NEBO NECHÁM VYKLID 
SÍŇ!“ 
Sice ne okamžitě, ale nakonec se místnost natolik uklidnila, aby se dalo pokračovat ve výslechu. 
„Simmonsi objasněte svůj další postup,“ pokynul mu Popletal. 
„Použili jsme kouzlo,“ pokračoval. „Třikrát, abych byl přesný. Vytvořili jsme tři kopie jednoho 
okamžiku. Pečlivě jsme je uschovali a zapečetili pro případné další použití. Následně jsem použil 
kouzlo znovu, aby se podíval, co se stalo. Ostatní bystrozoři se mezitím postarali o mrtvá těla a 
případné další důkazy.“ 
„Tady vás musím, bystrozore, přerušit,“ zasáhl opět ministr. „Obsah vzpomínky bude přednesen 
později. Přeskočte to a vypovídejte dál.“ 
„Ano, pane mistře,“ uklonil mírně hlavu Simmons. „Po zhlédnutí vzpomínky jsem se okamžitě i 
se svou skupinou bystrozorů vydal do Bradavic. Obvinit a zatknout viníky. Ředitel nás přivítal a 
nechal shromáždit všechny studenty ve Velké síni. Přišli všichni, až na ty tři. Celou hodinu je 
učitelský sbor hledal, než se konečně objevili sami od sebe. Hned jsem je konfrontoval a po jejich 
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zdráhavém přiznaní, že na oné mýtině opravdu někdy byli, jsem je obvinil z vraždy. Poté jsem 
všem přítomným odhalil obsah vzpomínky oběti.“ 
„Moment,“ přerušila ho rázně jedna z mladších žen Starostolce. „Vy jste ukázal obsah oné 
vzpomínky, která jistě nebyla nevinná, i těm nejmladším žákům? Vždyť jsou to ještě děti.“ 
„Se vší úctou, nebylo moc času a všichni, i ti nejmenší, museli na vlastní oči vidět, že si celou 
dobu hřáli na prsou hada. Bylo mou povinností odhalit viníky.“ 
„Dobrá,“ ustoupila nakonec, ale bylo vidět, že stejně nesouhlasí s metodami bystrozorů. „Co 
obvinění řekli, když zhlédli vzpomínku?“ 
„Řekli: Myslíme si, že si všichni udělali obrázek sami, není nutno to dál rozvíjet.“ 
Síní se znovu rozlehlo hlasité šeptání a škrábání per o pergamen, jak se novináři snažili 
zaznamenat vše, co se dělo kolem nich, aby poskytli čtenářům celkový obrázek o procesu.  
„Ticho!“ zaburácel Popletalův hlas. Poté se otočil na Simmonse a řekl: „Děkuji vám bystrozore 
Simmonsi. Můžete jít.“ 
Muž se uklonil Starostolci, hodil postraním pohledem po třech tichých mladících a s hlavou 
vysoko zdviženou odešel ze sálu. 
Ministr kouzel se chvíli hrabal v papírech, které měl před sebou na stole, než jeden z nich vytáhl a 
nadšeně se ušklíbl. Položil si ho na vrchol hromádky a znovu se otočil k sálu: „Nyní se podíváme 
na zapečetěnou vzpomínku, kterou zabezpečili bystrozoři na místě činu.“ 
Pokynul rukou jednomu z asistentů a ten okamžitě vyběhl z místnosti. Po chvilince se vrátil, 
následovaný mužem v bystrozorské uniformě. Tento muž přešel až před ministra a ukázal mu 
malou lahvičku se stříbrným obsahem. Popletal se nahnul a pozorně si předmět prohlédl. Nakonec 
kývl hlavou a všem v sále řekl: „Pečeť na lahvičce je neporušená a ona sama je nerozbitá. Tudíž je 
vše v pořádku a uvnitř je nepoškozená vzpomínka. Bystrozore, můžete ji otevřít.“ 
Muž bez jediného slova vytáhl svojí hůlku a mávl s ní nad zátkou lahvičky. Ta se zasyčením 
pohltila pečeť a odklopila se. Ze skleněné lahvičky okamžitě začala unikat ona stříbrná látka a po 
chvíli se uprostřed sálu vznášela stejná projekce jako v jídelně v Bradavicích. 
Všichni v sále se zatajeným dechem sledovali obsah vzpomínky. Novináři dokonce zapomněli na 
chvíli na svoje rychlobrky a zcela se ponořili do projekce. Stejně jako v Bradavicích všichni viděli 
tři chlapce, jak mučí a vraždí svoje profesorky, s tím nejtemnějším pohledem, který kdy viděli.  
Jakmile vzpomínka skončila, vzal si slovo opět Popletal: „Po zhlédnutí této vzpomínky je jasné, že 
obvinění jsou vznešená oprávněně. Ale i tak musíme dát možnost obviněným se hájit.“ 
Vzal si do rukou papír, který si dříve připravil na vrchol svých listin, a pokračoval: „Jak jistě 
všichni víte, podat Veritasérum kouzelníkům mladších sedmnácti let je nezákonné, ale Nitrozpyt 
ne. Zde v rukou držím podepsané povolení Augustou Longbottomou, která souhlasí, aby se na 
jejím vnukovi Nitrozpyt použil. A díky tomu se potvrdila či vyvrátila správnost obvinění.“ 
Teď poprvé se na tvářích všech třech chlapců objevila nějaká emoce. U Nevilla to byla bolest ze 
zrady vlastní rodiny, Dracovou tváří se mihl vztek a u Harryho obavy. 
„Sakra,“ zavrčel Ice vztekle. 
„Měli jsme to čekat,“ odvětil klidně Nev. „Potom co mi babička všechno udělala, jsme to měli 
čekat. Vždycky jí šlo jenom o jméno rodiny a já byl jenom nástroj v jejích rukou.“ 
„Okamžitě toho nech!“ okřikl ho Harry. „Teď musíme přijít na to, jak je udržet dál od tvé myslí.“ 
„To je snad jednoduchý ne,“ ozval se Draco ironicky. „Všichni tři máme silnou obranu, 
pochybuju, že se přes ni někdo dostane.“ 
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„Uvidíme,“ souhlasil nakonec Pyro. „Ale mám takový divný pocit, že má Popletal ještě něco 
v rukávu.“ 
„Prosím, aby se dostavil Ernest Viv,“ řekl Popletal slavnostně. „Je to odborník na Nitrozpyt a 
obranu mysli. Ve svém oboru je tím nejúznávanějším ze všech. Ani jednomu z chlapců se nemůže 
nic stát.“ 
Dveře do sálu se otevřely a dovnitř vkráčel starý muž malého vzrůstu. Svižným krokem přešel až 
před Popletala. 
„Jmenuji se Ernest Viv,“ oznámil všem kolem, jakoby se nechumelilo. „Bylo mi řečeno, že je zde 
potřeba mích služeb.“ 
„Ano, pane Viv,“ usmál se na něho ministr. Ukázal na Nevilla a řekl: „Tento chlapec musí být 
podroben Nitrozpytu, ale tak aby všichni v síni mohli vidět, to co uvidíte vy. Je to možné?“ 
„Ale jistě,“ kýval hlavou stařec. Vytáhl svoji hůlku a se zašeptáním s ní ukázal na sebe. Poté se 
otočil k hnědovlasému mladíkovi a přešel těsně k němu. „Neboj se mladíku, nevytáhnu na světlo 
osobní vzpomínky. Teď se zhluboka nadechni… tak to je ono…. ještě jednou….jsi v bezpečí, nic 
tě netíží… tvoje mysl je čistá a klidná.“ 
„K čertu,“ vykřikl Harry. „Ten parchant používá hypnózu, aby se dostal Nevovi do hlavy.“ 
„Používá co?“ nechápal Ice. 
„Je to mudlovská technika, jak se někomu dostat do hlavy,“ vysvětloval Nebelvír rychle. „Nev za 
chvíli upadne do stavu podobnému spánku a ten dědek bude mít volný pole působnosti.“ 
„V tom případě je to na nás,“ řekl Draco, když pochopil, o čem Harry mluví. 
Neville, který neměl moc na vybranou, upadl do lehkého spánku a onen muž mu v klidu vstoupil 
do mysli. Chvíli se jen tak rozhlížel kolem sebe, než vytáhl na světlo jednu vzpomínku. Ve 
vzduchu nad chlapcovou hlavou se začal vznášet obraz vzpomínky. 
Celá síň mohla vidět Longbottoma, jak rychle kráčí chodbami Bradavic. Rozepnutý školní plášť 
za ním vlál, jak skoro běžel.  
„Sakra,“ zavrčel mladík ze vzpomínky při pohledu na hodinky na zápěstí. „Kdybych nedostal ten 
pitomý školní trest, nešel bych pozdě. Zatracený Snape.“ 
„Irisi,“ ozvalo se za ním hlasitě. Neville se překvapeně zastavil a chystal se otočit po zdroji hlasu, 
když se celá vzpomínka zastavila. Celý sál překvapeně zalapal po dechu, když se před nimi 
objevila ledová zeď, přes kterou nebylo nic vidět. A ještě před ní plápolal oheň. 
„Co se to děje?“ vykřikl Popletal zklamaně. 
Ernest Viv se zamračil a zatlačil svou myslí ještě víc, ale docílil jenom toho, že se ohnivá clona 
zvedla do výšky a rozhořela se ještě víc. Stařec se zapotácel, až ho musel urychleně jeden 
z asistentů Starostolce podepřít. 
„Co se děje?“ zeptal se ministr znovu. 
Viv si utřel zpocené čelo, poděkoval za pomoc asistentovi a pak se otočil na Starostolec: „Mysl 
tohoto chlapce je velmi dobře chráněná. Nejsem schopen do ní proniknout. Je mi líto.“ 
„Ale má přece obojek,“ namítl jeden ze členů. „Neměl by být ničeho takového schopen.“ 
„Nitroobrana není jenom o magii, ale i o vůli,“ vysvětloval Ernest. „Vůle tohoto chlapce je tak 
obrovská, že si dokáže pomoci i bez magie. Ať už ho to naučil kdokoliv, odvedl dobrou práci. Já 
už jsem zde zbytečný.“ 
„Uf, to bylo o vous,“ oddechl si Nev, když přišel k sobě. „Díky, kluci.“ 
„Kdykoliv,“ usmál se Pyro. 
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„Nemohli jsme ho přece jen tak nechat chodit tvou myslí,“ ozval se Draco. „Ještě by přišel na 
něco, co by neměl vědět.“ 
„Prosté není zač, by stačilo, Draco,“ ušklíbl se Potter. 
„Nuže dobrá,“ propustil ministr Ernesta Viva. „Sice jsme se nedozvěděli více podrobnosti, ale 
jistě jste si všichni udělali svůj vlastní obrázek.“ 
„Měli bychom nechat promluvit i ty tři chlapce,“ řekla jedna ze starších žen Starostolce. „Mají 
přece právo na svůj názor.“ 
K jejímu názoru se přidalo i několik dalších členů Starostolce, takže Popletalovi nezbylo nic 
jiného, než udělit slovo obviněným. 
„Je zde něco, co byste nám rádi sdělili?“ otočil na ně Popletal, ale v jeho hlase byla značně slyšet 
nelibost z toho, že se jich musí vůbec ptát. 
Harry sedící uprostřed se podíval nejdříve na Nevilla, a když obdržel klidný pohled, otočil se na 
Draca, který jemně kývl. Svojí pozornost upřel zpět na Starostolec a řekl: „Myslím, že této 
komedie bylo už dost.“ 
Sálem se neslo překvapené zašumění, jak nikdo nečekal zrovna tato slova. Všichni čekali, že se 
budou mladící předhánět v tom, kdo dřív řekne, že jsou nevinní. 
„Ještě před začátkem této frašky bylo jasné, jak bude znít rozsudek,“ pokračoval dál Harry 
ledovým tónem a propaloval svým pohledem jednotlivé členy Starostolce. „Takže přistupme 
rovnou k věci, ať se hneme z místa.“ 
Popletal zalapal po dechu, než našel ztracenou řeč: „Taková drzost, ale proč vám nevyhovět. 
Starostolec se teď odebere poradit. Prosím všechny, aby zůstali na svých místech a vyčkali našeho 
návratu.“ 
S těmito slovy se všichni členové začali trousit z místnosti dveřmi, kterými přišli. Novináři si 
zapisovali poslední vývoj situace a ostatní návštěvníci procesu se mezi sebou začali tiše bavit. 
Remus sedící vedle Snapa se s obavami díval na Harryho a ostatní, kteří nedávali najevo, že je 
sebevíce zajímá dění v sále. 
Otočil se na profesora a zeptal se: „Ten Viv, opravdu je tak dobrý?“ 
„Ano,“ padla jednoduchá odpověď. „Proto mě zarazilo, jak to nakonec dopadlo. Longbottomova 
mysl je velmi dobře vycvičená. Souhlasím s Vivem, ten kdo ho učil, odvedl dobrou práci.“ 
„Mohl to být Harry, učil jsi ho přece?“ nadhodil vlkodlak. 
Severus se jenom ušklíbl: „Ten těžko. Nezvládl ani základy.“ 
„Nechápu to,“ sklonil bolestně hlavu. „Když je vidím, jsou to oni. Ale když se zadíváš pozorněji, 
vidíš někoho úplně jiného. Jakoby je někdo posedl. Jejich vyrovnané chování, silná Nitroobrana a 
Merlin ví, kolik toho ještě tají. To už nejsou ti chlapci, které jsem učil.“ 
Hlava Zmijozelské koleje nemohla jinak než souhlasit. I jemu se jevili tito dva Nebelvíři a jeden 
Zmijozel jiní, než jak si je pamatoval. Potter s Longbottomem se mu stěží, kdy podívali do očí, ale 
teď se mu do nich dívali vyzývavě, jakoby ho zkoušeli. 
Než ale mohl něco povzbudivého říct, oznámil asistent soudu, že se členové vracejí. Obrátil tedy 
svou pozornost k příchozím a celé tělo se mu napjalo, jak očekával rozsudek, o kterém nebylo 
pochyby. 
Popletal si odkašlal, když se usadil i poslední člen Starostolce, a slavnostním hlasem pronesl: 
„Členové Starostolce se jednomyslně usnesli následovně: Harry Jamesi Pottere, Draco Luciusi 
Malfoyi, Neville Franku Longbottome, z mučení a následné vraždy profesorek Minervy 
McGonagallové, Pomony Prýtové a Jane Davidsové, jste byli uznání.“ 
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Ministr se na chvíli odmlčel, aby dodal na dramatičnosti, než dořekl: „Vinni ve všech bodech.“ 
Sál vybuchl křikem. Novináři jeden přes druhého volali otázky, někteří přítomní kouzelníci 
pokřikovali po třech usvědčených mladících sprosté věci. 
„TICHO,“ přerušil hluk ministrův hlas. Když se věci trochu uklidnili, pokračoval: „Za takovýto 
zločin se normálně dává mozkomoří polibek, ale vzhledem k tomu, že ani jeden z vás není podle 
kouzelnického práva plnoletý. Budete uvězněni do konce života v Azkabanu, bez nároku na 
propuštění.“ 
Odmlčel se a pohybem ruku přivolal asistenta, který držel dřevěnou skříňku. 
„Vaše hůlky budou zlomeny a odeslány k výrobci, který rozhodne, jak dál s nimi naložit. 
Samozřejmě, že až do konce života nesmíte žádnou jinou hůlku použít.“ 
Na tento pokyn otevřel mladý muž skříňku, ve které na bílém sametu ležely tři hůlky. Šáhl dovnitř 
a vyndal Nevovu. Stoupl si tak, aby na něho usvědčení dobře viděli, a s lupnutím kouzelnou hůlku 
zlomil. Než se stačil sklonit pro druhou, otřásla se místnost vibracemi. Lidé se kolem sebe 
zmateně rozhlíželi a hledali zdroj otřesů. 
„Prosím klid,“ řekl jeden člen soudu. „Asi nás zasáhlo mírné zemětřesení. Prosím pokračujte.“ 
Asistent tedy vytáhl na světlo druhou z hůlek, která náležela Dracovi, a s jemným úsměvem ji 
přelomil. A stejně jako u první hůlky mělo to svoje dozvuky. V místnosti rapidně klesla teplota, až 
se všem začal srážet dech a tvořit mráčky. 
Soudní zřízenec mávl svojí hůlkou a teplota se vrátila k normálu, ale někteří lidé začali být mírně 
nervózní z vývoje situace. Nikdy se totiž nestalo, že by se po zlomení hůlky něco takového dělo. 
Se zlomením třetí hůlky se sálem prohnal silný vítr a rozházel po místnosti listiny a poznámky 
novinářů. Lidé začali zděšením křičet a vybíhat z místnosti, jak byli vyděšení a nechápali, co se 
vlastně děje. 
„Kluci,“ začal nesměle Harry. „Byl to někdo z vás?“ 
„Ne,“ zamítl jeho dotaz Ice. 
„To by mě nikdy nenapadlo,“ zamyslel se Nev. „Možná to byly ty hůlky samy. Přece jenom patří 
nám, takže třeba něco převzaly z našich sil.“ 
„Hmm,“ zamumlal blonďák. „Možná.“ 
„Byly nám věrné, až do samého konce,“ řekl Pyro tichým smutným hlasem a s bolestí v očích se 
díval, jak odnášejí zbytky hůlek ze sálu. 
Ministr kouzel povstal, sice byl sám z těchto úkazů vyděšen, ale musel dostát svému úřadu. 
Odkašlal si, čímž upoutal pozornost zbytku lidí, kteří zůstali v místnosti, a řekl: „Odsouzeni budou 
okamžitě převezeni do Azkabanu, kde stráví zbytek svých dní.“ 
S těmito slovy vyrazil z místnosti jako zajíc, jen mu za patami hořelo. Někteří další členové soudu 
následovali jeho příkladu a zmizeli v postraních dveřích stejně rychle. 
Pro usvědčené chlapce přišlo šest bystrozorů, mezi nimi byl i Simmons, kterému hrál na rtech 
potěšený úsměv. Beze slova jim nasadili pouta a odpoutali od židlí. Mladíci si stoupli a na vyzvání 
jednoho z bystrozorů se rozešli směrem k východu. Zbylí novináři, kteří neprchli s ocasem mezi 
nohama, fotili toto dění se zběsilostí sobě vlastní. 
Když byla skupinka skoro u dveří, ozvalo se místností zoufalé zavolání: „Harry!“ 
Dotyčný se otočil, i když moc dobře věděl, čí je to hlas. Na tribuně přímo naproti nim stál Remus. 
Ve tváři měl bolest a zoufalství a rukama, na kterých se mu prodloužily nehty, jak se prodral na 
povrch jeho vnitřní vlk, drtil opěradlo židle před sebou. Za ním stál Severus s rukou na jeho 
rameni, aby náhodou muže nenapadlo rozběhnout se za chlapcem. 
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Harrymu se při pohledu na svého adoptivního kmotra stáhlo srdce, když viděl jeho výraz. Poprvé 
od svého zatčení dál najevo svoje emoce. Než však stačil něco říct, strkal ho jeden z bystrozorů, 
aby nezdržoval a šel. Takže se mu Remus ztratil z očí. 
 
„Ne, ne,“ neslo se z Lupinova hrdla zoufale. „To přece nemůže být pravda. To se přece nemohlo 
stát.“  
„Lupine,“ snažil se Snape, když viděl, jak to vlkodlaka sebralo. „Sám Potter ti přece řekl, že to tak 
nejspíš dopadne. Měl jsi to tušit.“ 
„Moje smečka, moje smečka,“ mumlal nesrozumitelně. „Celá pryč…. zničená…..zklamal 
jsem…..“ 
Profesor lektvaru vůbec nechápal, co tím chce Lupin říct, takže udělal jedinou rozumnou věc. 
Jemně vzal muže za loket a odvedl ho ze sálu k nejbližšímu krbu, aby se mohli odletaxovat do 
jeho bytu v Bradavicích. Sice to na sobě nedal znát, ale i jeho zasáhl rozsudek. Moc nedoufal, že 
by je shledali nevinnými, ale i tak tam ta naděje byla. Azkaban po celý zbytek života. Jeho 
kmotřenec byl přinucen shnít zaživa ve vězení, za něco co nespáchal. A v tom ho to trklo, když se 
jim s Lupinem podaří najít pravého viníka a nějaké důkazy, které to potvrdí, tak se jim možná 
podaří dostat chlapce z vězení. Upnul se k této myšlence a přitom nepřítomně odváděl vlka pryč. 
Čím dřív začnou tím líp. 
 
Neuběhla ani hodina a celý kouzelnický svět mohl číst o dění před Starostolcem. Každé noviny 
přinesly svojí verzi, ale ve faktech se shodovali – tři mladí chlapci odsouzeni za vraždu a poslání 
do Azkabanu. 
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41. kapitola - Azkaban 
 

„Takže vítejte v Azkabanu,“ ušklíbl se Simmons a ukazoval za sebe k velkému kamennému 

vězení vzdáleného několik kilometrů od pevniny. Všichni, bystrozoři i vězni, dopluli 
k malinkatému ostrůvku, na kterém stálo vězení, malou loďkou. Jinak se sem nedalo dostat. Letax 
nebyl povolen, přemístění bylo nemožné a proti košťatům byla použita ochranná kouzla. Navíc se 
vchod do vězení nacházel hned u vody, takže se tam dalo vplout lodí. Jakoby na povel se vrata 
otevřela a oni mohli vplout.  
 Neville se s přimhouřenýma očima díval, jak se vrata za nimi opět zavírají a srdce se mu sevřelo, 
když zapadla závora. Harry stojící vedle něho, mu jemně sevřel ruku, aby mu dodal trochu 
odvahy. Poslední z chlapců upíral svojí pozornost kupředu, aby byli všichni v obraze o dění. 
„Vystupovat!“ křikl na ně Simmons, když loďka dorazila k dřevěnému molu. Odsouzení byli 
z plavidla vystrkání, což bylo značně obtížné, jelikož měli na rukou i nohou řetězy. Nakonec 
stanuli bezpečně na pevné zemi a začali se trochu rozhlížet kolem sebe. 
„Simmonsi, kohopak mi to vezeš?“ ozvalo se temné chodby, která byla jedinou cestou od 
přístaviště. 
„Holesi,“ oslovil Simmons asi padesátiletého obtloustlého muže, který se vynořil z chodby. „Vezu 
ti tři nové přírůstky.“ 
„Och,“ poznamenal a začal si chlapce pečlivě prohlížet. „Trochu mladí na vězení, ne?“  
„Jsou to vrazi!“ odsekl bystrozor. „To ti musí stačit.“ 
„Klid, Simmonsi,“ zvedl basař ruce v obranném gestu. „Chlapci budou mít jenom radost, když 
uvidí takové mladé maso.“ 
Po této poznámce se bystrozor rozesmál, ale všichni tři chlapci se k sobě přitiskli snad ještě více, 
než předtím. 
„Mizíme, jak nejdřív to půjde,“ pronesl pevně Draco. 
„Souhlasím,“ řekl Harry. 
„Mluvíš mi z duše,“ souhlasil Iris. 
„Vezměte je tudy,“ ukázal Holes kamsi do chodby. „První dva dny stráví na samotce. Nechci, aby 
mi tu propukla nějaká nemoc. I tak tady máme dost problémů. Pak dostanou svoje cely.“ 
„Hlavně si na ně dávejte pozor,“ radil mu bystrozor. 
„Neboj, Simmonsi,“ ušklíbl se dozorce. „Když budou dělat binec, moji hoši se o ně postarají. Sice 
je to teď těžší, co Mozkomoři utekli, ale i tak se to dá zvládnout.“ 
Holes je vedl bludištěm chodeb, které byly chladné a vlhké, a prošli kolem bezpočet cel. Chlapci 
se snažili nedívat do tváří, jenž je sledovaly zpoza mříží, ale i tak na sobě cítili mrazivé pohledy. 
Když procházeli kolem jedné z mnoha cel, ozvalo se z ní nevěřícným hlasem: „Draco?“ 
Všichni tři mladící se prudce zastavili, až jim zarachotili řetězy na rukou. Ten blonďatý z nich se 
strnule otočil a pohlédl do očí stejné barvy, jako měl on sám. Zpoza mříží se na něho nevěřícně 
díval jeho vlastní otec. 
„A, lord Malfoy,“ ucedil Simmons a přešel blíže k cele. Mávl rukou k Iceovi a pokračoval: „Je 
vidět, že jablko nepadlo daleko od stromu. Váš syn byl odsouzen za vraždu na doživotí stejně jako 
Potter a Longbottom. Aspoň vám budou dělat společnost.“ 
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„Cože?“ nechápal Lucius nic. 
„Ale samozřejmě,“ uhodil se bystrozor hraně do čela. „K vám se nic nedoneslo. Moje chyba. 
Moment.“ 
Začal okamžitě něco hledat v kapsách svého bystrozorského pláště. Po chvíli vytáhl vzorně 
složené noviny. Natáhl k muži ruku s novinami a řekl: „Tady. Uvnitř je vše důležité. Je to 
speciální číslo.“ 
S těmito slovy se otočil a pokynul, aby se skupinka dala znovu do pohybu. Podíval se po Dracovi 
a velmi si to užíval. Chlapec se zdrceně díval po otci, který měl hlavu skloněnou k novinám, na 
kterých vévodil obrovských titulek:  

POTTER, MALFOY A LONGBOTTOM ODSOUZENI NA DOŽIVOTÍ!!!!! 
Když viděl, že mu otec nevěnuje žádnou pozornost, stočil svůj pohled na potěšeného Simmonse a 
věnoval mu takový pohled, který sliboval pomstu. Bystrozor jistý si svou nadřazenosti, si z toho 
nic nedělal. 
 
Lucius Malfoy si ani nevšiml, že skupinka, ve které byl i jeho syn, odešla, jak nedokázal pochopit 
titulek v novinách. Na nejistých nohou přešel ke své posteli a roztřesenýma rukama rozevřel 
noviny, které byly složeny tak, aby byl vidět pouze titulek. 
Okamžitě na něho vyskočilo několik fotek, zhotovených během procesu či převozu. Muž se začetl. 
Očima běhal z jednoho pochmurnějšího titulku k dalšímu: 
Odsouzeni za vraždu bradavických profesorek na doživotí do Azkabanu! 
Budoucí černokněžníci? Nebo jenom psychické zhroucení? 
Jejich obhajoba zněla: „Ukončete tuto komedii!“ 
Potter – chlapec, který zabil!!!!  
A plno dalších se objevilo ve speciálním čísle Denního věštce, který se celý věnoval jenom 
procesu a usvědčení tří mladíků. 
Muž po dočtení i posledního řádku, upustil šokem noviny na zem a strnule na ně zíral. 
„Ne, tomu nevěřím,“ zakroutil hlavou. Jeho Draco by nebyl ničeho takového schopen. Nebyl jako 
on, jeho povaha byla spíše po Narcisse, která zaplatila za jeho selhaní nejvyšší cenou. 
 
„Tak,“ řekl Holes a zastavil se před dřevěnými dveřmi. Opřel se do nich a vstoupil do nevelké 
místnosti, kde byly kolem uličky umístěny čtyři malé cely a přímo naproti dveřím bylo jedno 
malinkaté zamřížované okénko. Mávl rukou, která svírala hůlku, a otevřel tím tři ze čtyř 
prázdných cel. V nich byly pouze postele a jedna vratká židle se stolkem. „Zavřete je sem.“ 
Aniž by je museli bystrozoři nějak postrkovat, rozešli se každý do jedné cely. Zastavili se 
uprostřed zády ke zdi a čekali klidně, až jim někdo sundá ty okovy. 
Holes jen překvapeně zamrkla, ještě totiž nezažil, aby někdo dobrovolně vešel do vězení. Pokynul 
mužům v černých bystrozorských hábitech, aby jim sundali řetězy.  
„Obojky jim nechte,“ nezapomněl Simmons připomenout trošičku zlomyslně. Otočil se na 
dozorce a řekl: „Takže teď jsou celý vaši, až do konce jejich životů. Vůbec se s nimi nepárejte, ať 
to taky poznají z druhé strany.“ 
Holes se ušklíbl, ale nijak to nekomentoval. O Simmonsovi si myslel svoje, už když spolu 
studovali. Mezitím byly chlapcům odejmuty pouta a dveře cely pevně zamknuty. Každý z nich stál 
ve své cele a díval se klidným pohledem do tváří svých věznitelů.  
„Přeji vám pěkný pobyt,“ popřál jim Simmons, když odcházel z místnosti.  
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Už byl skoro u dveří, když ho zastavil Harryho hlas: „Myslíte, že toto nás zastaví?“ 
Bystrozor, kterému po boku stál Holes, se překvapeně otočil, a když se trochu vzpamatoval, řekl: 
„Byli jste připraveni o svou magii. Vzali vám dokonce i svobodu. Vaše rodiny a přátelé se k vám 
otočili zády. Nezbylo vám nic, kvůli čemu byste mohli bojovat.“ 
„Vždycky je za co bojovat,“ pronesl tiše Neville a přistoupil blíž k mřížím. 
„Ti co nás zradili, budou pykat,“ přidal se Ice ledovým hlasem. „Říká se, že pomsta nejlíp chutná 
za studena. Tak se o tom přesvědčíme.“ 
„Odsud se nikdy nedostanete!“ vykřikl bystrozor podrážděně. 
„Uvidíme,“ ušklíbl se černovlasý Nebelvír temně. Tím donutil Simmonse o krok ustoupit, jelikož 
jeho výraz byl opravdu zlověstný. Připomněl mu ten z mýtiny, kdy mučil Cruciem profesorku. 
Aniž by řekl jediné další slovo, odešel z místnosti s Holesem těsně za zády a dokonce nezapomněl 
zlostně třísknout za sebou dveřmi. Draco se jemně usmál i Neville se tiše přidal, což potěšilo 
Harryho. 
 
Blížící se večer zastihl naše tři mladíky ve vězeňských celách v Azkabanu. Harry se spokojeně 
rozvaloval na zádech, na nepříliš pohodlné posteli s tenkou dekou a něčím čemuž se s velkým 
sebezapřením dalo říkat polštář. Druhý Nebelvír seděl také na posteli, ale se zády pohodlně 
opřenými o zeď. Oči pokojně zavřené a vypadalo to, že spí. Poslední z naší trojice, Zmijozelský 
princ, seděl u stolu na vratké židli s překříženýma nohama a soustředěně si prohlížel svoje nehty. 
Každý, kdo by teď vešel dovnitř, by si myslel, že se ocitl v místnosti pro duševně choré, jelikož 
chování ani jednoho ze tří bývalých studentů Bradavic neodpovídalo nastalé situaci.  
„Nudím se,“ zavrčel znuděně Draco, kterého přestalo bavit nečiníc sedět. 
„Ještě to chvíli vydrž,“ chlácholil ho Pyro. 
„A na co vlastně čekáme?“ optal se hnědovlasý z trojice, aniž by otevřel oči. 
„Na večeři,“ upřesnil druhý Nebelvír. 
„Prosím?“ zhrozil se Ice a prudce se postavil. „To chceš jíst tu vězeňskou šlichtu, když můžeme 
být dávno pryč?“ 
„Ne, chci vidět magické ochrany,“ vysvětloval Harry a přetočil se na posteli, tak aby na blonďáka 
viděl. „Pochybuju, že nám jídlo donesou osobně, na to jsou kouzelníci moc líní a pohodlní. Radši 
použijí domácí skřítky nebo nějaké kouzlo. Chci vidět, jak to tady funguje a jak tudy proudí 
magie.“ 
Mladý Malfoy na něho chvíli mlčky zíral, než se znovu posadil a tiše čekal. Ani ne za dvacet 
minut se Azkabánským vězením rozlehl ohlušující gong.  
„Už je to tady,“ zvedl se Potter ze svého místa a pozorně se rozhlížel kolem. A opravdu na stole 
po jeho levici se najednou objevila miska s kašovitou hmotou, kousek okoralého chleba a pohárek 
s vodou. Znechuceně po nich hodil pohledem, ale nijak dál je nezkoumal. Jen tiše očima 
propátrával okolní zdi. 
„Nemají moc dobrou ochranu proti útěkům,“ řekl nakonec kroutě hlavou. 
„Moc se spoléhali na Mozkomory,“ usoudil Neville, který už taky stál u svého stolu a zvědavě 
zkoumal jídlo před sebou, jestli se náhodou opravdu nedá něco z toho pozřít. „A zapomněli, že ti 
už tady nejsou.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Draco, který očima o jídlo ani nezavadil. „Když už jsi ukojil svou 
zvědavost, Pottere, můžeme se odtud už konečně dostat?“ 
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„Ale jistě,“ ušklíbl se Pyro nad přítelovou nedočkavostí. Zavřel oči a soustředil se. Ostatní 
následovali jeho příkladu. Obojek na Harryho krku začal rudnout pod náporem magie, kterou do 
něho mladík pouštěl. Kdyby mohl křičet, křičel by, jelikož nebyl vyroben na takovou zátěž. 
Nakonec po chvíli, kdy byl obojek přesycen magií, praskl. Ani žádný zvuk se neozval, prostě a 
jednoduše se rozlomil. Černovlásek ho ještě než spadl, zachytil do rukou a pečlivě ho umístil 
vedle svojí večeře, kde už ležely jeho nepotřebné brýle. Poté se podíval po Nevillovi, jak on je na 
tom. Ale mladý Longbottom, který už chtěl mít tu zatracenou věc z krku, se na něho vesele šklebil 
a houpal obojkem na jednom ze svých prstů. 
„Nějak ti to trvalo,“ ušklíbal se Iris Pyrovi. Ten to přešel s jemným úsměvem. 
„Sssss,“ vyrušilo je vzteklé zasyčení. Oba Nebelvíři se otočil za zvukem a spatřili na zemi před 
Dracovou celou bílého hroznýše. 
„Nějaký nedočkavý,“ ušklíbl se pro změnu Harry. Odpovědí mu bylo zase vzteklé zasyčení. 
Černovlásek jen zakroutil hlavou a sám se začal měnit do své hadí podoby. Stejně tak Neville. 
Za chvíli se uprostřed uličky mezi celami nacházeli tři hadi. Draco jako hroznýš albín, Harryho 
černá zmije a Neville přeměněný na chřestýše. 
Poslední jmenovaný se přeměnil zpět do své lidské podoby, opatrně zvedl obrovské tělo patřící 
hroznýšovi a přešel k malému okénku. Podíval se ven, ale neviděl nic jiného než vodu. 
„Doufám, že to vyjde,“ zamumlal a prostrčil ruce i s hadem skrz mříže. Chvíli počkal, než se had 
rozhlédl kolem sebe. Na hadovo tiché zasyčení ho pustil. Stáhl ruce a čekal, až se před oknem 
objeví sněžná sova. Nemusel čekat dlouho. Proti zapadajícímu slunci se rýsovala silueta sovy.  
Mladík si trochu oddechl, než se sklonil ke zmiji, která se mu netrpělivě otírala o kotníky. 
Opakoval s ní stejný postup. Tudíž ji vyhodil z okna. Když ticho prořízl krkavčí křik, věděl, že 
zatím jde vše dobře. Teď byla řada na něm. Pevně se jednou rukou chytl za jednu z mříží a začal 
se měnit zpátky do své hadí podoby. Skončil nakonec tak, že svůj ocas měl obtočený kolem mříže. 
Silou, jež měla jeho hadí tělo, se přitáhl, až spočinul celý na ploše okna. Vystrčil hlavu a zadíval 
se dolů. Tam skálu, na které stálo vězení, omývala prudkými nárazy voda. Na nic dalšího nečekal 
a vymrštil se dopředu. Najednou nemělo jeho tělo žádnou oporu, ale mladík nezpanikařil a začal 
se natahovat do své zvěromágské podoby orla. Tichem se nesl triumfální orlí výkřik. Obrovský 
pták se vydal směrem, kde tušil pevninu. Po jeho bocích se objevili další dva nádherní ptáci. 
Sněžná sova a černý krkavec.  
 
Severus Snape, profesor lektvarů v Bradavicích, vypadl z krbu ve své pracovně. První co uviděl, 
byl Lupin zhroucený v křesle u jeho stolu. Přistoupil k němu rychlým krokem a zároveň lovil cosi 
ze záhybů svého pláště. 
„Je zničená… moje smečka,“ naříkal stále dokola vlkodlak.  
„Lupine,“ oslovil ho klidně, když stanul nad ním. Když viděl, že mu muž nevěnuje ani krapet 
pozornosti, cosi si pod vousy zavrčel a popadl Remuse za rameno. Zvrátil mu hlavu a násilně mu 
nalil lektvar ze zelené lahvičky, kterou vylovil ze záhybů svého pláště. Vlkodlak se nijak nebránil, 
takže to neměl nijak těžké. Pozorným okem sledoval, jak začíná lektvar působit a Remus se 
uklidňuje. 
„Severusi,“ zvedl Lupin hlavu a připadal si jako by ho někdo praštil kladivem. 
„Konečně ses uklidnil,“ ušklíbl se lektvarista a usadil se do svého křesla. 
„Co se stalo?“ 
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„Dostal jsi asi mírný šok, když řekli rozsudek,“ opáčil Snape, vyčaroval dvě skleničky a ze 
skříňky přivolal láhev whisky. „Celou dobu jsi opakoval, že jsi zklamal, zničil jsi smečku a 
podobné nesmysly.“ 
Druhý muž chvíli mlčel, než tiše řekl: „To nejsou nesmysly!“ 
Když to Snape dál nijak nerozváděl, rozpovídal se: „To je ten vlk ve mně. Už od dětství vidím, 
všechny kolem jak členy svojí smečky. Sirius, James, Lily a dokonce i Pettigrew. Všichni to byli 
členové mojí smečky. Vlk ve mně je chtěl chránit a tak podobně. Když James a Lily zemřeli a 
Siriuse zavřeli, upjal jsem se na Harryho, jakožto dalšího člena. A teď je pryč i on. Vlk ve mně řve 
bolestí nad tou ztrátou. Neochránil jsem je, zklamal jsem je všechny.“ 
Severus se se sklenkou v ruce díval na muže, který se mu znovu hroutil v křesle. Chápal, co mu 
tím chtěl Remus říct. Pro vlka je nejhorší ztratit smečku. 
„Mám nápad, jak je dostat z vězení,“ řekl Snape a natáhl druhou ruku se sklenkou směrem 
k Lupinovi. 
Ten ji s překvapením, jaké vyvolali jeho slova, přijal a zeptal se: „Jaký?“ 
„Musíme zjistit, kdo je skutečně na vině,“ upil se ze své whisky. 
„Nevím, jak to chceš udělat,“ nechápal vlk. „Jestli dokázali zamaskovat jakoukoliv svojí stopu a 
ještě k tomu ji vydávat za Harryho, Dracovu a Nevillovu, tak s nimi nebude lehké pořízení.“ 
„Napadá mě jenom několik jmen,“ pokračoval Snape.  
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42. kapitola - Překvapení 
 

Slaná mořská voda narážela velkou silou do útesu na břehu Anglie. Svítalo. Slunce 

pomalinku začalo vykukovat zpoza obzoru a zahřívat studenou zemi. S prvními paprsky slunce, 
které ozářily zemi, se snesli z oblohy tři ptáci. Plachtili na větru a plynule klesali k zemi. Byli ještě 
několik metrů nad zemí, když se jejich těla začala podivně měnit. Různě se natahovala a ztrácela 
peří, místo kterého vyrašila srst. Na zem asi z metra a půl dopadli tři vlci, každé jiné barva a 
velikosti. Největší z nich byl černý jako nejčernější noc, zvedl čenich do vzduchu a nasával pachy 
okolí. Sněhově bílý vlk se mezitím obezřetně rozhlížel kolem, hledajíc nebezpečí. A poslední 
z nich, hnědé barvy, zkoumal moře, zda se za nimi nikdo nevydal. Najednou jako jeden muž 
vyrazili a zmizeli v blízkém lese. Neběželi dlouho, měli přece za sebou celonoční let, takže byli 
pořádně unavení. Vyhledali si z jejich pohledu nejbezpečnější úkryt v kořenech jednoho velikého 
stromu. Poskládali se na jednu velkou hromadu a každý s jedním uchem stále nastraženým usnuli. 
 
Profesor lektvarů si zrovna u domácích skřítků objednal večeři, když do jeho pracovny vpadl 
Lupin celý schvácený. Několika kroky přeběhl vzdálenost mezi dveřmi a stolem a cpal mu noviny 
se slovy: „Tomu nebudeš věřit.“ 
Snape, jenž mu tato situace byla nějak povědomá, si vzal od Nebelvíra noviny, a jelikož dnešní 
večerní vydání ještě nečetl, netušil, o čem vlkodlak mluví. Nemusel noviny zkoumat dlouho. Hned 
na první stránce byl obrovský titulek: 

POTTER, MALFOY A LONGBOTTOM UTEKLI Z AZKABANU!!! 
„Cože?“ zamumlal překvapený Snape. 
„Čti dál!“ vyzval ho Lupin, jenž se mezitím usadil do křesla naproti němu. 
Tmavovlasý muž zabořil nos do novin, na večeři úplně zapomněl. 
 
Ano, vážení čtenáři, vidíte dobře. Dnes navečer oznámil ministr kouzel Popletal, že všem třem 
odsouzeným za vraždy bradavických profesorek (informovali jsme dříve) se podařilo uprchnout ze 
zdí vězení Azkabanu. Jediné co, prý po nich zbylo v jejich celách, byla chladnoucí večeře a obojky, 
jenž měly uzamknout jejich magické schopnosti, aby se něco podobného nestalo.  
Ale měli bychom si spíše klast otázku – jak se jim podařilo utéct? I když v Azkabanu už dlouhou 
dobu nejsou Mozkomoři, i tak se nikomu nepovedlo utéct. Tedy až na známého vraha Siriuse 
Blacka, kterému se podařilo utéct před třemi lety a dosud se ho nepodařilo chytit. Tady vyvstává 
otázka, zda nebyli tito čtyři v kontaktu a zda jim Black nepředal nějaké své znalosti o Azkabanu. 
Mnoho odborníků včetně dozorců ve vězení si myslí, že museli použít nějakou z temných technik. 
Ředitel Azkabanu nám řekl, že poslední slova, která od vězňů slyšel, když je zavíral na samotku, 
byla: „Myslíte, že toto nás zastaví?“ a „Říká se, že pomsta nejlíp chutná za studena. Tak se o tom 
přesvědčíme.“ 
Tato slova mluví za vše. Můžeme jenom doufat, že se tito tři nespojí s Vy-víte-kým. 
O další vývoji situace vás budeme informovat. 
 
„To přece není možné,“ zakroutil Severus nevěřícně hlavou a nespustil přitom zrak z novin. 
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„Taky jsem tomu nemohl věřit,“ odvětil Nebelvír.  
„Black,“ zavrčel lektvarista. „Určitě to musel být Black. Řekl Potterovi, jak se dostat z vězení a 
oni toho teď využili.“ 
„Ne,“ zamítl rozhodně Lupin. „Sirius nikdy o Azkabanu nemluvil, ani se mnou. Ty roky tam ho 
tak poznamenali, že o tom nechtěl za žádnou cenu mluvit. Pochybuji, že by se svěřil Harrymu. A 
kdyby mu náhodou něco prozradil, tak jak vysvětíš ty obojky, které měly potlačit veškerou 
magii.“ 
„To mě taky mate,“ souhlasil Snape a zahleděl se kamsi do prostoru. „Museli by mít neuvěřitelné 
množství magie nebo velmi silnou Auru.“ 
„Aura,“ vykřikl Remus vzrušeně. „Řekl ti kdy Draco, jakou má barvu Aury?“ 
„Modrou,“ odpověděl druhý muž. „Ale i tak by musel mít nejméně stříbrnou nebo zlatou a sám 
víš, jaká je to malá pravděpodobnost, aby aspoň jeden z nich měl tuto Auru. Od dob zakladatelů se 
nikdo takový nenarodil. A aby se objevili tři najednou, by byl přímo zázrak.“ 
„Zázraky se občas dějí,“ ušklíbl se vlkodlak. „Zvlášť když je v tom zapletený Harry.“ 
  
Hnědý vlk pomalu otevřel oči a mohutně si zívl, až odhalil svoje hrozivé špičáky. S cvaknutím 
zavřel tlamu, pozorně se rozhlédl kolem a zaznamenal, že Ice byl pryč. Zároveň si všiml, že černý 
vlk je pohodlně rozvalený opodál a tiše spí. Složil nohy pod sebe a jediným plavným pohybem se 
zvedl na všechny čtyři. Otřepal se, aby ze sebe shodil ospalost a opatrně, aby nevzbudil Harryho, 
vylezl z jejich útočiště. Zvedl čenich vysoko do vzduchu a nasál pachy kolem sebe, ale necítil 
žádné nebezpečí. 
Najednou se po jeho levém boku ozvalo křupnutí. Vlk se přikrčil, odhalil zuby v tichém zavrčení a 
čekal. Ucítil, že za ním se probral ze spánku i černý vlk a taky se připravil vyrazit na pomoc. Ale 
z lesa se vyloupl veliký vlk bílé barvy a v zubech držel tři baculaté divoké králíky. Trochu se 
zarazil, když uviděl v očích jeho druha hrozbu, ale i tak dál pokračoval v cestě až k nim.  
Jakmile ostatní vlci poznali Draca, uklidnili se a se zájmem se dívali na jeho úlovek. Pravda byla, 
že jim už dlouho kručelo v žaludku. Vlk barvy sněhu přiběhl až k nim a vyplivl svůj kořist na 
zem. Iris se natáhl a otřel se čenichem o stranu tlamy bílé vlka a Harry brzy následoval jeho 
příkladu. Vyjadřovali mu tak svůj vděk. Nakonec si každý z nich vzal svého ušáka a jali se ho 
zkonzumovat. Sice to nebyla bůhví jaká porce, ale vlčím žaludkům to prozatím stačilo. 
S posledním paprskem slunce, který ozářil jejich útočiště, se rozběhli do hlubin lesa a co nejdál od 
Azkabanu, který se za nimi čněl, jako připomínka toho, co je čeká, kdyby je chytili. Běželi skoro 
celou noc, a když se noc překlápěla v den, znovu se uložili k rychlému spánku v malé jeskyni, 
kterou objevili. 
 
Proti východu slunce se tyčil do výšky obrovský hrad. Měl tři hlavní věže a desítky menších. Jeho 
hrady byly silné a nedobytné. Vlastně něčím připomínal Bradavice a přitom byl úplně jiný. 
Nacházel se uprostřed lesa daleko od jakékoliv civilizace a i zvířata se mu vyhýbala, jakoby v jeho 
srdci spalo něco nebezpečného a jenom to čekalo na probuzení. Na standartě, která vlála v mírném 
větru nad obrovskými vraty vedoucí do hradu, byli společně vyobrazeni černý jednorožec, 
kterému na zádech seděl zlatý fénix a za nimi ležel ledový drak. Všechno to vyhynulá zvířata, 
údajně. 
Najednou se ta obrovská vrata se skřípěním, které svědčilo o tom, že je nikdo už dlouho 
nenamazal, otevřely a zvaly dál všechny, kdo mají odvahu vejít dovnitř. 
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Draco se ve své vlčí podobě s trhnutím probral a zmateně se rozhlížel kolem sebe. Ten sen byl tak 
skutečný, že se mu až zdálo, že stojí přímo před ním. Po svém levém boku ucítil pohyb, otočil 
tedy tím směrem hlavu a viděl, jak se Pyro drbe za uchem a pak znovu upadá do spánku. Bílý vlk 
velmi opatrně a tiše, aby nevzbudil svoje druhy, vstal a odešel o pár kroků dál. Sedl si na zadek a 
díval se nepřítomně do dálky, jakoby čekal na nějaké znamení.  
„Draco?“ ozvalo se za ním s mírně rozespalým hlasem. 
Vlk se otočil a uviděl, jak se k němu blíží Iris ve své lidské podobě. Došel až k němu, sedl si vedle 
něho a zeptal se: „Děje se něco? Cítil jsem tvůj neklid.“ 
Bývalý Zmijozel se taky proměnil zpět do člověka a povzdechl si: „Mívám sen.“ 
„Věštecký,“ zajímal se Harry, který se k nim s mohutným zívnutím přidal. 
„Možná,“ souhlasil neochotně. 
„Jak dlouho se ti už zdá?“ optal se Neville zvědavě. 
„Třetí den,“ odpověděl trochu neochotně Malfoy. 
„A to se o tom zmiňuješ, až teď,“ prskl Iris trochu naštvaně. „Draco, jsme tvoji přátelé, nemusíš se 
bát, že si o tobě budeme myslet něco, co není pravda. A ani to nejde, když cítíme jeden druhého.“ 
„Já vím, ale i tak mě to trochu děsí.“  
„A o čem je?“ zajímal se Harry. 
„Vídám hrad,“ začal. „Je obrovský. Hodně podobný Bradavicím a přitom jiný. Nachází se 
uprostřed lesa, žádná cesta k němu není. Jen tam tak tiše stojí.“ 
„Draco, ty nám za chvíli budeš skládat verše,“ zasmál se Iris. 
Blonďák se ušklíbl, než řekl: „Na jeho standartě je vyobrazený černý jednorožec.“ 
„Bolt?“ zeptal se zaraženě hnědovlasý Nebelvír. 
„To nevím,“ zavrtěl hlavou. „Ale ten hrad je hodně starý.“ 
„Dokážeš k němu najít cestu?“ přerušil je Harry a v jeho hlase byl zvláštní podtón, který 
nedokázali zařadit. 
„Možná,“ řekl Ice neutrálně. 
„Výborně,“ usmál se Pyro, zvedl se ze země a oprášil si kalhoty. „Tak že se můžeme vydat na 
cestu.“ 
„Kam?“ nechápal Nev. 
„K tomu hradu, truhlo.“  
 
Tři dny vyčerpávajícího letu nakonec přinesly svoje ovoce. Odpoledne třetího dne stanuli před 
hradem, jenž viděl Draco ve snech. Proměnili se do svých lidských podob a se zájmem zkoumali 
obrovský hrad. 
„Nějak mi připomíná Bradavice,“ pronesl tiše Pyro. 
„To máš pravdu,“ souhlasil Draco. Ve snech mu to tak nepřipadalo, ale teď když si ho mohl 
konečně pořádně prohlédnout, tak nemohl jinak než souhlasit.  
„Tak jdeme dovnitř,“ zeptal se Iris. 
Harry jen pokrčil rameny a podíval se po blonďákovi. Ten si pořád prohlížel ten hrad a řekl: „Jsou 
tam naše zvěromágské podoby, myslím, že je to jako pozvánka.“ 
„Kde?“ nechápal Nev. 
„Na standartách,“ ukázal Harry na vlajky, které vlály jemně ve větru. 
„Tak na co čekáme?“ zašklebil se hnědovlasý Nebelvír. 
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43. kapitola – Hrad ze snů 
 

S adrenalinem kolujícím v krvi prošli obrovskými dveřmi do hradu, jenž jim připomínal 

Bradavice, víc než by se jim zamlouvalo. Když překročili práh dveří, na stěně se rozžehla 
pochodeň. Chlapci se jako na povel zastavili.  
„Divné,“ okomentoval to nahlas Draco a měřil si ostatní pochodně zvědavým pohledem. 
„Jako všechno, co se nám letos stalo,“ ucedil Nev. 
Harry se nadechoval, že k tomu taky něco dodá, když se na celé chodbě rozsvítily všechny 
pochodně a jasně jim naznačovaly, kam mají jít. Černovlásek mávl tím směrem rukou a zeptal se: 
„Půjdeme?“ 
„A proč vlastně ne,“ pokrčil Ice rameny a jako první vykročil. Nev se jen ušklíbl na Harryho a 
následoval ho.  
„Jsem zvědavý, co tady najdeme,“ nadhodil Pyro. 
„Doufám, že něco, co nám pomůže porazit Voldemorta,“ odpověděl Iris. Zastavil se a zkoumal 
vyobrazení na zdi. Nebylo to obraz, ale malba na stěně, jež znázorňovala stádo jednorožců na 
pasece, jak se klidně pasou. Ukázal na něho rukou a řekl: „Skoro jako živé.“ 
„To ano,“ souhlasil Draco, který si stoupl vedle něho, aby si malbu taky prohlédl. 
„Pojďte, na to bude času dost,“ nabádal je Potter, který už netrpělivě přešlapoval. 
„Nějaký nedočkavý,“ ušklíbl se blonďák. 
Ale i přesto se už trochu rychlejším krokem vydali přímo tam, kam jim naznačovala světla na 
zdích. Procházeli dlouhými chodbami, jenž byly zdobeny nástěnnými obrazy, které vyobrazovaly 
mytická stvoření, historické okamžiky z dějin mudlů i kouzelníků.  
„Úžasné,“ rozplýval se Nev nad výzdobou. „Jestli tady zůstaneme, musím si to všechno pořádně 
prohlédnout.“ 
„Mě by spíš zajímalo, kam nás mají ty světla dovést,“ zajímal se Harry, který začínal být mírně 
nervózní, jelikož nevěděl, kam jdou. 
„Myslím, že svoji odpověď už máš,“ odpověděl Draco. 
„Cože?“ nechápal černovlásek. 
„Tam,“ ukázal Malfoy směrem kamsi dopředu. Harry se tím směrem otočil a uviděl, jak jas světel 
končí několik metrů před námi. Otočil se na své dva kamarády a s úsměvem řekl: „Tak jdeme.“ 
Bez dalších proslovů se znovu rozešli a následovali světla. Ty je dovedly až k masivním dveřím. 
Nev se natáhl po klice a zmáčkl. K překvapení všech kolem povolila velmi lehce, jakoby se oni 
někdo staral a promazával. Mladík zatáhl a dveře se s cvaknutím otevřely. Všichni tři byli 
v pozoru, když opatrně vešli do místnosti. Jako na povel se v celé místnosti rozzářila světla svíček 
a pochodní.  
„Páni,“ vydechl překvapeně Draco, který se rozhlížel kolem sebe. Všichni tři se nacházeli 
v obrovské místnosti, která ovšem působila hřejivým dojmem. Na jedné stěně pokoje visel životní 
portrét stříbrovlasého muže s dlouhým plnovousem. Seděl v křesle a vypadal, že spí. Na stěnách, 
vždy po dvou, kolmých k starcovu portrétu visely další dva v životní velikosti. Na jedné straně 
dvě krásné ženy. Jedna s černými vlasy v modrých dlouhých šatech středověkého střihu a druhá 
zrzavá se šaty žluté barvy. Muži naproti nim byli vysocí a pohlední. Jeden oblečen v šarlatové 
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červeni s hnědými vlasy a druhý muž měl vlasy barvy havraní černi a ve smaragdové zeleni. 
Všichni čtyři spali. 
„Nepřijdou vám povědomí?“ zeptal se Harry, když všech pět 
prohlédl. 
„Dám ruku do ohně, že tohle je Salazar Zmijozel,“ kývl Draco 
hlavou směrem k obrazu muže v zeleném oblečení. 
„To by znamenalo, že ti ostatní jsou tak Zakladatelé,“ uvažoval 
Nev nahlas. Přešel několika kroky k portrétu starého muže a 
pokračoval: „Ale kdo je tohle?“ 
„Nevím,“ odpověděl Harry, který se přesunul k obrovskému 
krbu, jenž vévodil poslední stěně. Před ním byly umístěny 
polstrovaná křesla a pohovka se stolkem. Když začal zkoumat 
krb, jelikož měl krásné zdobení na krajích, jeho horní hrana se 
rozestoupila. Harry překvapeně odskočil, jak nečekal nic 

takového. Přece jenom krby se nehýbají jen tak samy od sebe.  
„Co to?“ vyrazil ze sebe a začal zkoumat, to co mu krb odhalil. Na to se otočil k ostatním dvěma 
mladíkům, kteří stali u obrazů: „Kluci, pojďte sem.“ 
„Co se děje?“ zeptal se Nev, když přišel s Icem ke krbu. 
Harry bezeslova ukázal na krb. Na jeho horní hraně se objevila nevelká plocha, na níž byly 
znázorněny tři odlitky celé ruky.  
„Co si o tom myslíš?“ zeptal se Nev Draca. 
Blonďák dlouho nic neříkal, jen si tiše prohlížel otisky rukou a celý krb. Nato pronesl: „Už jsem 
něco takového viděl, ale jenom jednou a nevím, jestli to 
funguje stejně.“ 
„Tak nám to vysvětli,“ nabádal ho Pyro. 
„No,“ odmlčel se mladík, aby si utřídil myšlenky. „Jednou 
jsem viděl otce, jak poklepal hůlkou na římsu krbu, ta se 
rozestoupila a odkryla něco podobného. Chvíli na to jenom 
tiše hleděl, než si povzdechl a vložil tam ruku. Vypadalo to 
divně, nic se totiž nedělo. Jen tam tak stál s nataženou rukou. 
Ale pak jsem to ucítil. Ochranná kouzla kolem sídla se chvěla 
a posilovala, aspoň tak mi to připadalo.“ 
„Počkej,“ přerušil ho Neville. „Tím chceš říct, že tam máme 
strčit ruky? Co když nám je ukousne nebo něco podobného?“ 
Malfoy se chvíli tiše díval na dva Nebelvíry, než si povzdychl 
a natáhl ruku směrem ke krbu. Položil dlaň na otisk a podíval 
se se zdviženým obočím na zbytek jejich skupinky.  
„No tak dobře, no,“ povzdychl si Harry a taky položil ruku na jeden ze dvou zbývajících otisků. 
Iris jen následoval jejich příkladu.  
Nějakou dobu se nic nedělo, ale nakonec ucítili, jakoby něco z nich tahalo jejich magii. Harry 
trochu podklesl v kolenou, jak nečekal nic takového. Trvalo to jen asi minutu, ale jim to připadlo 
jako věčnost. Po celou dobu jim ruce držely pevně na otiscích, jako přilepené. Když toto 
připoutání skončilo, všichni tři chlapci padli vyčerpáním na kolena. 
„Co to k čertu bylo?“ zaklel Harry, když se trochu vzpamatoval. 



 

211 

„Netuším,“ vydechl Draco zmoženě.  
Iris vedle nich se pomalinku s pomocí křesla, jenž bylo vedle něho, drápal na nohy. Sice se pod 
ním třásly, ale jeho váhu udržely. Na to řekl: „Bylo to hrozný, ale odpečetění bylo horší.“ 
„A to má být pozitivní myšlení nebo co?“ zeptal se Draco nevěřícně. 
„Ber to, jak ber,“ odtušil Nev. 
„Nerad vás ruším, mládenci,“ ozvalo se za nimi mužským hlasem. „Ale máme několik dotazů.“ 
Všichni tři se jako jeden otočili a kolem rukou se jim 
objevily jejich elementy. Kolem Harryho ruky plápolal 
oheň, z Nevovi zase vyrašilo několik úponků, které se 
kroutily jako klubko hadů. Draco, který vždy všechno 
řešili s chladnou hlavou, tentokrát zareagoval podobně 
jako Nebelvíři, útočně. Kolem obou jeho rukou se 
objevily ledové rukavice, připravené k boji. Bylo 
trochu těkavý od jejich uvěznění v Azkabanu. 
„Elementy,“ promluvil muž v šarlotovém hábitu na 
obraze. „To znamená jenom jedno. Máte zlaté aury.“ 
„Cítím, jak se hrad probouzí,“ přidala se do hovoru 
žena ve žlutých šatech. Prohlížela si chlapce 
zkoumavým pohledem, než se usmála a řekla: „Naše 
děti.“ 
„Už to tak vypadá,“ souhlasila vesele druhá žena. 
„Cože?“ nechápal Neville. 
Stařec se stříbrnými vousy na prostředním obraze se jemně usmál, tiše si je chvíli prohlížel, než 
odpověděl: „Mé jméno je Merlin.“ 
Všem třem spadla brada. 

Muž se znovu usmál: „A pokud jste tady v tomto hradě, znamená 
to, že jste mými potomky.“ 
„Cože?“ vyhrkl Draco. Stáhl led ze svých rukou a řekl: „Máme 
v sídle rodinný strom a jsem si naprosto jistý, že jméno Merlin 
tam nikde není.“ 
„V tom případě se podívejte za sebe,“ odvětil a mávl rukou. 
Chlapci se otočili a přímo za nimi byl na zdi nakreslený velmi 
rozvětvený rodinný strom. 
„Přísahal bych, že tady před chvíli nebyl,“ zamumlal si Harry 
pod vousy, ale i tak přešel blíže. Jeho pohled přitáhlo okamžitě 
jeho jméno, které bylo velmi umělecky ztvárněno, a prsty po 
něm přejel. Nezastavil se u něho, ale jel dál po linkách, které od 

jeho jména vedly výš a výš. 
„To není možné,“ ozvalo se po jeho pravici, kde stál Nev. Harry se tím směrem podíval a uviděl, 
jak se jeho kamarád dívá kamsi nahoru. Zaměřil se tedy stejným směrem. A jeho oči se zarazily na 
prvním známém jméně: „Godrik Nebelvír? To přece není možný.“ 
„Podívej se výš,“ pobídl ho Draco, který už měl strom prostudovaný a teď jen nevěřícně hleděl na 
začátek stromu. 
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„Merlin,“ vydechl Pyro, když došel ke stejnému místu. „Ale jak to? Viděl jsem svůj rodinný strom 
v sídle Blacků a jsem si naprosto jistý, že takhle nevypadal.“ 
„Možná znám odpověď,“ ozvalo se za nimi Merlinovým hlasem. 
„To by bylo zahodno,“ zašklebil se Iris. 

„Ale asi by bylo dobré se k tomu posadit,“ nadhodil muž 
v šarlatových šatech. V reakci na jeho slova se 
v místnosti objevila tři pohodlná křesla, které okamžitě 
obsadili naši tři mladíci. Muž se usmál a řekl: „Asi by 
bylo vhodné, kdybych se představil. Mé jméno je Godrik 
Nebelvír.“ 
Druhý z mužů se též představil: „Salazar Zmijozel.“ 
Ženy se nemohly nechat zahanbit: „Helga z Mrzimoru.“ 
„Rowena z Havraspáru.“ 
Pak si slovo vzal Merlin: „Nejprve mi řekněte jakou 
barvu má vaše aura?“ 
Harry se trochu nervózně zavrtěl, než odvětil: „Všichni 
máme zlatou.“ 
„Úžasné,“ zatleskala Rowena. „Je radost konečně poznat 
někoho z rodiny, který je dostatečně silný, aby se dostal 
na tento hrad.“ 
„Roweno, drahá nepředbíhej,“ napomenul ji Merlin. „Jak 
už jste slyšeli, jen ti nejsilnější z rodiny se mohou dostat 
do hradu. A tím, že jste vkročili do hradu, jste odpečetily 
skrytou sílu, která se v naší rodině dědí.“ 
„Výborně, už zase,“ zasténal Nev a schoval si hlavu do 

dlaní. 
Všech pět obyvatel obrazů se na něho překvapeně podívalo, nechápali proč je tak zdrcený touto 
zprávou. 
„Víte,“ vysvětloval Draco. „Nevova babička na něho uvalila Černé řetězy, když viděla jeho sílou 
magii.“ 
„Och,“ vydechla Helga zděšeně. Ale i ostatní měli na tvářích překvapení, které po chvíli vystřídal 
hněv. 
Harry ucítil, jak vzduch kolem něho začal trochu vibrovat, a proto rychle řekl: „Ale už jsme ho 
odpečetili.“ 
„Škoda, že nemůžeme z obrazů,“ povzdychla si Rowena. „Té ženštině bych zakroutila krkem.“ 
Merlin byl celou dobu potichu a pozorně si chlapce prohlížel, než se zeptal: „Co se stalo při 
odpečeťování?“ 
„Spoutali jsme se,“ odpověděl Nev pevnějším hlasem. 
„To jsem si myslel,“ kývl si pro sebe stařec z obrazu. „Ale zpátky k tématu. Ve svém mladí jsem 
zplodil čtyři potomky.“ 
„Čtyři,“ zopakoval Draco a zamyšleně přejel po zbývajících portrétech. 
„Ano,“ usmál se muž. „Hádáš dobře. Vaši zakladatelé Bradavic jsou moji potomci.“ 
„Ale to nesedí časově,“ namítl Nev. „Zakladatelé přišli až dlouho po vaší době.“ 
„Za to může jeden lektvar,“ odpověděl na tuto otázku. „Ale do tohoto tématu se nepustíme.“ 



 

213 

„Takže my jsme potomci samotného Merlina,“ ujasnil si to Harry. „A koho ještě?“ 
„Jak to myslíš, chlapče?“ 
„Jmenuju se Harry.“ 
Draco ztuhnul ve svém křesle, jelikož zapomněl na dobré způsoby. Jeho matka se musí otáčet 
v hrobě. „Mé jméno zní Draco Malfoy.“ 
„Neville Longbottom,“ představil se i poslední chlapec. 
„Silná to jména,“ řekl Salazar Zmijozel.  
Harry se na něho otočil a zeptal se: „Proč jste v Tajemné komnatě nechal baziliška?“ 
„Ty jsi potkal Alberta,“ zajímal se muž trochu živěji při vzpomínce na svého mazlíčka. 
„Málem mě zabil, než jsem ho v sebeobraně zabil já,“ odtušil Harry a vstal. Přešel až před jeho 
obraz a zasyčel: „Musíme si promluvit.“ 
Salazarovi se rozšířily oči překvapením: „Ale ty nemáš v žilách mou krev. V tobě koluje krev 
Helgy a Godrika.“ 
„Dlouhý příběh,“ pokrčil mladík rameny a znovu se posadil. „Je to příběh našeho života.“ 
„Moment,“ přerušil ho Draco. „K tomu se dostaneme později. Teď chci vědět, čí krev mi koluje 
v žilách.“ 
„Ty jsi můj a Salův potomek,“ odpověděla mu Rowena vesele.  
„Zmijozel se nezapře,“ poznamenal Harry a musel uhýbat ledové střele. 
Neville nadějně podíval obrazech, než mu Godrik s úsměvem pověděl: „V srdci si Nebelvír stejně 
jako já, ale je v tobě i kus Roweny.“ 
„A teď už ten váš příběh,“ porušil Merlin a jemu se těžko dá říct ne. Jako první si vzal slovo Harry 
a začal vyprávět vše o Voldemortovi. Postupně se vystřídali, každý se svou troškou. Ženy se po 
vyslechnutí neštěstí, kterými prošli, rozplakaly. I Salazar s Godrikem zrovna nebyli v příjemném 
rozpoložení. Jen Merlin zachoval klidnou tvář. 
„Chlapci,“ řekl, když skončili. „Děkuji, že jste nás dostali do aktuální situace, ale teď už běžte do 
svých pokojů a odpočiňte si. Zítra je taky den. Talyn!“ 
S prásknutím se v místnosti objevila skřítka. 
„Talyn,“ usmál se na ní Merlin. „Ukaž našim hostům, kde jsou jejich pokoje.“ 
„Ano, pane,“ usmála se skřítka a uklonila se všem v místnosti. „Prosím pojďte za mnou.“ 
Chlapci ji následovali, a když se za nimi zavřely dveře, otočil se Merlin na svoje děti a řekl: „Je to 
horší, než jsem si představoval.“ 
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44. kapitola – Severusova volba 

Neville se druhý den probudil dost časně, i když seděli v místnosti s portréty dlouho do noci, 

ale spánek už ho opustil, takže teď jen ležel ve své posteli a díval se na strop ložnice, kterou mu 
večer přidělil jeden ze tří skřítků, kteří na hradě sloužili. Ještě chvíli jen tak lenošil, než se rozhodl 
vstát a vydat se na obhlídku hradu.  
Odhodil přikrývku, přehodil nohy přes pelest a trochu se zachvěl, jak se jeho nohy dotknuly 
studené podlahy, než si nazul pohodlné papuče. Vstal, protáhl se a zamířil ke křeslu, na kterém si 
včera večer nechal svoje oblečení. Sice to byla jenom školní uniforma, ale i tak měl aspoň něco na 
sebe. Ale k jeho překvapení na křesle žádné oblečení nebylo. Zmateně se rozhlédl kolem sebe, 
jestli si nespletl křeslo, ale nebylo tomu tak. 
„Úžasný,“ zavrčel si pro sebe a přemýšlel, jestli bude celý den chodit jen ve spodním prádle, ve 
kterém spal celou noc. „Já tady nahý po hradě běhat nebudu!“ 
S jeho posledním slovem se v místnosti s hlasitým prásknutím objevila Talyn, uklonila se hluboko 
k zemi a řekla: „Vzali jsme pánovi věci, abychom je mohli vyprat a vyžehlit. Mezitím si může pán 
vzít něco z šatníku.“ 
„Šatníku?“ nechápal Nev. Rozhlédl se znovu kolem sebe, ale nikde žádnou skříň neviděl, ať se 
díval sebe víc. 
„Pán musí tudy,“ řekla Talyn a sama se vydala k jedněm z několika dveří, které z ložnice vedly 
bůhví kam. Vybrala si jedny, otevřela je a poodstoupila od nich, aby mohl Neville vejít. Jakmile 
překročil práh, všechny louče v té menší místnosti se jako na povel rozsvítily a Nevovi se tak 
naskytl pohled na místnost, která byla plná všelijakého oblečení a ostatních doplňků ať už 
kouzelnického rázu či mudlovského. 
Mladík jenom překvapeně stál ve dveřích a třeštil na to obrovské množství oblečení oči. Z jeho 
rozjímání ho vyrušila až Talyn se slovy: „To je všechno pánovo.“ 
„Opravdu?“ 
„Ano, pane.“ 
„Draco dostane infarkt,“ řekl si jen tak pro sebe, když vešel do šatníku a přejel prsty po jednom 
vyšívaném hábitu. 
„Z čeho dostanu infarkt?“ ozvalo se mu Dracovým rozespalým hlasem v hlavě. 
„Ze svého šatníku,“ odvětil mu jednoduše. 
„Já mám šatník?“ 
„A ne ledajaký,“ řekl mu Nev a sám si vybral jednoduché džíny a triko, jelikož se na nic 
složitějšího necítil. 
„Kde?“ zeptal se blonďatý Zmijozel nedočkavým hlasem. 
„Talyn,“ otočil se mladík na skřítku a zeptal se: „Mohla bys jít za Dracem a ukázat mu, kde je jeho 
šatník?“ 
„Jistě, pane,“ uklonila se. „Snídaně se bude podávat v jídelně asi za hodinu.“ 
„Děkuji,“ usmál se na ni a zkusil jedny z dalších dveří. K jeho radosti vedly do koupelny, kterou 
hledal. Ještě než do ní vešel, otočil se na Talyn a řekl: „Doufám, že ji nějak najdu.“ 
„Kdyby se pán ztratil, tak stačí zavolat,“ usmála se a s prasknutím zmizela. 
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Nev vešel do koupelny, která byla asi stejně velká jako celá jeho ložnice, aspoň tak mu to 
připadalo. Odložil si věci a pustil si sprchu. V okamžiku, jak vlezl pod proud teplé vody, se mu 
v hlavě ozvalo: „Aaaa, takový jsem neměl ani na Malfoy Manor.“ 
„Jsem rád, že se ti líbí, Draco,“ zasmál se Nev. 
Ale Iceovu odpověď přerušilo naštvané: „Krucinál, nemohli byste aspoň ztišit svoje výlevy 
nadšení? Já se tady snažím spát!“ 
„Promiň Harry,“ omluvil se Iris rozpačitě. 
„To mi tak pomůže, když už jsem vzhůru,“ odvětil Harry kousavě. 
„Počkej, až uvidíš šatník,“ navnazoval ho Draco, který si vesele pohvizdoval, jak se probíral ve 
svém pokoji tou hromadou oblečení. 
„Mě stačí džíny a triko,“ ucedil Pyro. 
„No jo, buran,“ neodpustil si Ice poznámku k Harryho ošacení. 
„Kdy bude snídaně?“ zajímal se černovlasý mladík a Dracovu poznámku o svém oblečení přešel 
bez komentáře. 
„Asi za hodinu v jídelně,“ odpověděl Nev a opustil sprchu. 
 „Stoprocentně zabloudím,“ povzdechl si Harry. 
„To asi všichni,“ zašklebil se Ice. 
 
 Po snídani v jídelně, kterou našli všichni po menších potížích, se odebrali do místnosti s obrazy, 
kde na ně už čekali jejich obyvatelé s kupou dalších otázek, které si nachystali přes noc. 
„Dobré ráno, chlapci,“ pozdravil je s úsměvem Merlin. 
„Dobré ráno,“ odvětili v odpověď jako jeden, což vyvolalo úsměv na tvářích všech ostatních.  
Merlin se také usmál a řekl: „Vidím, že jste si dobře odpočinuli. Není divu po všech těch 
starostech. Ale k věci.“ 
Harry si nervózně poposedl, ale pohled ze svého předka nespustil. Neměl rád, když mu někdo 
něco přikazoval. Měl toho dost s Brumbálem. 
Jestli si Merlin všiml tohoto neklidu, nedal to na sobě znát: „Jelikož proti vám stojí silný 
protivník, rozhodli jsme se, že vám pomůžeme s výcvikem a prozradíme vám některá z našich 
tajemství.“ 
„Opravdu?“ zeptal se nadšeně Draco, jelikož věděl, že se od těchto pěti lidí může hodně naučit. 
„Opravdu,“ zasmála se Rowena. 
„Úžasný,“ vykřikl Nev, ale rychle se chytil za ústa, jakoby se styděl za svoje malé sebeovládání. 
Harry ho za to počastoval pochvalným úsměvem. Líbilo se mu, že Iris pomalinku roztává. Byl za 
to rád. 
„A začneme hned,“ rozhodl Merlin a tleskl potěšeně rukama. „Zalu vám ukáže jednu z místností, 
ve které se vždycky zkoušeli kouzla.“ 
„Kdo je Zalu?“ zajímal se Pyro. 
„Já jsem Zalu, pane,“ ozvalo se po jeho pravici v odpověď.  
Černovlasý mladík se překvapeně podíval oním směrem a uviděl tam stát malého domácího 
skřítka v čistém oblečení. Až teď mu došlo, že všichni skřítci měli velmi čisté šaty, na rozdíl od 
všech skřítků, které kdy potkal. Bylo jasně vidět, jak se postavení domácích skřítků za ta staletí 
změnilo k horšímu. 
„Ech…těší mě, Zalu,“ usmál se Harry trochu křivě a poznal, že se dívá na něho a ne ji. 
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„Pane,“ uklonil se skoro až k zemi. Jak se narovnal, pokračoval: „Zalu vám teď ukáže pokusnou 
místnost, pokud ho budete následovat.“ 
„Jen běžte,“ vyzval je Godric. „Bude se vám tam líbit. Najdete tam skoro všechno, co budete 
potřebovat. A co nenajdete, se dá lehce opatřit. Možnosti tohoto hradu jsou skoro nekonečné.“ 
„Teď jsem si vzpomněl,“ skočil mu Ice do řeči. „Bradavice.“ 
„O ano,“ zasnila se Rowena. „Bradavice. Náš druhý domov. Víte, tento hrad jsme postavili jako 
první, než jsme se domluvili, že postavíme ještě jeden, abychom měli, kde učit nadané děti.“ 
„A co ta údajná rozepře mezi kolejemi?“ zeptal se Iris a podíval se na Salazara. 
Ten se zamračil a optal se: „Jaká rozepře?“ 
„Traduje se, že mezi Zmijozelem a zbytkem zakladatelů,“ začal hnědovlasý Nebelvír vysvětlovat, 
„došlo k rozepři, když se nedokázali shodnout, jestli brát do učení i děti mudlů. Došlo to až tak 
daleko, že Zmijozel školu opustil.“ 
„Cože?“ vybuchl Salazar v hněvu. 
„Takže to není pravda,“ zašklebil se Harry. 
„Samozřejmě, že ne,“ procedil Zmijozel mezi zuby zlostně. „Odešel jsem ze školy, kvůli své 
rodině. Moje žena byla vážně nemocná a já jsem se rozhodl o ní starat, až do její smrti. Pak už 
jsem neměl tu pravou chuť se vracet.“ 
Všichni tři mladíci mohli jasně vidět, jak ještě i po letech ho její ztráta bolí, jelikož v jeho tváři se 
dalo číst jako v otevřené knize. Místo toho, aby šťouchali do nezahojené rány, rozhodli se odejít 
do místnosti, ve které měli cvičit svoje schopnosti. Protože věděli, že ať mají jakoukoliv auru, 
živly ještě ovládat pořádně neuměli. 
 
Profesor lektvarů v Bradavicích seděl za svým psacím stolem ve své kanceláři a díval se na 
pergamen, který ležel na stole před ním. Nevěděl, co si o tom myslet. Znovu se do něho zahleděl a 
přečetl:  
 
Drahý Severusi, 
tvoje přítomnost je nutná dnes v noci v Malfoy Manor. Věř, že budeš potěšen. 
Lord Voldemort. 
 
Byl to první dopis, který kdy od Temného pána dostal, a vůbec netušil, co tím sledoval, ale neměl 
moc na výběr, pokud chtěl zachovat svoje krytí. 
Znovu si povzdechl a přitom mu pohled padl na kalendář. K jeho nelibosti a překvapení uplynul 
už skoro měsíc od útěku jeho kmotřence a jeho přátel z Azkabanského vězení. A od té doby o nich 
nikdo neslyšel. Což nepřidávala na klidu ani jemu, ani Lupinovy, který byl den ode dne skleslejší. 
Ještě jednou se podíval na dopis, povzdechl si a mávl nad ním rukou. A pergamen vzplál. 
 
Severus Snape kráčel rychlým krokem k Malfoy Manor, které si za své sídlo vybral Temný pán, a 
měl z toho dost nepříjemný pocit. A jelikož se naučil za svůj život věřit svým instinktům na sto 
procent, nebyl zrovna klidný.  
Jeho pán ho poctil dopisem, ve kterém mu sdělil, že si přeje jeho přítomnost dnes v noci na svém 
sídle, protože má prý velké překvapení, které se mu bude líbit. Vyloženě mezi řádky četl, že 
chytili někoho, koho nemá rád. 
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Modlil se ke všem svatým, které znal, aby to nebyl Potter, Draco nebo dokonce Longbottom, 
jelikož nevěděl, jak by se zachoval. Nemyslel si totiž, že by dokázal zachovat krytí, i při pohledu 
na svého mučeného kmotřence. Na to ho měl moc rád. 
V těchto myšlenkách došel až k bráně, která se před ním bezhlesně otevřela a vpustila ho na 
pozemky, které odnepaměti patřily rodině Malfoyů, ale teď tu žádný nezbyl. Poslední z rodu byl 
na útěku a jeho otec ve vězení. Koutkem mysli postřehl, že všichni bílý pávi, chlouba Lady 
Malfoyovém, jsou pryč. Zřejmě posloužili jako cvičné terče. 
Došel až ke dveřím a zatlačil do nich, až vytvořily dostatečný prostor, aby mohl vklouznout 
dovnitř a rychle je za sebou zavřít. Nechtěl budit zbytečně pozornost. Ale nemusel mít obavy, celé 
sídlo se topilo v tichu, možná až nepřirozeném tichu.  
V tichosti došel až k jídelně, kde jako na trůně seděl Lord Voldemort. Rychlým krokem přešel 
celou místnost, ostatním Smrtijedům, kteří postávali v maskách kolem, nevěnoval pozornost. 
Když došel až ke svému pánovi, urychleně poklekl, aby mu tak ukázal svou pokoru. 
„Drahý Severusi,“ pozdravil ho Tom Raddle s úsměvem, který nikoho nenechal na pochybách, že 
se na něco velmi těší. 
„Můj pane,“ sklonil hlavu ještě více k zemi a svou mysl obrnil proti násilnému vpádu, který ho 
určitě čekal.  
Voldemort vstal ze svého křesla a přešel blíže ke svému stoupenci, který mu už dobře sloužil 
několik desítek let. Položil mu ruku na rameno a pravil: „Povstaň!“ 
Severus okamžitě jeho příkaz vyplnil, jelikož na sebe nechtěl přivolat pánův hněv. Takže vstal a 
čekal na další příkazy. 
„Přiveďte ho!“ padl další příkaz někomu vzadu. Severus se nemusel ani otáčet, aby věděl, že 
některý ze Smrtijedů odchvátal vyplnit jeho příkaz. Na to se Voldemort otočil znovu na Snapa a 
pokračoval: „Drahý Severusi, jednomu z mých mužů se podařilo chytit jednoho tvého starého 
přítele.“ 
„Přítele?“ nechápal Severus. Hlavou se mu honilo stovky možností, ale ani jedna mu nepřišla moc 
skutečná. Takže mu nezbylo nic jiného, než počkat, co se z toho vyklube. 
Voldemort se jenom usmál, znovu se usadil do svého křesla a se zalíbením se zadíval na Severuse, 
jakoby jenom čekal na jeho reakci.  
A ta se taky dostavila v okamžiku, jak přitáhli do jídelny vězně v roztrhaných hadrech a se 
zaschlou krví. Dva ze Smrtijedů, kteří muže drželi pod pažemi, ho hodili k Severusovým botám, 
aby se podíval, koho mu to donesli. Snape se trochu s rozpaky sklonil a nadzvedl muži hlavu, aby 
se podíval, kdo to je. V okamžiku, jak mu padl pohled do zakrvácené tváře, mu došlo, na koho se 
to dívá. Na zemi skoro v bezvědomí ležel Remus Lupin.  
„Jak pak se ti líbí překvapení, Severusi?“ zajímal se Temný pán zvědavě, jelikož mu neušlo, jak se 
profesorovi lektvarů v Bradavicích rozšířily oči překvapením. „Konečně se mu můžeš pomstít za 
všechno, co ti kdy udělal.“ 
„Byl to spíš Potter s Blackem,“ odvětil Severus tak trochu mimo, ale v hlavě mu to šrotovalo o sto 
šest, jak se snažil z téhle situace vybruslit. 
„Jaká škoda, že ti už jsou mrtví,“ povzdechl si Voldemort teatrálně. „Musíš se spokojit s tímhle 
prašivým vlkodlakem. Má to ovšem jednu výhodu. Vlkodlaci mají tužší kořínek. Víc toho vydrží, 
můžeš se bavit o trochu déle.“ 
„Můj pane, nevím co říct,“ uklonil se mu, aby tím vyjádřil svou vděčnost. 
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„Ukaž svůj vděk,“ řekl mu Tom Raddle rozkazovačně. Celá jeho osoba zářila nadšením nad 
budoucím mučením, které čeká bezbranného muže na zemi. 
Severusovi se trochu rozšířily zorničky, jak zpracoval, co mu Temný pán přikázal, a znovu se 
zadíval na Remuse na zemi. K jeho překvapení začal muž projevoval známky života, jelikož se 
začal vrtět a bolestně sténat.  
„Vlkodlaku!“ vykřikl Voldemort. „Pobav nás, Severusi!“ 
Remus se ještě se zastřenýma očima podíval kolem sebe, jak mu to bolavá hlava dovolila. Oči se 
mu rozšiřovaly tím víc, kolik toho viděl. Poslední na čem se mu pohled zastavil, byl Severus 
Snape přímo před ním. Jeho pohled mluvil za vše. Věděl, že od něho pomoc čekat nemůže, jelikož 
by si tím zničil krytí, které bylo důležité pro Řád, a sám by nasadil svůj život za jeho. A to nemohl 
dovolit. Proto se ho očima neptal, aby mu pomohl. Prostě jenom sklonil hlavu a doufal, že to bude 
mít za sebou, co nejdřív. I když tušil, že to tak rychlé nebude. 
Snape viděl, jak se v Lupinových očích mihla naděje, ale jak rychle se objevila, tak rychle zase 
zmizela. Pochopil z jeho gest, že nedoufá, že ho zachrání. Jen chtěl, aby to skončil rychle.  
Ředitel Zmijozelské koleje si povzdechl a šáhl pro hůlku v záhybech svého pláště. Už věděl, co 
udělá, i když to znamenalo obětovat svůj život. Koutkem oka zkontroloval pozice jednotlivých 
Smrtijedů a vryl si je do paměti. Poté se narovnal v zádech a vytáhl se do své plné výšky. Napřáhl 
hůlku směrem na Remusovu hlavu a dřív než stačil někdo zareagovat, se prudce otočil a vypálil 
několik kleteb směrem ke svým bývalým přátelům a spolubojovníkům. Dobrou polovinu z nich 
nechal zkamenět a ten zbytek měl dost problému, na to aby mu věnoval nějakou pozornost. 
„Severusi!“ vykřikl Voldemort a celý jeho obličej s hadím tvarem vyjadřoval jeho rozpoložení. A 
to nebyl dobré. 
„Můj pane,“ otočil se Snape na Temného pána. „S politováním musím podat svou rezignaci.“ 
„Cože?“ 
„Už vám nebudu sloužit.“ 
„Víš, že sis tím podepsal rozsudek smrti?“ zajímal se Tom celkem překvapeně, jelikož tohle 
nečekal. Pak se podíval na vlkodlaka u lektvaristových nohou a všechno pochopil. Ušklíbl se a 
sevřel hůlku pevně v ruce, ale než se stačil k něčemu dostat, Severus ho předběhl. 
Muž rychle poklekl k Remusovi, chytil ho pevně za rameno, až muž zasténal bolestí, a druhou 
rukou si šáhl za hábit, kde se mu na krku houpal řetízek s přívěškem. Ten sevřel pevně v ruce, 
zamumlal nějaké slovo, které mu nebylo rozumět, a společně s Lupinem se přemístil z Malfoy 
Manor. V duchu děkoval Luciusovi, že mu toto přenašedlo ze svého sídla věnoval. 
 
V okamžiku, jak se oba objevili před branami Bradavic, pozvedl ruku s hůlkou a vyslal patrona 
s prosbou o pomoc. Sám nějak nadzvedl polomrtvého vlkodlaka a táhl ho do bezpečí, jelikož 
věděl, že za ním Temný pán někoho vyšle. 
A taky měl pravdu, ještě nestačil ujít ani deset kroků a uslyšel hlasité prásknutí prozrazující, že se 
někdo přemístil. Neměl dostatek času a ani volné ruce, aby se nějak bránil. Ale naštěstí to už 
k nim spěchal Hagrid s Tesákem v patách.  
Smrtijedi vidno, že má Severus posily, se otočili na podpatku a zmizeli, i když věděli, že si tímto 
vyslouží trest od Temného pána. 
„Profesore Snape,“ vykřikl Hagrid a zmateně si prohlížel raněného muže v jeho náručí, než se mu 
oči rozšířily poznáním: „To je Remus?“ 
„Ano,“ zavrčel otráveně. „Musí okamžitě na ošetřovnu.“ 
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„Ukažte, já ho vezmu,“ nabídl se poloobr ochotně. Jemně si vzal do náručí zraněného vlkodlaka a 
odspěchal směrem ke školní ošetřovně. Cestou se střetl s Brumbálem a profesorkou Hoochovou, 
kteří spěchali naproti nim, aby zjistili, co se stalo. 
„Remusi,“ vydechla Rolanda Hoochová trochu nešťastně při pohledu na něho a zařadila se vedle 
Hagrida, aby s ním šla na ošetřovnu. 
Ředitel se se smutným výrazem zadíval na Severuse a zeptal se: „Co se stalo?“ 
„Vybral jsem si,“ odvětil Snape rázně. 
Brumbál se jenom smutně usmál, stiskl mu povzbudivě paži a vydal se taky na ošetřovnu, aby 
zjistil, jak na tom jeden z jeho přátel a spolubojovníků je. 
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45. kapitola – Dracovy sny 

Draco se stál v malé kuchyni, jež byla výborně zařízená. Zmateně se rozhlížel kolem sebe a 

snažil se pochopit, kde se to nachází. 
Už chtěl vyjít z místnosti, aby se podíval dál po domě, když dovnitř vešel Remus Lupin v pyžamu, 
přes které měl přehozený župan. Mohutně zívl, přešel až k pracovní desce, mávl několikrát hůlkou 
a nádobí se dalo do práce na snídani. 
„Profesore Lupine, kde to jsme?“ zeptal se Draco a přistoupil blíže k muži. Ale ten jakoby ho 
vůbec neviděl. Dál klidně pokračoval v práci na snídani. Chlapec mu mávl několikrát rukou před 
obličejem, a když nedostal žádnou reakci, vzdal to. Povzdechl si a sedl si na zem v rohu kuchyně, 
čekaje tak na další dění. 
„Čmuchale!“ křikl vlkodlak někam nahoru. „Snídaně je už hotová.“ 
„Už jdu,“ ozvalo se odněkud z domu. 
„Člověk by řekl, že se jeho způsoby zlepší, když už jednou umřel, ale to by byla marná důvěra,“ 
vešel do kuchyně černovlasý muž v černém kouzelnickém plášti. Usedl ke stolu, otevřel si noviny a 
už v nich měl zabořenou hlavu. 
„Ale, Severusi,“ zašklebil se Remus. „to by přece už nebyl Sirius.“ 
„Sirius?“ podivil se Draco, který celý rozhovor pozorně poslouchal. Ze vzpomínek věděl o muži 
jménem Sirius. Byl to Harryho kmotr, který propadl Obloukem na Ministerstvu.  
„Dobré ráno,“ s těmito slovy vstoupil vysoký černovlasý muž do místnosti. Už měl na sobě 
obyčejné černé kalhoty a bílou košili, jenž odhalovala velké množství tetování.  
„I tobě,“ usmál se Remus a už mu podával talíř se snídaní – vajíčka, toust, slanina a káva. 
„Hmm,“ zamrčel Snape. Podíval se po svém talíři, odložil vidličku, podíval se po Remusovi a 
zeptal se: „Mohl bych dostat čaj?“ 
„Jistě,“ ujistil ho muž. Mávl hůlkou a káva se změnila v čaj. 
„Děkuji.“ 
„Není zač,“ odtušil Lupin. Kývl hlavou k novinám a zeptal se: „Něco nového?“ 
„Ne,“ odpověděl profesor lektvarů. „Jako by se po nich slehla zem. Bystrozoři pátrají, ale 
marně.“ 
„Doufám, že je nenajdou,“ přidal se do rozhovoru Sirius. „Chci se jich zeptat, jak to dokázali.“ 
„Co?“ 
„Jak mě dostali z Oblouku.“ 
Draco se najednou probudil ve svém pokoji na hradě a zmateně se díval kolem sebe. Nakonec padl 
znovu na polštář. 
„Sen,“ zamumlal si pro sebe a díval se přitom do stropu. „Byl to jen sen. Ale…“ 
Prudce se zvedl, odhodil přikrývku a vyskočil z postele. Nazul si papuče, natáhl župan a spěchal 
ze svého pokoje. Na chodbě zahnul doprava a za chvíli už klepal na dveře. Na nic nečekal a hnal 
se k dalším. Počkal, až z nich vykoukne rozčepýřená hnědovlasá hlava, než ze sebe vyrazil: „Do 
knihovny. Hned.“ 
„Co?“ zíval Nev rozespale. 
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„Knihovna. Hned. Teď,“ kouskoval Draco. Otočil se, až za ním zavířil župan a rychlým krokem se 
vydal k první dveřím, na něž klepal a ze kterých nikdo nevyšel. Zastavil se před nimi, nadechl se a 
zakřičel. „Pottere, vstávat.“ 
„Draco, nemůžeš být trochu potišeji?“ zajímal se Longbottom, který se objevil vedle něho 
v županu a zíval na celé kolo. „A co se vlastně děje, že to nevydrží do rána?“ 
„Hned,“ odvětil mu a dál sledoval dveře, které zůstávaly dál zavřené. „Jen co vzbudím toho 
lenocha.“ 
„No ten bude mít radost,“ utrousil Nev. „Jdu do té knihovny. Sejdeme se tam.“ 
„OK,“ potvrdil mu schůzku blonďák a dál svou veškerou pozornost věnoval pokoji, ve kterém 
spal Harry Potter. Vzal za kliku a vpadl dovnitř jako velká voda. Rázným krokem přešel 
vzdálenost mezi dveřmi a postelí. Chytil roh pokrývky a prudce s ním trhl. Tělo mladíka, jenž spal 
v oné posteli, se skroutilo do klubíčka, aby vyrovnalo rozdíl v teplotě, jenž ho najednou postihla.  
„Pottere, vstávej!“ zavrčel Draco. 
„Co?“ zvedl černovlásek hlavu a s napolozavřenýma očima se zadíval na osobu, která mu rušila 
spánek. 
Mladý Malfoy se natáhl, chytil Harryho za zápěstí a vytáhl ho do sedu, dřív než se stačil mladík 
vzpamatovat.  
„Ech,“ stačil ze sebe Pyro vyrazit, ale to už ho Draco táhl z pokoje ven. 
„Musím s tebou a Neville hned mluvit,“ vysvětloval cestou. „Je to důležité.“ 
„Ech…jasně,“ probouzel se Harry pomalu. 
Draco to dál nerozváděl a táhl Pyra do knihovny. Tam už na ně čekal Neville s konvicí horkého 
čaje. Sám už měl nalito a spokojeně upíjel. 
Harry se podíval na konvici a řekl: „Spíš bych potřeboval kafe než čaj, když mě takhle pozdě,  
nebo spíše brzo ráno, taháte z postele.“ 
„Neremcej,“ ušklíbl se Iris a nalil mu jeden šálek. 
„Tak co je tak důležitého, že to nepočká do rána?“ zajímal se Harry, když se i s čajem usadil 
pohodlně do křesla. 
Blonďatý mladík stál u okna, ze kterého vyhlížel do setmělé zahrady. Chvíli si utřiďoval 
myšlenky, než řekl: „Měl jsem věštecký sen.“ 
Harry s Nevem se po sobě podívali, ale nic neřekli, jen tiše čekali na pokračování. A Ice je 
nenechal dlouho čekat: „Jestli jsem ho správně pochopil, tak nějakým způsobem, dokážeme 
přivést zpět Siriuse Blacka z Oblouku.“ 
„Cože?“ vykřikl Harry a skoro se polil horkým čajem, jak vyskočil z křesla. Třískl šálkem na stůl, 
několika rychlými kroky se dostal až k oknu, u kterého stál Draco, popadl ho za loket, otočil ho 
tváří k sobě a zavrčel: „Řekni, že je to lež.“ 
„Není!“ trval na svém blonďák pevně. „Víš, že moje sny nelžou. Nejsem nějaký falešný 
jasnovidec.“ 
„Ale to přece,“ kroutil hlavou černovlásek a v očích se mu začaly objevovat slzy. „On je mrtvý. 
Všichni to říkali. Propadl obloukem.“ 
„Já vím, Harry,“ souhlasil Draco. „Sám jsem to viděl.“ 
„Co se ti vlastně zdálo, Draco?“ zeptal se Nev, který celou dobu mlčel. 
„Byl jsem v nějaké kuchyni,“ rozvyprávěl se. „Vešel tam profesor Lupin, začal dělat snídani. 
Načež se tam objevil Severus a začal si číst noviny. Chvíli si povídali, než do místnosti vešel další 
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muž. Byl vysoký, černovlasý a měl plno tetování. Vím, Harry, že jsem Siriuse nikdy neviděl na 
vlastní oči, ale znám ho z tvých vzpomínek. Byl to on a navíc ho Lupin oslovil jménem.“ 
„Sirius,“ zašeptal Harry a z očí už mu tekly slzy volným proudem. „Opravdu ho dostaneme 
zpátky?“ 
„Tak to řekl,“ souhlasil Ice. Když se na něho oba chlapci dívali nechápavě, řekl: „Řekl, že chce 
vědět, jak jsme ho z toho Oblouku dostali.“ 
Na to se Pyro zhroutil na kolena, přitiskl si ruce k obličeji a plakal. Nev přispěchal k němu a 
společně ho s Dracem uklidňovali. 
 
„Ale jak?“ vrčel Harry ráno u snídaně směrem na Draca. 
„Vypadám snad jako chodící křišťálová koule?“ odsekl Malfoy a dál se věnoval své snídani. 
„Zkusíme Merlina,“ navrhl Nev, jenž se snažil zachránit náladu, jenž u stolu panovala. Neměl rád, 
když ti dva na sebe takhle štěkali. 
„Dobrý nápad,“ souhlasil Harry a už se zvedal, že se odebere do sálu s portréty, ale zarazil ho 
Nevillův pevný hlas: „Ale až po snídani, Harry.“ 
Černovlásek hodil po Irisovi naštvaným pohledem, ale obdržel jen klidný úsměv. Draco se musel 
ušklíbnout. Harry si trucovitě sedl zpátky na židli a začal do sebe rychlostí světla házet snídani.  
„Výborně,“ usmál se Nev a uskrl ze svého šálku s čajem. 
„Měl jsem tě radši předtím,“ zamumlal si Potter pod vousy. Ale Iris ho slyšel, čímž se jeho úsměv 
ještě prohloubil, jelikož věděl, jak to Harry myslí, a že to myslí jen z legrace. 
Za nějakých dvacet minut Iris odložil ubrousek a pronesl: „Můžeme jít.“ 
„Sláva,“ vystřelil Harry ze židle jako namydlený blesk. A než by člověk řekl švec, byl z jídelny 
pryč. 
„Ani se mu moc nedivím,“ ušklíbl se Longbottom a přidal se k Dracovi. „Kdyby se měli vrátit 
moji rodiče, taky bych byl netrpělivý.“ 
Draco se na chvíli zarazil, čímž si vysloužil tázavý Nevillův pohled. Chvíli jen tak stál, načež sjel 
druhého mladíka pohledem a zeptal se: „A proč je nezkusíš vyléčit ty?“ 
„Cože?“ 
„Máš obrovskou moc,“ vysvětloval Ice a znovu pokračoval v cestě k Merlinovi. Nev se musel 
rozběhnout, aby ho dohnal, jelikož ještě chvíli vyjeveně zíral na jeho záda. 
„Jak to myslíš?“ zajímal se. 
„Později,“ odbyl ho, když oba vešli do Sálu portrétů. „Nejdřív Harry, jinak to nepřežijeme.“ 
„Jak to myslíš, poprosit?“ přivítal je Harryho nevěřícný výkřik. „Vždyť je to jen obyčejný 
kamenný oblouk.“ 
„Co se to tady děje?“ zeptal se Draco, když přistoupil, až před Merlinův portrét. 
Černovlásek se na něho otočil, hodil rukou směrem k obrazu a řekl. „Tenhle senilní dědek říká, že 
máme ten Oblouk poprosit.“ 
Ice pozvedl obočí a zaměřil se na Merlina: „Mohl bys nám to vysvětlit?“ 
„Tak za prvé,“ ohradil se obraz. „Nejsem senilní dědek. Myslím mi to dobře, děkuji pěkně. A za 
druhé, je to tak, jak říkám. Poproste ho.“ 
„Jak?“ 
Muž na obraze se na chvíli zavzpomínal, než odpověděl: „Když jsem ještě žil, tak jsem s tím 
vaším Obloukem setkal.“ 
„Proč o něm mluvíš, jako o živém člověku?“ zajímal se Iris. 
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„Protože v té klenbě, jak říkáte Oblouku, sídlí duše člověka.“ 
„Prosím?“ vyhrkl nevěřícně Harry. 
„Bylo to už moc dávno,“ jal se vyprávět. „Ještě dávno před tím, než jsem se narodil. Podle 
legendy, jenž se tradovala ústním podáním mnoho let, se kdysi jeden mladík zamiloval do víly. 
Jenže tenkrát to nebylo jako dnes, že jdete po ulici a narazíte na deset vil a jsou to přátelská 
stvoření, která jsou podobná člověku a mají jejich způsoby. Dřív byly víly škodolibé bytosti. Ale 
zpátky k příběhu. Ten mladík se do jedné zamiloval, ona se zamilovala do něho a narodilo se dítě. 
Její otec to zjistil a použil velmi silnou vílí magii, aby toho mladíka zaklel do toho Oblouku a 
střežil vchod na druhou stranu. Svou dceru i s dítětem vyhnal. Nikdy už o nich nikdo neslyšel.“ 
„To je strašné,“ vyhrkl Nevile. 
„Ano,“ souhlasil Merlin. „Když jsem tuto legendu slyšel, vyhledal jsem ten Oblouk a vedli jsme 
spolu velmi dlouhý rozhovor. Byl to velmi milý mladík, škoda že ho ten otec nepoznal blíže. 
Možná, že by se z toho nic nestalo.“ 
„Takže,“ začal Harry. „Máme se vloupat na Ministerstvo, najít ten Oblouk a hodit sním řeč. A 
zkusit z něho vymámit návrat Siriuse. Není nic jednoduššího.“ 
Z jeho hlasu ukapávala ironie, jak opakoval Merlinovy instrukce na vysvobození Siriuse Blacka 
z Oblouku smrti, který se nacházel na Ministerstvu kouzel. 
„Musíme to naplánovat,“ rozhodl Draco a přikouzlil si křeslo. Pohodlně se do něho usadil a začal 
v hlavě sumírovat plán k proniknutí na Ministerstvo do oboru záhad. 
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46. kapitola – Osvobození Siriuse 

Černou nocí se tiše pohybovaly tři stíny ptáků, kteří mířili nad ztichlým Londýnem ke svému 

cíly. Klouzali nad střechami domů a nevydali ani hlásku, aby na sebe nikoho neupozornili, i když 
pochybovali, že by někdo hlídal noční oblohu od ptáků. 
Pomalu a tiše přeletěli přes půlku města, až se dostali k turisticky známější místům. Tam se 
bezhlesně snesli k zemi, až všichni tři ptáci stanuli před červenou telefonní budkou, tak typickou 
pro Londýn a Anglii.  
Jakoby mrknutím oka se ptáci změnili do tří mladíků, tak odlišných jako roční období. Jediné co 
měli stejné, bylo oblečení. Celé černé. 
„Opravdu chcete jít přes hlavní vchod?“ zajímal se trochu nervózně Neville. Přece jenom bylo po 
nich vyhlášeno pátrání, jelikož jsou uprchlý trestanci. 
„Neboj,“ uklidňoval ho Harry, „když jsme tudy šli naposled, tak po nás nikdo nešel. Pochybuju, že 
by to od minule nějak vylepšili, na to jsou moc sebejistí.“ 
„Tak nás veď, Pottere,“ kývl mu Draco. 
Harry přešel k telefonní budce, otevřel ji a pokynul jim, aby vstoupili. 
„Moc místa tady není,“ okomentoval Ice nedostatek místa, když se dovnitř nacpali všichni tři. 
„A teď si představ, že nás bylo šest,“ zašklebil se na něho Nev, který tak poukazoval na 
dobrodružství z konce loňského školního roku. 
„Ani se mi nechce,“ zašklebil se Draco v odpověď. 
Harry se zašklebil, natáhl se po sluchátku a řekl: „Harry Potter, Draco Malfoy a Neville 
Longbottom. Obor záhad.“ 
„Děkujeme vám,“ ozvalo se ze sluchátka příjemným ženským hlasem. „Vezměte si prosím 
jmenovky a umístěte je na viditelné místo. Pěkný den.“ 
Z telefonního automatu vyjely tři štítky, které Harry s uspokojením roztrhal a zahodil za zem. Poté 
se dno budky změnilo na skluzavku a všichni tři se po ní sklouzli až ke vchodu na Ministerstvo 
kouzel. 
Draco ze sebe oprášil imaginární špínu, než se rozhlédl kolem sebe a řekl: „Aspoň je tady klid.“ 
„Kudy?“ zajímal se Nev, i když tady byl loni a do oboru záhad se taky podíval, cestu si moc 
nepamatoval. 
Pyro se také rozhlédl, aby si ujasnil svoji polohu, a pak bez sebemenšího problému vyrazil 
požadovaným směrem. Zbývající chlapci ho beze slov následovali. Ovšem ani jeden z nich 
nezapomněl zostřit své smysly pomocí zvěromágských schopností, než se vydali do chodeb 
Ministerstva. 
Prošli několika chodbami, než se ocitli u výtahu, který je dovezl do potřebného patra, kde 
vystoupili a stanuli před mohutnými dveřmi, které vedly k cíli jejich cesty. 
Černovlasý mladík se před nimi zastavil, a aniž by se na svoje dva kamarády podíval, se zeptal: 
„Připraveni?“ 
„Jak nejvíc to jde,“ odpověděl Iris klidně a zamyšleně si měřil dveře před sebou. Ani se mu 
nechtělo věřit, že tady byl před rokem a málem to nepřežil. Ale dnes to bylo úplně o něčem jiném. 
Dnes byl o dost silnější. 
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„Merlin, Pottere, nikdo, kdo nám bude stát v cestě, se nám nevyrovná silou, takže nechápu, čeho 
se tak bojíš,“ zavrčel Draco trochu otráveně a opřel se dlaní do dveří, které se bezhlesně otevřely. 
„Asi jenom toho, že se to nepovede,“ odtušil Pyro trochu nervózně. 
„Jediné co potřebujeme je někdo s vílí krví,“ řekl Ice, když pokračovali v cestě k místnosti, kde se 
nacházel Oblouk smrti. „A toho máme.“ 
„To sice ano,“ přidal se Longbottom do diskuze. „Ale zapomínáš na to, že ještě ten Oblouk musí 
mít dobrou náladu.“ 
„Prosím tě,“ zavrčel Draco skoro jako drak, který v něm dřímal. „Po bůhví kolika letech, které 
strávil v izolaci, bude jen rád, když si bude mít s kým popovídat.“ 
„V to taky doufáme,“ zašklebil se Harry. 
Za nějakou chvíli se ocitli v místnosti, ze které vedlo na dvanáct dveří. Nev je přejel jedním 
pohledem a bez jakéhokoliv zaváhání se vydal k druhým z leva. 
„Jsou to tyhle,“ řekl bez sebemenších rozpaků a otevřel je. 
Harry ani Draco jeho volbu nijak nekomentovali a jen ho následovali. Věděli, že občas mu prostě 
musí bez výhrad věřit. 
Najednou se Draco bez nějakého důvodu zastavil a naklonil hlavu na jednu stranu, jakoby 
poslouchal něco, co mohl slyšet jenom on. 
„Co se děje? “ zeptal se Iris zvědavě a trochu s obavami, že je jim někdo na stopě. 
„Je to…,“ odmlčel se na chvíli blonďák. Pak potřásl hlavou a pokračoval: „Nevím, jak to popsat. 
Slyším takové divné šeptání.“ 
„Šeptání?“ zopakoval po něm Pyro. 
„Nejsou to bystrozoři?“ zajímal se Neville. 
„Rozhodně ne,“ odpověděl jistým hlasem. „Je to něco jiného.“ 
„Oblouk?“ nadhodil Harry znovu. 
„Možné to je,“ pokrčil Ice rameny a znovu se rozešel. 
„Ale jak to, že jsme minule nic neslyšeli a dokonce ani teď ne,“ zeptal se hnědovlasý z trojice 
trochu nechápavě. 
„Vílí krev,“ ucedil Draco. 
„Já jsem slyšel,“ promluvil po nějaké chvíli Harry. 
„Cože?“ 
„Když jsme k tomu Oblouku přišli,“ začal vyprávět, „a já se šel podívat blíž, slyšel jsem hlasy. A 
pak když jím Sírius propadl znovu, ale trochu tišeji, jakoby je jeho oběť ukonejšila.“ 
„Síriuse dostaneme zpátky,“ řekl Draco odhodlaně. I jeho postoj nepřipouštěl nezdar. 
Pak ušli jen v tichosti a rychlým krokem, jelikož je každou chvíli mohla překvapit skupinka 
bystrozorů, kteří mohli být upozorněni vchodem na Ministerstvo, že dovnitř vstoupili hledaní 
zločinci. Najednou se před nimi otevřela velká prostorná místnost a přímo v jejím prostředku na 
vyvýšeném podiu stál tiše a majestátně Oblouk smrti. 
„Tady je,“ zašeptal Harry s pohledem upřeným na portál, který mu sebral jedinou rodinu, kterou 
měl, jeho kmotra. 
„Ano, je tady,“ souhlasil mladý Zmijozel a jako uhranutý kráčel k Oblouku. 
Neville si s Harrym vyměnili ustaraný a trochu nechápavý pohled, než po něm naráz šáhli jak 
fyzicky tak i přes jejich spojení a vztyčili v jeho mysli zeď. 
Mladík potřásl hlavou, jakoby se probral z nějakého snu, než se znovu zadíval na Oblouk a řekl: 
„Je velmi silný.“ 
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„To ano,“ souhlasil Harry s úšklebkem. „Mě museli taky odtáhnout.“ 
„Ale teď už mě nedostane,“ narovnal se a znovu se vydal k Oblouku. Přišel až k němu, zastavil se 
těsně u něho, změřil si ho rozhodným pohledem, a řekl: „Jsem Ice a přišel jsem si pro jednoho 
člověka, který ti nepatří.“ 
Chvíli se nic nedělo, ale najednou se hladina v Oblouku zavlnila a utvořila se na ní mužská tvář, 
která si mlčky prohlížela odvážlivce před sebou. Nakonec promluvila: „Je to už mnoho let, co se 
mnou někdo promluvil.“ 
Draco pokrčil rameny a odvětil: „Nikdo netušil, že v Oblouku smrti je někdo zakletý.“ 
„Oblouk smrti? Tak mi teď říkáte?“ zajímala se mužská tvář zvědavě. 
„Ano,“ potvrdil mu domněnku. „Ale ty máš určitě své jméno.“  
„Je to už dávno,“ dostalo se mu odpovědi. „Ale kdysi mi říkali Elandir.“ 
„Těší mě,“ uklonil se Draco jemně. A pak se rozhodl jít rovnou k jádru věci: „Přišli jsme sem tě 
požádat, Elandire, jestli bys nám nevrátil jednoho člověka, který ti časem svého žití ještě nepatří.“ 
„Nepatří?“ pozvedl Elandir jedno svoje obočí v údivu. „A kdy se tak mělo stát?“ 
„Loni přibližně touto dobou se zde strhla velká bitva mezi kouzelníky,“ začal Draco vyprávět. „A 
jeden z nich po zasažení kouzlem propadl Obloukem smrti.“ 
„Ano už si vzpomínám,“ řekla po chvíli vzpomínání Elandirova tvář v Oblouku. „Muž kolem 
čtyřiceti let?“ 
„To je on,“ nedokázal blonďák zakrýt svoje nadšení. 
„A máš pravdu, že ještě nenastal jeho čas,“ pokračoval Elandir. Načež se na jeho tváři rozlil 
škodolibý úsměv: „Co dáš za jeho návrat?“ 
„Mohl bych tě zkusit propustit z tohoto Oblouku,“ vytasil se Ice s esem. 
Každý, kdo v tuto chvíli vidět tvář Elandire v Oblouku, mohl vidět, jak se mu rozzářila nadějí. 
Přece jenom byl v Oblouku uvězněn několik staletí a nikdo s ním nemluvil a ani se nepokusil 
osvobodit, až teď jeden mladík. 
„Opravdu bys to zvládl?“ zeptal se nadějně. 
„Mohu to zkusit,“ odpověděl Ice. „Za zkoušku nic nedáme.“ 
„To je sice pravda,“ souhlasil Elandir, „ale když se to nepovede, budu na tom tratit já. Proto mám 
jeden návrh.“ 
„Jaký?“ 
„Řekneš mi, co se na světě změnilo od mých časů,“ řekl muž v Oblouku, „a já ti vydám toho tvého 
člověka. Pak mě můžeš zkusit propustit, a když se to nepovede, budu mít aspoň něco.“ 
S tímhle nemohl Draco nesouhlasit. Byl to oboustranně výhodný obchod. Prostě něco za něco. 
Proto řekl: „Souhlasím, ale nejprve se musím poradit se svými společníky.“ 
„Společníky?“ podivil se Elandir. Jeho tvář se na hladině Oblouku trochu natočila, jakoby se chtěl 
podívat za Dracova záda na zmíněné lidi. „A proč se mnou oni nechtějí mluvit?“ 
„Nemají v sobě vílí krev,“ odpověděl Ice trochu v rozpacích. 
„Ach, chápu,“ usmál se muž trochu smutně a jeho oči se upřely kamsi do dálky. Po chvíli se 
vzpamatoval a pokračoval: „Běž se poradit a rychle se vrať. Jsem trochu netrpělivý.“ 
Draco se jemně uklonil a odspěchal k Harrymu s Nevillem. Ti už na něho netrpělivě čekali, jelikož 
neslyšeli nic z jejich konverzace a spojení myslí nepoužili, byli celý nedočkavý, aby zjistili, jak to 
šlo. 
„Tak co?“ padla první otázka od Irise. 
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„Bude to trvat trochu déle, než jsme čekali,“ začal Draco vysvětlovat. „Propustí Siriuse, ale kromě 
jeho vlastního propuštění chce vědět, co se ve světě všechno událo.“ 
„Ve světě?“ trochu překvapeně zopakoval Harry, jelikož nechápal, proč to chce vědět. 
„Prý s ním už dlouho nikdo nemluvil, tak chce vědět, co se mezitím událo,“ pokrčil mladý 
Zmijozel rameny. „Budete muset hlídat, jelikož je toho dost.“ 
„Dobrá,“ souhlasil Nev jako první. „Proměníme se do koček, to bude asi nejlepší řešení a dáme ti 
vědět, kdyby se někdo objevil.“ 
Na to se oba Nebelvíři proměnili do svých zvěromágských podob divokých koček a zmizeli 
v temnotě místnosti, aby střežili jejich klid. Draco se mezitím vrátil k Oblouku smrti, a jak se 
domluvili, začal vyprávět. Samozřejmě si k tomu vykouzlil křeslo, jelikož času uběhlo jako vody, 
a jeho by za chvíli bolely nohy. 
 
Uběhly asi tři hodiny a blížilo se svítání, když Draco dopověděl poslední větu. Pyro ve své 
levhartí podobě ležel pod podiem, kde stál Oblouk a tiše spal, i když měl uši nastražené, kdyby se 
objevil někdo nezvaný. 
„Tolik času uplynulo,“ povzdechl si Elandir. 
Na to neměl Draco žádnou odpověď, popravdě ho tak bolelo v krku po tom všem mluvení, že mu 
radši dal odpočinout. 
„Děkuji ti, Irisi,“ usmál se na něho muž a pokračoval: „Splnil jsi svou část dohody a já teď 
vyplním tu svou. Zavolej své dva společníky, budeš potřebovat jejich pomoc.“ 
Blonďák nestačil ani otevřít pusu, a už vedle něho stáli jak Harry tak Neville, ale teď už ve svých 
lidských podobách. 
„Výborně,“ ohodnotil jejich rychlost Elandir, ale chvíli si ještě měřil pátravým pohledem. 
Nakonec se otočil na Draca a řekl: „Vrátím vám toho muže. Připravte se ho zachytit, bude asi 
v bezvědomí. Nebude si pamatovat nic z bytí za oponou.“ 
„Kluci připravte se,“ pokynul jim Ice a sám se postavil, aby jim pomohl zachytit Siriuse. 
„Pozor, teď!“ vykřikl Elandir a jeho tvář z Oblouku zmizela. Místo něho byla zase klidná hladina, 
která se zničehonic zavlnila a rozestoupila. Jako první se objevila mužská ruka, a pak už to šlo 
všechno ráz na ráz. Než se chlapci nadáli, vypadl z Oblouku celý Sirius. Tak tak že ho stačili 
zachytit. Takové bylo jejich překvapení. 
„Siriusi,“ vykřikl Harry, když sevřel svého kmotra v náručí. Po tváři mu tekly slzy, jak byl 
šťastný, že svého kmotra znovu vidí. Neville už klečel vedle něho a přejížděl mu rukama nad 
tělem, jak zkoumal, jestli není zraněný. 
Pyro zvedl hlavu, zadíval se skrz zaslzený pohled na oblouk a stále dokola opakoval: „Děkuju, 
děkuju.“ 
„Vyřiď tomu mladíkovy, že nemá zač,“ řekl Elandir, který se znovu objevil na hladině. 
Draco všechno přetlumočil, než se zeptal Elandira: „Mám zkusit to propuštění?“ 
„Ano.“ 
Tak tedy mladík přistoupil blíže k Oblouku a zkoumavě si ho prohlížel. Některé znaky, které na 
něm byly vyryté, poznával některé ne. A pak to přišlo samo. Jakoby odjakživa věděl, co má 
udělat. Přiložil ruce na dva ze znaků, zavřel oči a zašeptal: „Missio!“  
„Ano,“ vykřikl Elandir nadšeně, když ucítil, jak ho Oblouk pouští ze svých osidel. „Děkuji vám!“ 
Stačil ještě vykřiknout a byl pryč. Draco se musel usmát, i když byl k smrti unavený. 
„Draco?“ ozvalo se za ním opatrně.  
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Dotyčný se otočil a uviděl, jak se na něho Nev dívá s obavami v očích. Tak řekl: „Jsem v pořádku 
Neve, jen unavený.“ 
„Povedlo se?“ zeptal se hnědovlásek a pohodil hlavou směrem k Oblouku. 
„Ano,“ odvětil s úsměvem. „Konečně je volný.“ 
„To je dobře,“ usmál se i Nev. 
„Kluci,“ přerušil je Harryho hlas. „Musíme odsud dostat Siriuse. Za chvíli se to tady bude hemžit 
lidmi.“ 
Mladý Malfoy si přiklekl k černovláskovi a poprvé se pořádně prohlédl svého bratrance, než řekl: 
„Harry, je ti jasné, že s námi zůstat nemůže?“ 
„Já vím,“ odvětil Pyro trochu smutně. „Tvůj sen.“ 
„Správně,“ souhlasil Ice. „Neboj se. S Lupinem a Severusem bude v pořádku.“ 
„Ale jak ho k nim dostaneme?“ zajímal se Neville. 
„Bradavice,“ vyhrkl Harry po chvíli ticha. „Snape žije v Bradavicích.“ 
„To by šlo,“ kývl souhlasně Draco, když to promyslel. Rozhlédl se kolem a pokračoval: „Jdeme 
odsud.“ 
Každý jeden z nich chytil Siriuse za nějakou část těla a společně se přemístili z oboru záhad na 
Ministerstvu kouzel. 
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47. kapitola – Překvapení pro Severuse a Remuse 
 

Znovu se objevili až v lese u Bradavic. Dokonce tak blízko, že když zvedli hlavy, viděli jednu 

z věží hradu. Opatrně položili černovlasého muže na zem. 
„Budeme ho muset probudit,“ řekl Nev a klekl si vedle něho. Vzal Siriusovu hlavu do dlaní, 
zavřel oči a soustředil se. 
Mezitím se Draco postavil na stráž, Harry poklekl vedle Nevilla a sledoval jeho počínání. Chtěl 
být u toho, až se jeho kmotr probere a všechno mu vysvětlit. 
Iris po chvíli ruce stáhl, usmál se na Harryho a řekl: „Za chvíli se probere.“ Vstal a šel za Dracem, 
aby jim nechal aspoň trochu soukromí. 
Pyro seděl vedle svého kmotra a s radostí v očích sledoval, jak se probírá zpátky k životu. Díval se 
jak se jeho oči pomalinku otevírají a snaží se zaostřit na osobu před sebou. Nakonec se mu 
z vyschlého hrdla vydralo: „Harry?“ 
„Siriusi,“ zlomil se Harrymu dojetím hlas. Vrhl se na kmotra a medvědím stiskem ho objal.  
„Pomalu chlapče,“ vyhrkl Sirius. „Nemůžu dýchat.“ 
I téhle poznámky se Harry zarazil a odtáhl, aby se na muže mohl podívat trochu z dálky. To samé 
udělal i Black. Oči se mu rozšířily překvapením, když shledal, že Harry trochu změnil od jejich 
posledního setkání. A proto se zeptal: „Co se to děje? Kde máš brýle?“ 
„Na to není čas,“ ozvalo se za jeho zády mužským hlasem. Sirius se překvapeně otočil a uviděl 
tam stát další dva mladíky. A jeden mu byl trochu povědomíý: „Lucius Malfoy?“ 
Iceovi se trochu zkřivila tvář nevoli, ale odpověděl: „Já jsem Draco Malfoy. Jsem Luciusův syn.“ 
„A já jsem Neville Longbottom,“ představil se Iris, když na něho došla řada, s úsměvem na tváři.  
„Co se to tady k čertu děje?“ zaklel Black a rozhlédl se kolem. „Jak to že nejsem na Ministerstvu. 
Jasně si pamatuju, že jsem se přidal k záchrannému týmu.“ 
„Siriusi,“ přitáhl si Harry jeho pozornost. „Od událostí na Ministerstvu uplynul už skoro rok.“ 
„Cože?“ nechápal muž. 
„Nemůžeme tady dlouho zůstat,“ mluvil Pyro rychle. „Najdi Remuse a Snapa. Všechno ti vysvětlí. 
Nikomu jinému nevěř! Nikomu!“ 
„Ale,“ nechtěl něco Black namítnout. 
„Na to není čas,“ vpadl jim do rozhovoru Draco dost unaveným hlasem. „Bradavice jsou na 
dohled. Vím, že jste zvěromág. Tak se proměňte a vydejte se do pokojů Severuse Snapa. Ten vám 
všechno vysvětlí. My už se tady nemůžeme déle zdržovat.“ 
„Siriusi, prosím, udělej to,“ prosil ho Harry zoufale, jelikož viděl, že jeho kmotr má tisíce otázek, 
na které mu nemůže odpovědět. 
Sirius Black vidno, že z nich nic nedostane, kývl hlavou na souhlas: „Dobrá. Půjdu za Snapem.“ 
„Nikdo vás nesmí vidět,“ přidal se k rozkazům Neville. „Už tak je to dost nebezpečné. Ale snad 
hrad pomůže.“ 
„Doufejme,“ povzdechl si Harry a díval se, jak se jeho kmotr mění do podoby velkého psa. Objal 
ho kolem krku a zabořil mu tvář do srsti. Nakonec se se slzami v očích odtrhl a řekl: „Běž, Siriusi! 
Zase se uvidíme.“ 
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A s tím sledoval, jak pes mizí v hlouby lesa směřující ke škole. Vstal, otočil se na své dva 
kamarády a řekl: „Můžeme domů.“ 
„Konečně,“ vydechl Draco a kdyby ho Nev nezachytil, upadl by na zem.  
„Draco,“ vyhrkli oba naráz. 
„To nic jsem jen unavený,“ uklidňoval je rychle. „To propouštění mě stálo víc, než jsem si 
myslel.“ 
„Dobrá,“ ustoupil Nev, když viděl, jak se Iceovi klíží oči. Pevně ho chytil za ruku a přemístil je. 
Harry je po posledním pohledu na Bradavice následoval. 
 
Severus Snape si zrovna připravoval věci na dnešní den, které potřeboval na vyučování, když 
zaslechl tiché zadrápání na dveře. Narovnal se nad stolem, zadíval se ke dveřím, ale když se žádný 
zvuk neozval, zakroutil hlavu, že se mu něco zdálo a dál se věnoval přípravě. Ale ten zvuk se 
ozval znovu. 
Profesor tedy vstal s hůlkou pevně v ruce a vydal se ke dveřím, které vydávaly takový divný zvuk. 
Nevěděl, co si o tom má myslet. Opatrně zmáčkl kliku a nepatrně pootevřel dveře. Než se nadál, 
tou malou škvírkou se dovnitř protlačil ten největší pes, kterého kdy viděl. Ale co ho překvapilo 
nejvíce, bylo to, že mu ten pes byl povědomý. 
Se zdviženým obočím sledoval, jak se pes posadil uprostřed místnosti a vyzývavě se na něho 
podíval. Právě ten pohled mu vrátil paměť, a proto trochu nechápavě řekl: „Blacku?“ 
Pes se zašklebil a proměnil zpátky do člověka. Severus překvapeně hleděl na člověka, který byl 
skoro rok mrtvý a jelikož to bylo dost velké překvapení, musel si sednout, aby to ustál. A nakonec 
ze sebe vykoktal: „Jak to? Jsi přece mrtvý.“ 
„Zavolej Remuse,“ řekl mu Black jednoduše a sedl si do křesla vedle. „Jestli není na nějaké misi 
nebo tak něco.“ 
„Ne,“ zakroutil Snape hlavou a přešel ke svému stolu. Otevřel jednu ze zásuvek a vytáhl na světlo 
jednoduché zrcátko. Něco do něho chvíli mumlal, než ho odložil a vrátil se zpátky ke svému 
křeslu. Otočil se na Siriuse a řekl: „Za chvíli tady bude.“ A pohled z něho nespustil. 
Blackovi to přišlo strašně vtipné, takže si neodpustil: „Líbí se ti to, co vidíš?“ 
Profesor lektvarů zrudl, ale druhý muž nevěděl, zda zlostí nebo něčím jiným. Zrovna to hodlal 
zjistit, když se aktivoval krb a vyskočil z něho Remus Lupin.  
Onen muž se ještě ani nestačil rozhlédnout kolem a už ho někdo mačkal v objetí. Zmateně vyhrkl: 
„Co to?“ Ale v okamžiku, jak ucítil známou vůni, aspoň k něčemu byl ten vlkodlak v něm 
k něčemu, spadla mu brada. Odtrhl od sebe onu osobu a vytřeštěnýma očima se zadíval na svého 
přítele. 
„Siriusi?“ vyrazil nakonec ze sebe. Mrkl očima po Severusovi a koktal dál: „Mrtvý. Jak to?“ 
„Na mě se nedívej,“ pokrčil Snape rameny. „Vím toho stejně jako ty. Takže nic.“ 
„Měli bychom jít za Brumbálem,“ navrhl Remus. 
„Ne,“ vykřikl Sirius, který měl na paměti Harryho slova. „Nikdo nesmí vědět, že jsem zpátky.“ 
„Proč?“ nechápal bývalý učitel Obrany proti černé magii. 
„Sedni si, Remi, a já vám všechno vysvětlím,“ řekl mu Black a ukázal k volným křeslům. 
V jednom z nich byl už pohodlně usazený Severus a nutno dodat, že byl zvědavý, jak to že je 
Sirius Black, který propadl Obloukem smrti, v jeho soukromých pokojích. Ale navenek se tvářil 
otráveně. Musel si udržet svou tvář. 
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Sirius počkal, až se Lupin posadil do křesla, a sám od sebe začal: „Poslední, co si pamatuju, je 
bitva na Ministerstvu. Jak dopadla?“ 
„Relativně dobře,“ usoudil Snape. „Z naší strany žádné ztráty, několik chycených Smrtijedů, mezi 
kterými je i Lucius Malfoy.“ 
A než mohl pokračovat, skočil mu do řeči Remus se slovy: „A ty jsi propadl Obloukem smrti. Byl 
jsi mrtvý.“ 
„Aha,“ zamumlal Sirius a snažil se pochopit, že byl skoro rok mrtvý. 
„Jak ses z něho dostal?“ zajímal se Snape, který už nemohl samou zvědavostí skoro ani dýchat. 
„Já sám jsem to asi neudělal,“ odtušil Black. Povzdechl si a řekl: „Další věc, kterou si pamatuji po 
bitvě, je Harryho tvář celá od slz.“ 
„Cože?“ 
„Asi před patnácti minutami jsem se probudil v hloubi Zapovězeného lesa a s Harrym po boku,“ 
odpověděl na jejich dvojhlasně vyhrknutou otázku. Když si všiml jejich překvapených pohledu, 
dostal podezření, že něco není dobře a zeptal se: „Co se děje?“  
„Siriusi,“ začal Remus, ale hlas se mu zlomil. 
Severus zamířil hůlkou na svůj stůl a přivolal si jeden výtisk Denního věštce. Bez jediného slova 
ho podal Blackovi, který si ho nechápavě vzal, ale při prvním pohledu na titulek mu všechno 
došlo. 
„Co…,“ zašeptal, když si četl úvodní článek v novinách, které byly speciálním číslem o odsouzení 
tří bradavických studentů do Azkabanu a jejich útěku. 
„Byl s ním i Draco?“ zeptal se Snape, který měl o svého kmotřence dost strach. 
Černovlasý Nebelvír zvedl hlavu od novin a odvětil: „Ano a i Neville Longbottom. Dost zvláštní 
skupinka.“ 
„Takže jsou v pořádku,“ oddechl si Remus, který měl o chlapce také strach. 
Po chvíli ticha Sirius pokračoval: „Myslím, že mě nějak dostali z Oblouku a taky mi řekli, že 
nemám věřit nikomu, kromě vás dvou. Ani Brumbálovi.“ 
„Divné,“ zakroutil hlavou Zmijozelský ředitel koleje a ponořil se do přemýšlení. 
Sirius to nijak nekomentoval a začal se bavit s Remusem: „Co se zatím stalo, co jsem byl pryč? 
Tedy kromě těchto nesmyslů.“ A zamával novinami. 
„V podstatě nic,“ pokrčil Lupin rameny. „Svět už ví o Voldemortovi a začíná se rozvíjet druhá 
válka.“ 
„A já už nejsem špeh,“ ucedil Snape trochu dotčeně. 
„Ach ano,“ zrudnul vlkodlak.  
„Co se stalo?“ zeptal se Sirius, když viděl pohledy, které si ti dva vyměnili. 
„Severus mě zachránil přímo před Voldemortem, takže jeho krytí se rozpadlo.“ 
„U Merlina, a tomu říkáš v podstatě nic?“ vykřikl Black a zajel si rukama do vlasů. Přísným 
pohledem se zadíval na svého přítele a řekl: „Teď mi pěkně řekneš o každém dni, který uplynul do 
mé smrti. A modli se, abys nic nevynechal.“ 
Snape vidno, že to bude na dlouho, vstal a pronesl: „Musím na snídani a na hodiny. Pošlu sem 
skřítka s nějakým jídlem.“ 
S tímto vyšel ze dveří a doufal, že dnešek už víc překvapení nepřinese.  
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48. kapitola - Rodina 

Křik, bolest a krev. To všechno představoval sen, který se zdál Dracovi. Házel sebou na 

posteli sem a tam, přikrývka se mu těsně omotala kolem těla, až ho skoro dusila. Z jeho úst 
vycházely divné zvuky, které nejblíže představovaly zděšené naříkání. Jeho mysl se pokoušela 
vzbudit, ale tentokrát ho sen držel více než normálně. Nechtěl se ho vzdát.  
Dveře do jeho pokoje se prudce otevřely a dovnitř vběhl hnědovlasý mladík v pyžamových 
kalhotách, ani se neobtěžoval oblékat si župan, jak spěchal. Doběhl k posteli, klekl si na ní, popadl 
blonďáka za obě ramena a prudce s ním zatřásl. 
„Draco, probuď se!“ téměř na něho křičel, aby přehlušil jeho steny.  Třásl s ním, aby ho 
vysvobodil ze zajetí noční můry, která spíše představovala věštecký sen.  
Najednou se Dracovi oči prudce otevřely a odhalily vyděšený pohled. Ztuhnul, vyděšeně koukajíc 
před sebe s očima široce otevřenými. 
„Draco?“ oslovil ho opatrně Neville. 
„Harry….. musím….,“ snažil se mu něco sdělit, ale sen byl ještě moc živý, než aby se dokázal 
smysluplně vyjádřit. 
„Co je s Harrym?“ začal Nev trochu panikařit. 
„Se mnou nic,“ ozvalo ode dveří. 
Iris se podíval přes rameno a uviděl tam stát Pyra s ještě větším hnízdem na hlavě než normálně. 
Měl na sobě jenom kraťase, které nosil na spaní, jelikož si pořád stěžoval, že mu je v noci teplo. 
Ale co přitáhlo Nevillův zájem, byl výraz na jeho tváři. Černovlasý mladík měl v očích vztek a 
napětí. 
„Co se stalo?“ zeptal se teď Pyra a už si skoro připadal jak idiot, jelikož nic nechápal. Dokonce 
ani jejich psychické spojení mu nedalo žádné nápovědy. 
„Útok na Harryho rodinu,“ vydechl Draco, který už se dost vzpamatoval. „Zdálo se mi o tom.“ 
„Kdy se to stane?“ 
„Právě teď,“ vydechl Harry ztuhle. 
Neville chvíli zkameněle seděl, než vyskočil a skoro křičel: „Tak co tady ještě děláme? Voldemort 
spolu s nimi zabije spoustu nevinných a to tady chcete jenom tak sedět?“ 
Chvíli ticha přerušil, až Dracův hlas: „Iris má pravdu, Harry. I když ti nikdy neudělali nic 
dobrého, tohle by neměl nikdo zažít.“ 
Ice vstal z postele, mávl rukou a najednou byl plně oblečený v riflích a jednoduché košili. Neville 
následoval jeho příkladu. Podívali se po Pyrovi, jak se rozhodne, ale ten už byl také oblečený a 
čekal jenom na ně. 
„Jdeme,“ zavelel a byl pryč. 
„Vždycky tak hr,“ povzdechl si Ice a taky zmizel. Nev se jenom vědoucně usmál a též se 
přemístil. 
 
Harry se v Zobí ulici objevil jako první a to co viděl, mu vzalo dech. Celá ulice byla v plamenech. 
Každý z domů olizovaly ohnivé jazyky, některé z nich už svoje dílo dokonaly. Za sebou uslyšel 
překvapený výdech patřící Nevillovi, který netušil, co je čeká. Černovlásek na nic nečekal a věrný 
svojí přezdívce povolal svou magii. Cítil, jak se kolem něho ovíjí a čeká na povel. Mladík zavřel 
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oči a soustředil se na každý oheň, který cítil v nejbližším okolí. A uhasil ho. Když znovu otevřel 
oči, uviděl, jak domy už jen doutnají. 
„Kudy?“ zeptal se Draco tiše. 
Pyro mu neodpověděl a vydal se dobře známou nejkratší cestou k domu, kde dřív bydlel. Jak se 
k němu blížil, zmar a destrukce byly čím dál horší. Škody na domech i lidech. Těla obětí masakru 
Voldemorta a jeho nohsledů byla všude kolem. Někteří měli to štěstí a zemřeli rychle, ale na 
ostatních byly stopy po mučení. Neville, který měl dar pro léčení, cítil, jak v něm doutná vztek. 
Pro něho byl život posvátný. 
Teď už Harry běžel. Tušil, co najde na čísle popisném čtyři, ale to ho nemohlo zadržet. Iris a Ice 
mu běželi v patách, jelikož ho nechtěli nechat samotnému. Nehledali přeživší, moc dobře věděli, 
že je už na všechno pozdě.  
Najednou stáli před adresou Zobí ulice čtyři. A to, co uviděli, bylo hrozné. Nad zbytky domu, 
který vypadal, že explodoval zevnitř, se vznášelo znamení Zla a ozařovalo okolí zelenavým 
světlem. Na trávníku ležela tři těla. Neville na nic nečekal, jelikož jeho nadáním vycítil slabou 
známku života od jednoho z nich. Rozběhl se k němu a opatrně ho otočil. Samotný pohled na tvář 
byl hrozný. Tvář poznamenaná mučení a bolestí, ale i tak cítil trochu života, který v něm byl. 
Potter se objevil vedle něho ve chvíli, kdy mu položil ruce na hruď v místech srdce a kolem nich 
se objevila zelená záře. Prudce se nadechl: „To je Dudley.“  
„Žije,“ řekl Iris klidně. „Ale dlouho nebude, když ho odsud nedostaneme. Má zlomenou skoro 
každou kost v těle. Orgány taky prošly velkým poškozením, ale srdce bije, sice pomalu, ale bije. 
Jeho páteř je na třech místech zlomená, nevím, jestli ho dokážu zachránit, ale chci to zkusit.“ 
„Harry!“ ozvalo se naléhavě. 
Dotyčný se otočil a pohledem vyhledal Draca, který klečel u postavy, která patřila ženě. Na nic 
nečekal a rozběhl se k němu. 
„Ještě žije,“ zašeptal blonďák, když Pyro poklekl vedle něho. „Nejsem sice Iris, ale její zranění 
jsou dost těžká, vydrží už jen chvíli.“ 
Harry na sucho polkl, když si prohlédl tělo ženy, která ho přijala jako nemluvně pod svou střechu. 
Na první pohled byly vidět stopy po těžkém mučení. Krev zakrývala skoro každou část oblečení, 
která na ní zůstala. Pohledem sjel k jejím nohám. Na vnitřní straně stehen viděl krev, znovu 
naprázdno polkl, když si uvědomil, co by to mohlo znamenat. Vlasy měla místy vytrhané, na tváři 
několik sečných ran, stejně jako na zbytku těla. 
„Zůstaň s ní,“ poručil mu Draco. „Jdu se podívat na toho posledního.“ 
Harry tiše přikývl, jemně jí sevřel dlaň a modlil se, aby už odešla do lepšího světa. Najednou 
sebou trhl, jelikož ucítil jemný stisk ruky. Podíval se překvapeně do jejího obličeje. Měla otevřené 
oči a přes závoj bolesti se na něho dívala. 
„Teto Petunie,“ oslovil ji tiše.  
„Harry,“ vydechla těžce. Hvízdavý zvuk napovídal, že má propíchnutou plíci.  
„Nemluv, prosím,“ svezla se mu po tváři jedna slza. 
Žena se jemně s bolestnou grimasou usmála: „Nemám… moc… času…….. prosím….odpusť.. 
nebyli….dobrý.“ 
„Pšš,“ pokoušel se jí zastavit. Nechtěl to slyšet. Teď už mu po tváři běželo více slz. 
„Dudley…,“ zachrčela. „J..je…pořá..dku?“ 
„Bude,“ vydechl, i když věděl, že Nevillovi se nemusí podařit vyléčit mudlu. „Slibuju.“ 
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„Děkuji,“ zašeptala. Několikrát se ještě sípavě nadechla, než se jí z očí vytratil lesk a zůstaly zírat 
do nebe. Její tělo ochablo Harrymu v náručí. I když mu nikdy nebylo matkou, kterou potřeboval, 
bolela ho její ztráta. Natáhl ruku a s potáhnutím jí zatlačil oči. Seděl tam, s hlavou skloněnou a 
plakal. 
Mezitím se Draco vydal k poslední osamoceně ležící postavě. Už z dálky viděl, že nedýchá a taky 
věděl, kdo z rodiny chybí. Došel až k Vernonovi a opatrně ho otočil na záda. Pohled, který se mu 
naskytl, si bude pamatovat do konce života. Tělo těžce poznamenané mučením. Zavřel oči a 
odvrátil tvář. Ze vzduchu vykouzlil bílou plachtu, kterou zakryl mrtvé tělo muže. Krev se 
okamžitě vpila do bílé látky. Blonďák se ještě jednou podíval na zakrytou oběť Smrtijedských 
hrátek, než se k němu otočil zády a přešel k Nevillovi. Cestou hodil pohledem po Harrym, a když 
viděl, že pláče nad tělem své tety, nechal ho o samotě, aby ze sebe dostal všechen vztek a bolest. 
„Jak je na tom?“ zeptal se Neva, když poklekl na druhé straně mladíkova těla. 
„Špatně,“ odvětil hnědovlásek. „Musíme ho odtud dostat, co nejrychleji.“ 
„Neville,“ oslovil ho Draco se zvláštním podtónem v hlase. „Je to mudla. Víš dobře, že tvoje 
nadání působí jen na kouzelníky. Zbytečně budeš dávat Harrymu naději.“ 
Chtěl ještě něco dodat, ale Iris ho přerušil horečnatým hlasem: „Ale on odpovídá na moje snažení. 
Vím, že mudlové nemají magická jádra, která mi pomáhají v léčbě, ale on tak nějak reaguje na 
moji magii.“ 
„Cože?“ nechápal Ice a překvapeně se podíval na Dudleyho.  
„Cítím v něm,“ nadechl se. „Cítím malé množství magie, která bojuje o jeho život společně se 
mnou.“ 
„Moták?“ 
„Možná,“ odvětil. „Ale tady mu nepomůžu. Chci ho vzít na hrad a budu potřebovat tvoji pomoc 
s lektvary.“ 
Draco chvíli mlčel, než přikývl: „Dobře. Běžte napřed. Já…“ Nedořekl a podíval se po Harrym, 
který stále klečel nad svojí tetou. 
Nev se jenom smutně usmál a kývl, že rozumí. Pevně chytil mladíka za rameno a společně 
zmizeli. 
Ice se po chvíli zvedl a přešel několika kroky k Pyrovi. Položil mu ruku na rameno a oslovil ho: 
„Harry?“ 
„Proč,“ zašeptal mladík. „Proč?“ 
„Nevím, Harry, to opravdu nevím,“ odvětil Draco tiše. „Ale něco vím jistě.“ 
Černovlásek k němu zvedl zmatený pohled svých smaragdových očí, jak nevěděl, o čem jeho 
přítel mluví. 
Ice si klekl vedle něho a řekl: „Vezmeme je s sebou. Pohřbíme je v zahradě našeho hradu. Tam 
budou moci odpočívat v klidu a míru.“ 
Harry zavřel oči: „Děkuji, Draco. Děkuji.“ 
„Není proč děkovat, Pyro,“ odvětil blonďák. Mávl rukou a na ženino tělo se snesla stejná plachta 
jako na jejího manžela. Zvedl se zpátky na nohy a pomohl Harrymu.  
„Půjdeme,“ řekl pevným hlasem Harry. „Postarej se prosím o strýce.“ A s těmito slovy zmizel i 
s mrtvou ženou. Po chvíli ho následoval i Draco. 
 
V okamžiku, kdy se Draco i s tělem strýce Vernona přemístil, ozvalo se zdevastovanou ulicí 
několik hlasitých třesknutí, napovídající, že se sem někdo přemístil. Na místě činu se objevilo 
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několik členů Řádu s Brumbálem v čele a i celé tři skupiny bystrozorů, kteří měli za úkol uvést 
ulici zpátky do původního stavu. Ale nikdo nečekal, to co uviděli. Všude kolem nich byl jen zmar. 
„Svatá Morgano,“ vydechl Arthur Weasley, který se rozhlížel kolem sebe. 
„Jdeme pozdě,“ konstatoval Remus při pohledu na zničený dům číslo čtyři. 
„Hledejte živé,“ vydal Kingsley příkaz všem skupinám bystrozorů, ale všichni věděli, že žádného 
živého nenajdou. Kouzelníci i čarodějky se rozprchli do všech stran hledat zraněné. 
Brumbál stál před domem, u kterého nechal před šestnácti lety malého Harryho Pottera, a díval se 
na to, co z něho zbylo.  
„To nemohl nikdo přežít,“ vydechl Severus, který stanul po jeho boku. Sice se mu moc nelíbilo, že 
musí dál předstírat, že je na Brumbálově straně, ale byl to plán chlapců, který jim předal Sirius, 
když se vrátil. 
„Dursleyovi,“ zeptal se Remus, který pátral mezi troskami. Cítil krev, vůni trochu podobnou 
Harryho, jelikož to byli jeho příbuzní, ale nikde neviděl jejich těla. Najednou se zarazil, poklekl a 
prsty přejel přes něco na zemi. 
„Našel jsi něco,“ přišel k němu Snape, který si všiml jeho zaváhání. Pro jistotu hodil pohledem 
přes rameno, aby zjistil, co dělá Brumbál. Ale ten mluvil s Kingsleyem o situaci. 
„Někdo tady byl,“ vysvětloval vlkodlak. 
„Lupine,“ zavrčel Severus. „Byli tady Smrtijedi.“ 
„Ty nemyslím,“ odvětil muž klidně. Zkoumal zem u svých rukou. „Cítím slzy. Harryho slzy.“ 
Severus se prudce nadechl. Od návratu Siriuse se ani jeden z mladíků neozval. Nevěděli, jestli se 
jim něco nestalo. Nevěděli nic.  
„Byli tady,“ upřesnil Remus. „Víc nevím. Nevím, jestli se zúčastnili nebo přišli až později.“ 
 
Neville se i s polomrtvým Dudleym přemístil do jednoho z volných pokojů a okamžitě zavolal 
skřítky: „Talyn, Zalu, Mie.“ 
Pokojem se rozlehlo trojité: „Ano, pane?“ 
„Budu potřebovat veškerou vaší pomoc,“ vysvětloval a ukázal na tělo v posteli. „Opatrně mu 
vezměte polštář, musí ležet na rovině. Najděte, co nejtenčí přikrývku a vyměňte jí za tuto. Zalu, 
okamžitě běž do lektvarové laboratoře a zapal pod kotlíky. Zůstaň tam a pomoz Dracovi, až přijde. 
Vyřiď mu, že potřebuju co nejvíce lektvarů proti bolesti, kostirost, bezesný spánek, jizvomast. 
Běž!“ 
„Ano, pane. Rozumím,“ uklonil se domácí skřítek mužského rodu a s prásknutím byl pryč. 
Iris se otočil na mladíka v posteli a s radostí zjistil, že skřítky už vyměnily deku a polštáře. Usmál 
se a poděkoval jim. Podíval se po Mie a řekl: „Běž ohřát vodu, abychom ho mohli umýt od té 
krve. Musím vidět rozsah jeho zranění.“ 
Opět se ozvalo pop. 
„Talyn,“ otočil se na poslední ze skřítků. „Pomůžeš mi z něho opatrně sundat oblečení.“ 
Skřítka kývla, že rozumí. Longbottom se zhluboka nadechl a přešel k posteli. Nejprve 
zkontroloval jeho srdce a dýchání. S úlevou zjistil, že srdce mu bije, sice velmi pomalu, ale bije. 
Dýchání bylo povrchové, ale celkem pravidelné. Poté mu velmi opatrně začali sundávat šaty. Na 
některých místech byly přichyceny v ráně a Nevillovi chvíli trvalo, než je uvolnil. Postupoval 
velmi pomalu, jelikož mu nechtěl způsobovat více bolesti, než už zažil. Několikrát uslyšel 
bolestný sten, který vyšel z mladíkových úst, ale naštěstí zůstával v konejšivém objetí bezvědomí.  
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Když sundali i poslední kousek šatstva, objevila se Miea s lavorem plným teplé vody. Přicupitala 
s ním k posteli a postavila ho na noční stolek.  
„Výborně,“ pochválil ji, když zkontroloval teplotu vody. Nebyla ani příliš teplá, ani příliš studená. 
Tak akorát. Skřítka se potěšeně usmála. 
Neville si zrovna vzal do ruky žínku, když se rozrazily dveře a dovnitř vpadl Harry. Na šatech měl 
pořád stopy krve, jak si stačil hnědovlásek všimnout, než k němu došel.  
„Jak je na tom?“ zeptal se okamžitě Pyro. 
Neville se otočil ke skřítkám a řekl jim, aby zatím opatrně omyly pacienta. Načež se věnoval 
Harrymu: „Nebudu ti lhát. Je na tom dost špatně.“ 
Další slova přerušilo hlasité pop a v místnosti se objevil Zalu. Uklonil se a řekl: „Pán Draco 
vzkazuje, že začal s přípravou lektvarů, které pán chce. Zatím posílá menší množství lektvaru proti 
bolesti a kostirost.“ 
„Děkuji,“ převzal si Neville několik lahviček s lektvary. Skřítek se znovu uklonil a zmizel. 
„Neve,“ oslovil ho Harry s obavami v hlase. 
Iris postavil lahvičky na stůl, než pokračoval: „Budu se snažit pro něho udělat, co mohu, ale 
neslibuju ti zázračné uzdravení. Jeho tělo i mysl jsou vážně poškozeny. Bude to chtít čas. Naštěstí 
v sobě má dost magie, která se mnou spolupracuje.“ 
„Magie?“ podivil se Pyro. 
„Ano,“ potvrdil mu, že neslyšel špatně. „Je to překvapení, ale kdesi hluboko uvnitř má magické 
jádro s malým množstvím magie. Myslím, že ani neví, že je moták.“ 
„Moták?“ nevěřil Harry vlastním uším. 
„Posílil jsem mu tep srdce, aby vydrželo, než se mu začnu věnovat. I dýchání se trochu uklidnilo,“ 
vysvětloval Nev. „Ale teď budu potřebovat klid, Harry, abych mohl začít.“ 
„Nemůžu zůstat?“ ptal se smutně. „Budu potichu.“ 
„Promiň, Pyro, ale ne,“ zarazil ho. „Potřebuju na práci klid. I kdybys byl ticho, pořád tě cítím přes 
spojení a to mi moc na klidu nepřidává.“ 
„Promiň,“ pocítil Harry potřebu se omluvit. 
„Ne, neomlouvej se,“ usmál se Iris. Vzal ho kolem ramen a odvedl ke dveřím. Jemně ho vystrčil 
ze dveří a zeptal se: „Nemáš jinou povinnost?“ 
Harry se chvíli díval na zavřené dveře, než se rozešel cestou, která vedla do skleníku a zahrad. 
Měl práci, kterou musel udělat.  
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49. kapitola – Dudley 

Neville zkontroloval práci skřítků a musel uznat, že ji udělali dobře. Po krvi nebylo ani 

stopy, ale na druhou stranu čistá pokožka odhalila nesčetně zranění. Ať už to byly tmavnoucí 
modřiny od úderů či kopanců, či rány od kleteb. Byl si i jistý, že mladík prošel i nesčetně kletbami 
Crucio. 
Kouzlem si přivolal lahvičku s lektvarem proti bolesti, opatrně otevřel Dudleymu ústa a 
pomalinku mu ho vliv dovnitř. Nezapomněl mu přitom masírovat hrtan, aby ho donutil polknout. 
Spokojeně sledoval, jak se výraz na mladíkově tváři trochu uvolňuje od bolesti, která svírala jeho 
tělo.  
Neville si vyhrnul rukávy bílé košile, co měl na sobě, až nad lokty. Klekl si ke zraněnému na 
postel, zhluboka se nadechl a poté přiložil svoje dlaně do míst, kde se nachází srdce. Kolem jeho 
dlaní se okamžitě objevila zelenavá záře, jež značila léčivou moc, kterou Iris používal. Cítil, jak se 
tělo pod jeho rukama napíná a třese se. Věděl, že musí nejprve vyléčit srdce a plíce, než se přesune 
k dalším vnitřním orgánům.  
 
Po několika hodinách si konečně dovolil trochu oddechu. Dvakrát musel Dudleyho tahat z Hadovy 
říše. Dvakrát mu jeho život skoro utekl mezi prsty. Teď se vyčerpaně svezl do pohodlného křesla 
a rukávem si utíral pot z čela. Zamyšleně pozoroval pacienta na posteli, o kolem kterého běhali 
domácí skřítci a dohlíželi, zda je v pořádku.  Udělal hodně, ale vůbec netušil, zda mladík přežije.  
Když uslyšel otevírat dveře do místnosti, otočil tím směrem hlavu a uviděl Draca s tácem plný 
lahviček. Postavil je opatrně na noční stolek, přistoupil k Nevovi a pozorně si ho prohlídl: 
„Vypadáš strašně.“ 
„Díky,“ odsekl Iris unaveně. 
„Jak to vypadá?“ zeptal se Draco a díval se přitom na mladíka v posteli, který zrovna jemně 
zasténal. 
„Abych pravdu řekl nevím,“ odvětil unavený Neville. „Dvakrát mi skoro umřel pod rukama. Srdce 
je stabilizované. Další orgány jsou na tom dobře, když vezmeme v potaz, čím prošli. Kosti se už 
hojí, ale má na třech místech přerušenou páteř, takže tohle bude vyžadovat trochu času, než se mi 
to podaří uzdravit.“ 
„Hmm, je div, že ještě žije,“ zamumlal Ice s pohledem upřeným na Dudleyho v posteli. 
„Má silnou vůli,“ usoudil Nev ospale. 
Draco to zaregistroval, usmál se a řekl: „Měl bys ses jít na chvíli vyspat.“ 
„Nemůžu,“ zamumlal se spánkem v hlase. 
„Talyn a Mie ho můžou pohlídat,“ ujistil ho rázně. Když viděl, že se Iris k ničemu nemá, 
povzdychl si a mávl rukou. V protějším rohu se objevila jednolůžková postel s bílým povlečením. 
Bez dalších prodlev, ho popadl za loket a dotáhl ho až k posteli. Znovu mávl rukou a Neville měl 
na sobě pyžamové kalhoty. Ice ho uložil a přikryl až ke krku. Jemně se usmál: „Trochu se prospi.“ 
„Hmm,“ zachumlal se Nev hlouběji a pohodlněji do peřiny. Než se blonďák nadál, jeho přítel už 
spokojeně spinkal.  
„Talyn, Mie,“ oslovil obě skřítky. „Hlídejte našeho pacienta, a kdyby se s ním něco dělo, vzbuďte 
tady Nevilla.“ 
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„Ano, pane,“ uklonily se obě. Na to Draco odešel z pokoje. 
 
„Pane Neville,“ třásla s mladíkem Talyn. Druhá skřítka jemně omývala žínkou čelo a tvář 
Dudleyho, který se začal potácet v horečkách. Dokonce byl tak hluboko v deliriu, že něco 
nesrozumitelného mumlal. 
„Pane Neville,“ opakovala znovu a znovu a jemně s ním třásla. 
„Už jsem vzhůru,“ ozval se Iris trochu naštvaně. Odhodil přikrývku, ospale si protřel obličej 
rukama, a pak se unaveně zvedl. Přešel několika kroky prostor mezi dvěma postelemi. Naklonil se 
nad ním, šáhl mu na čelo a zavrčel, když zjistil, že přímo hoří. 
„Sakra,“ zanadával a začal se probírat lektvary na stolku. Znovu zaklel, když ten který hledal, 
nenašel. Otočil se na Mie se slovy: „Běž se podívat po Dracovi, že potřebuju lektvar na horečky.“ 
Domácí skřítka beze slova, ale s hlasitým prásknutím zmizela.  
Neville se znovu začal věnovat svému pacientovi, položil mu ruce na hruď a opětovně ho začal 
léčit svoji magií. Pozorně sledoval Dudleyho obličej a trochu si oddechl, když viděl, že napětí 
v něm trošičku polevilo. Stáhl ruce a pokynul Talyn, aby ho začala znovu omývat. 
Za nějakou chvíli se vrátila Mie a okamžitě hlásila: „Pan Draco vzkazuje, že se hned dá do další 
dávky, ale posílá aspoň něco.“ 
S těmito slovy předala malou lahvičku s lektvarem. Neville si jí podržel proti světlu a zjistil, že je 
na půl prázdná. Povzdechl si, nebylo ho moc. Opatrně, aby ani kapka nepřišla nazmar, mu všechen 
obsah nalil do mladíkových úst. Pozorně sledoval, jak jej všechen polyká, tentokráte už sám. 
Hnědovlásek se trochu unaveně usmál, když to viděl. Nařídil skřítkům, aby ho na střídačku hlídali 
a šel si znovu lehnout. 
 
Po druhé ho už vzbudil zpěv ptáků a sluneční paprsky, které se draly dovnitř pokoje 
polozataženým oknem. Zavrtěl se pod dekou a spokojeně se protáhl. Zamrkal a chvíli jen tak 
hleděl rozespale do stropu. Nakonec se odhodlal vstát a posadil se na kraj postele. Trochu 
překvapeně se podíval na židli, která stála vedle postele a na které bylo složené čisté nové 
oblečení. Modré jeany, hnědé triko a nějaké spodní prádlo. Pohledl směrem k druhé posteli 
v pokoji a musel se usmát, když uviděl na jednom křesle u postele stočené do klubíčka Talyn a 
Mie.  
V rychlosti se převlékl a nechal postel zmizet. Přesunul se ke svému pacientovi a začal 
kontrolovat jeho stav. Spokojeně zjistil, že horečka trochu polevila, sice ne o moc, ale přece jen to 
bylo lepší než nic. Podíval se na stolek a zjistil, že lektvarů trochu přibylo. Usmál se, když mu 
došlo, že Draco musel pracovat celou noc, aby mu dodal dostatek léčebných látek. Vybral si jednu 
z lahviček a její obsah pomalu nalil do mladíkova hrdla. Spokojeně sledoval, jak sám polyká, a jak 
lektvar zabírá. 
Jemně zatřásl se skřítkami a sledoval, jak se obě pomalinku probouzejí. Když byly obě vzhůru a 
uviděly nad sebou stát Nevilla, vyděsily se, že neposlechly jeho příkaz o hlídání. Mladík je musel 
dlouho ujišťovat, že se nic nestalo a že už můžou jít. Obě s tichým prásknutím zmizely. Sám se 
posadil do křesla u postele. Takhle o půl hodinky později našel Harry, který mu přinesl snídani.  
„Ahoj Neville,“ pozdravil ho černovlásek s úsměvem. Přešel až k němu a položil mu tác se snídaní 
na kolena. Hnědovlasý mladík mu poděkoval a hned se pustil do jídla.  
Harry se posadil na kraj postele a podíval se na Dudleyho s obavami v očích. Natáhl k němu roku 
a položil mu ji na tvář, aby se přesvědčil, zda je aspoň trochu v pořádku. 
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„Jak je na tom?“ zeptal se nakonec Nevilla. 
„Žije,“ bylo jediné, co dostal jako odpověď.  
„Aspoň něco,“ oddechl si trochu. 
„Harry,“ pronesl Iris. „neděl jsi moc nadějí. Nevím, jestli ho dokážu úplně vyléčit. Jen jeho páteř 
je ve strašném stavu, ale Dracovi lektvary hodně pomáhají. Srdce i ostatní orgány jsou už skoro 
vyléčené. Kosti jsou na řadě dneska.“ 
V tu chvíli vstoupil do místnosti i Draco a taky nesl tác, ale na rozdíl od Harryho s lektvary. 
Vypadal, že celou noc strávil v laboratoři a připravoval lektvary pro velmi vážně zraněného 
Dudleyho. 
„Vypadáš strašně,“ ohodnotil jeho zjev Harry. 
Ice položil tác na poslední volné místo na stole, otočil se na Harryho a zavrčel: „Chtěl bych vidět 
tebe, kdybys celou noc strávil v laboratoři.“ 
„Měl by sis jít lehnout,“ ozval se Nev. 
„Taky že půjdu,“ odvětil Draco. „A nechci, abyste mě budili, pokud to nebude opravdu nutné.“ 
A opustil pokoj. 
Harry s Nevillem na sebe chvíli zmateně dívali, než se rozesmáli. Mladý Malfoy byl hodně 
rozmrzelý, když neměl dostatek spánku. 
„Tak já půjdu taky,“ řekl Pyro a vzal si prázdný tác od snídaně. 
„Díky za snídani,“ poděkoval mu Nev a začal se probírat v lahvičkách. Harry se bez dalších řečí 
odebral z pokoje, jelikož věděl, že by ho teď akorát rušil. 
„Talyn, Mie,“ zavolal Iris a počkal, až se v místnosti objeví obě domácí skřítky. 
„Volal jste, pane?“ zeptaly se dvojhlasně. 
„Budu potřebovat vaší pomoc,“ řekl jejich směrem. „Musíme do něho dostat, co nejvíce 
kostirostu, kolik se nám podaří. Předpokládám, že to nebude pro něho moc příjemný proces, takže 
jsem se rozhodl, že ho budeme muset připoutat k posteli. I když to dělám velice nerad.“ 
Mávl rukou a na Dudleyho zápěstích a kotnících se objevily pouta, které byly připevněny k rámu 
postele. Poté pokynul skřítkám, aby chytily mladíkovy ramena a přidržely ho v posteli. Neville se 
nahnul nad mladíkem v bezvědomí, jemně mu otevřel ústa a pomalu mu nalil kostirost dovnitř. 
Druhou rukou mu začal masírovat hrdlo, jelikož pacient nejevil známky, že by sám polykal. Po 
několika prvních locích se ovšem začalo dít, to čeho se Neville obával. Dudleyho tělo začalo 
reagovat na lektvar třasem a křečemi. Dokonce uslyšeli i několikero lupnutí, jak se některé z kostí 
vracely na místa, kam patřily. Po několika minutách a jedné celé lahvičce kostirostu usoudil Iris, 
že na poprvé to bude stačit. Unaveně klesl do křesla a poslal Talyn a Mie pryč. Pak už jen seděl a 
díval se na Dudleyho, jak se jeho tělo třese pod nápory léčebné síly lektvaru. 
O několik hodin později do něho za pomoci skřítků vpravil další lahvičku kostirostu. A pak už mu 
nezbylo nic jiného než čekat. I tak ho ovšem hlídal a kontroloval, zda nedostal opět horečku. 
 
Bylo asi kolem páté odpoledne, když se Dudley na posteli pohnul a zasténal. Neville okamžitě 
vstal z křesla, odložil knihu, kterou četl, a přešel několika rychlými kroky mezeru mezi jeho 
křeslem a postelí. Naklonil se nad mladíkem, položil mu ruku na čelo a zkontroloval mu teplotu. 
Naštěstí zjistil, že žádnou nemá a oddychl si. Měl trochu obavy, aby mu znovu nestoupla. Značilo 
by to jen, že nastanou nějaké problémy.  
Najednou Dudley trochu otevřel oči a něco naprázdno řekl, ale z úst vyšlo jenom zachraptění.  
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„Pšš,“ tišil ho Neville. Vzal si z nočního stolku žínku z mísy s vodou a jemně mu otřel čelo. 
„Jmenuju se Neville. Tady jsi v bezpečí.“ 
Mladík v posteli se znovu pokusil něco říct, ale opět na to neměl moc sil. Iris mu opět otřel tváře, 
než řekl: „Měl by ses prospat, ať si tvoje tělo odpočine.“ 
Na to mu položil ruku na čelo, kolem ruky se mu objevila zelená záře a Dudley upadl znovu do 
spánku. Chvíli nad ním tiše stál, na rtech jemný úsměv. Byl rád, že se mu pacient probral, značilo 
to, že se pomalinku uzdravuje. Znovu se posadil do křesla, které si mávnutím ruky přivolal blíže 
k posteli, aby měl lepší přístup, kdyby se mladík znovu probudil. Podíval se na hodiny a zjistil, že 
do podání další dávky lektvarů proti bolesti zbývá dvě hodiny. Vzal si knihu a znovu se do ní 
začetl, aby si zkrátil čas čekání. 
 
Iris zrovna dával spícímu Dudleymu další dávku lektvaru proti bolesti, když do pokoje vešli jak 
Harry, tak Draco. Černovlasý z dvojice nesl tác s večeří, položil ho na stůl uprostřed místnosti, a 
pak přešel k posteli. Stoupl si vedle něho a pozorně se zadíval na svého bratrance, jak leží tiše 
v posteli. Ve tváři i na pažích měl stále stopy po mučení, ale jeho výraz byl méně bolestný. 
„Vypadá klidnější,“ řekl jen tak do větru. 
Neville nepatrně zvedl hlavu a jemně se usmál, než pověděl: „Před dvěma hodinami se sám 
probudil a snažil se mluvit. Ale nechtěl jsem, aby se vyčerpával, tak jsem ho znovu uspal.“ 
„To je dobře, ne?“ zajímal se Draco, který stál na druhé straně postele. Na mladíka v posteli se 
díval s trochu nečitelným pohledem. 
„Ano, to je,“ souhlasil Iris. 
„A co bude dál?“ zajímal se Harry. 
„Ještě pár dní ho budu udržovat ve spánku, a pak se uvidí. Jeho tělo reaguje dobře na lektvary i 
moji léčbu. Myslím, že to nebude trvat dlouho a bude tady chodit po svých, i když ze začátku se 
bude pohybovat na vozíčku.“                 
„Bude někdy chodit?“ zeptal se pro změnu Draco. 
„Kosti se zahojily dobře,“ vysvětloval hnědovlasý z trojice. „S míchou je to na dobré cestě, ale 
bude to chvíli trvat. Uzdravování chce čas.“ 
„Bude ho mít, kolik bude potřeba,“ rozhodl se Pyro. „Jsou tady domácí skřítci, ti mu pomůžou, 
kdyby bylo potřeba.“ 
Neville se s Dracem po sobě podívali a mysleli si úplně to samé. Z Harryho pocitů, které sdíleli, 
věděli, jaký má názor na svého bratrance a jeho rodinu. Neměl je rád. 
„Vím, co si myslíte,“ přerušil Harry jejich vnitřní rozhovor, jelikož jejich myšlenkových tok 
zachytil. „Ale slíbil jsem to tetě Petunii, než zemřela, že se postarám, aby byl v pořádku.“ 
„Harry jsi měkota,“ usoudil Ice s úšklebkem. „Ale to tě dělá, tím čím jsi.“ 
„No, nevím, jestli to mám brát jako kompliment nebo jako urážku.“ 
„Jak znám Draca,“ zasmál se Nev, „tak ani jedno.“ 
„Ha ha,“ ucedil blonďák. 
„Běž se najíst, Irisi,“ přerušil jejich debatu černovlásek. „Já ho pohlídám.“ 
„Dobře.“ 
Neville se přesunul ke stolu, cestou si vzal židli a nakonec se pustil do jídla. Draco se přesunul 
k oknu a teď se díval ven na zahradu, když ho vyrušilo tiché zachraptění. 
„Ha….,“ ozvalo se směrem z postele. 
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Všichni tři se překvapeně podívali tím směrem a uviděli, že je mladík vzhůru. Harry, který byl 
nejblíže, se nad ním naklonil a tiše řekl: „Dudley, slyšíš mě?“ 
„Ha..r..ry,“ vyrazil ze sebe s obtížemi. 
To už Pyra odstrkoval Nev, aby se lépe podíval na svého pacienta. Šáhl mu na čelo a neušlo mu, 
že sebou mladík trochu trhl, když se ho dotkl.  
„Teplotu nemá,“ hlásil nadšeně. „Bolí tě někde?“ 
„No…hy…nec…ím,“ dostal ze sebe s námahou ze suchého hrdla.  
Nev to pochopil a křikl: „Talyn.“ 

S prásknutím se v pokoji objevila domácí skřítka se slovy: „Ano, 
pane.“ 
„Dones, prosím, hned sklenici vody,“ přikázal urychleně.  
Jak skřítek zmizel, tak rychle se zase objevil s tácem, na kterém 
stál skleněný džbán s vodou a čistá sklenice. Longbottom jí 
poděkoval a nalil vodu do sklenice. Pak mu podepřel hlavu, 
opatrně přiložil sklenici k Dudleyho ústům a trochu vody mu 
nalil do úst.  
S prvním douškem se mladík zakuckal, ale další loky už do krku 
proudily lehčeji. Nakonec vypil celou sklenici a s bolestným 
výdechem padl zpátky hlavou na polštář.  

„Bolí tě někde?“ zkusil to znovu. 
„No..hy,“ řekl už trochu lepším hlasem. „Ne….cí..tím.“ 
Nev si trochu povzdechl, než odpověděl: „Tvoje páteř byla zlomena na třech místech. Kosti se mi 
podařilo dát zpátky do pořádku, ale s nervy to bude chvíli trvat.“ 
„Ja..k?“ 
„Magie a lektvary,“ vysvětloval pomalu. „Když jsme dorazili k vašemu domu, zjistili jsme, že 
žiješ.“ 
Skoro ani nedokončil větu a v Dudleyho výrazu se objevil strach a děs. Neville viděl, jak začíná 
panikařit, než se ale dostal ke slovu, vyrušil ho Harry: „Dudley. To jsem já Harry. Všechno už je 
v pořádku. Slyšíš mě? Všechno bude v pořádku, to ti slibuju.“  
Chvíli to trvalo, ale nakonec se mladík uklidnil. Tedy aspoň částečně. I tak Neville zaznamenal, že 
má zrychlený tep. Začal mít trochu obavy, takže se rozhodl, že ho znovu uspí. 
Naklonil se nad ním a tiše řekl: „Zdřímni si.“ 
S těmito slovy opět položil ruku na jeho čelo a mladík znovu usnul. 
Pyro se narovnal a zeptal se: „To je dobré znamení, že jo?“ 
„Ano,“ uklidňoval ho Iris, jelikož cítil, že je Harry neklidný. „Ale budeme muset postupovat 
trochu pomaleji a opatrně, jelikož můžeme vyvolat nervový záchvat. A to nechceme.“ 
„Ne, to nechceme,“ opakoval Ice, který za celou dobu nic neřekl. 
„Draco,“ ozval se Pyro nevrle. 
„Žádný Draco,“ odsekl. „Celou dobu, co jsi žil u nich, tak pro tebe neměli vlídné slovo, a teď 
tohle.“ 
„Je to moje poslední rodina,“ začal vysvětlovat černovlásek.  
„Pěkná rodina.“ 
„Běžte se hádat ven,“ přerušil si je Nev a jeho výraz říkal, že není jejich rozhovorem nadšený. 
„Omlouvám se,“ řekl Harry a sklonil hlavu. Draco jen trhl hlavou a bez dalších slov odešel. 
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Pyro trochu smutným hlasem pronesl: „Leží mu to v žaludku.“ 
„Nediv se,“ obhajoval Dracův postoj. „Viděli jsme, čím jsi prošel. A Dracovi bude chvíli trvat, 
než jim odpustí. A tady Dudley taky nebyl zrovna anděl.“ 
„Já vím,“ souhlasil Harry. „Já vím.“ 
S těmito slovy odešel. Neville si jenom povzdychl a usadil se do křesla, aby dál mohl sledovat 
Dudleyho stav. 
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50. kapitola - Léčba 

Dalších pár dní probíhalo obdobně. Harry se střídal s Nevillem u lůžka nemocného, kdykoliv 

si potřeboval mladý Nebelvír odpočinout. Ale většinou se tam vyskytovali oba dva. Draco do 
pokoje chodil, jen když to bylo nezbytně nutné. 
Pyro byl zrovna v pokoji a četl si v křesle u postele knihu, aby zahnal čas, když se Dudley opět 
probudil. Okamžitě odložil knihu za svoje záda a naklonil se nad ním.  
„Vo..du,“ zachraptěl mladík. 
Druhý z mladíků okamžitě nalil do sklenice vodu ze džbánu stojící na nočním stolku vedle mnoha 
lahviček s lektvary. Načež vložil svoji paži pod Dudleyho hlavu, aby mu usnadnil pití. Po několika 
doušcích naznačil, že má dost, a tak Harry sklenici oddálil.  
Sklenici odložil zpět na stolek, než se zeptal: „Bolí tě někde?“ 
„Ne..e,“ odvětil tiše trochu ochraptělým hlasem, který prozrazoval, že dotyčný hodně spí. „Jen… 
nohy..“ 
„Vím,“ pochopil Harry. „Podle Nevilla to bude ještě chvíli trvat, než tě pustí z postele. Je rád, že 
tě dokázal dostat z toho stavu, v jakém jsi byl.“ 
„Jak…to?“ 
„Víš, Dudley,“ nevěděl, jak mu to co nejlépe podat. „Nev dokáže vyléčit jenom kouzelníky. Když 
jsme dorazili k vám domů, vycítil v tobě trochu života, který udržovala magie. Máš v sobě 
magické jádro, ale s malým množstvím magie. V mém světě by ti říkali moták – kouzelník bez 
magie.“ 
„Moták?“ divil se Dudley. „Takže já…. mám trochu…. magie jako ty?“ 
„Ano.“ 
„Věděli to …..rodiče?“ zeptal se velmi tiše. V jeho hlase byl znát smutek a bolest nad jejich 
ztrátou. 
„Pravděpodobně ne,“ usoudil jeho bratranec. „A i kdyby ses nějak magicky projevil, byl bych 
z toho obviněn já, na tebe by nikdo ani nepomyslel.“ 
„Pro…miň.“ 
„Dobrý,“ uklidňoval ho. „Je to minulost.“ 
„Ne… já..“ 
„Dudley, dost!“ zarazil ho Harry zprudka. „Nech to být. Teď se musíš soustředit na svoje 
uzdravení a na nic jiného. Než se naděješ, budeš tady běhat po svých, ale mám jednu drobnost, 
nad kterou Neville už delší dobu dumá.“ 
„C.o?“ 
„Tvoje váha,“ pokračoval. „Nev říká, že musíš shodit aspoň polovinu váhy. Tvoje tělo prodělalo 
dost velký šok, musí se vyrovnat s mnoha věcmi, a tak by bylo dobré, kdybys mu trochu pomohl i 
ty sám.“ 
„Dob..ře,“ souhlasil mladík v posteli.  
„Právě ses upsal ďáblu,“ ozvalo se vesele ode dveří. Oba mladící se podívali oním směrem a 
uviděli, jak k nim míří Nev se širokým úsměvem na rtech. Cestou si vzal křeslo a postavil si ho 
vedle postele na druhou stranu, tak aby viděl na Harryho i Dudleyho. 
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„Co..že?“ zeptal se Dudley mírně zmateně. 
„Právě jsi souhlasil s tím, že zhubneš,“ vysvětloval Nev. „A na to já dohlédnu.“ 
„Už teď tě lituju,“ zasmál se Harry. 
„Ale nejprve se budeš pohybovat na vozíku,“ pokračoval medik. „Kosti jsou zcela srostlé a 
podotýkám, že dobře. A nervy už se taky stačily zregenerovat, jak jsem doufal. Takže tak za dva 
dny už můžeš vstát.“ 
„No, není to dobrá zpráva,“ zaradoval se Harry. Jeho optimismus byl nakažlivý, takže se i Dudley 
usmál. 
 
Za dva dny zastihl Harry Nevilla s Dudleym, jak se pokoušejí dostat většího z chlapců do 
kolečkového křesla. Zraněný chlapce na sobě měl jen pyžamo a župan. 
„Počkejte, pomůžu vám,“ zvolal a rychle se k nim vydal. Popadl svého bratrance pod paží a snažil 
se Nevillovi pomoci ho nadlehčit. S mírným funěním se nakonec všem třem podařilo přesunout 
mladíka do křesla. Ten chvíli seděl jen tak v klidu, jak se vydýchával. Neville se k němu okamžitě 
sklonil a jal se vyšetřovat, zda se mu něco nestalo. 
„Tak a jedeme,“ zavýskl Harry a plnou vahou se opřel do držadel vozíku. Dudley se tak tak stačil 
chytnout opěrek, když se s ním bratranec rozjel. 
„Zpomal trochu,“ vyzval ho Neville s obavami nad tím, aby se jeho pacientovi nic nestalo. 
„Neboj,“ vykřikl Pyro vzrušeně a už i s Dudleyem vyjížděl z pokoje. „Teď Dudleymu uděláme 
prohlídku hradu.“    
Iris se za nimi vydal s úsměvem na rtech. Dohnal je, když zajížděli do knihovny. 
„Předpokládám, že jsi poznal, kde jsme?“ zahalekal černovlásek. 
„Pottere, to by poznal i slepý,“ ozvalo se zpoza jednoho z křesel, které mělo velká záda a bylo 
k nim otočené zády. 
„Draco,“ odvětil černovlásek. „Vidím, že máš dobrou náladu.“ 
Z křesla vstal vysoký blonďák a otočil se na ostatní v pokoji. Když viděl mladíka v křesle, ušklíbl 
se: „Vidím, že už tě pustili.“ 
„Ech,“ nevěděl Dudley, kdo před ním stojí. 
„A jo,“ zašklebil se Harry. „Ty jsi Draca ještě nepotkal. Dovol, abych ti představil Draca 
Malfoye.“ 
„Těším mě.“ 
„Hmm,“ změřil si ho Draco pohledem, který byl zcela prázdný. 
Pyro se naklonil k bratrancovu uchu a zašeptal: „Brzy si zvykneš. Chvíli mu trvá, než si k někomu 
vypěstuje důvěru.“ 
Na to Ice nic neřekl, jen si změřil Harryho ledovým pohledem a v duchu se ho zeptal: „Nemáš mu 
ukázat náhodou něco?“ 
„Neve, myslíš, že je to dobrý nápad?“ zeptal se Pyro přítele, jelikož pochopil, co se mu snaží 
Draco sdělit. 
„No, “ zamyslel se Iris. „Je to na tobě. Je to tvůj bratranec.“ 
„Dobře,“ ukončil vnitřní komunikaci. Na to se obrátil na Dudleyho se slovy: „Chtěl bych ti něco 
ukázat.“ 
„Co?“ zajímal se mladík zvědavě. 
„Uvidíš,“ nechtěl mu Pyro nic prozradit. Místo toho se opřel do držadel vozíku a odtlačil ho 
z pokoje.  
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„Jak myslíš, že to vezme?“ zeptal se Draco, když osaměli a on se znovu usadil v křesle. 
„Jako každý,“ odvětil Nev a sedl si naproti němu. „Představ si sebe, jak by ti bylo?“ 
„Chtěl bych se pomstít,“ zavrčel v odpovědi. 
„Právě,“ zamumlal smutně Iris. 
 
Harry tlačil kolečkové křeslo chodbami hradu. Dudley se kolem sebe zvědavě rozhlížel a 
vstřebával magickou výzdobu hradu. 
„Koho to vezeš, Harry?“ ozvalo se z jednoho obrazu mužským hlasem. 
Harry se otočil za směrem, odkud šel hlas a uviděl na obraze se savanou stát Godrica Nebelvíra. 
Usmál se, zastavil vozík a odpověděl: „To je můj bratranec Dudley, Godricu.“ 
Na to se otočil na druhého mladíka: „Dudley, tohle je jeden z mých předků Godric Nebelvír.“ 
„Och,“ zamumlal mladý Dursley. „Těší mě.“ 
„Mě také,“ usmál se Nebelvír. „Míříte do zahrady?“ 
„Ano,“ odvětil Harry jednoduše. 
„Tak to nebudu zdržovat,“ řekl muž z obrazu. „Uvidíme se později, Dudley.“ 
„Hm, ano,“ rozloučil se trochu rozpačitě a díval se, jak Godric mizí z obrazu. Otočil se na Harry a 
zeptal se: „Tvůj předek?“ 
„Ano, z otcovy strany,“ odvětil a znovu roztlačil křeslo. „Později se setkáš i se svými předky nebo 
respektive ze strany našich matek.“ 
„A všichni běhají z obrazu na obraz?“ 
„Více méně,“ zasmál se Pyro. „Všechny portréty se navzájem navštěvují a diskutují mezi sebou.“ 
„To je neuvěřitelné.“  
„Taky mě překvapilo, když jsem se do tohoto světa podíval poprvé,“ souhlasil Harry se smíchem.  
Během rozhovoru se dostali, až ke vchodu do veliké zahrady, která přecházela v park. Černovlasý 
mladík nepostřehnutelně mávl rukou, vozík se tím nadlehčil, takže se mu tlačilo lépe, než kdyby 
se mu zabořil do trávy. 
„To je pěkná zahrada,“ řekl Dudley rozhlížeje se kolem sebe s rozšířenýma očima. Viděl plno 
květin a rostlin, o kterých v životě neslyšel.  
„Nevillova zásluha,“ odvětil Pyro. „Miluje rostliny a přírodu. Je tady každou volnou chvíli.“ 
„On zahradničí?“ divil se bratranec. „A taky léčí?“ 
„Jo, to je náš Nev.“ 
Poté šli chvíli potichu. Harry nechal Dudleyho kochat se pohledem okolím a sám je směřoval 
k jednomu obzvlášť pěknému v ústraní zahrady.  
Zastavil se kousek před velkým košatým dubem, kterému se skláněly větve skoro až k zemi. 
Přešel před vozík, klekl si před něho a řekl: „Dudley, vím, že jsem měl počkat až na tebe, ale 
nevěděl jsem, jestli se vůbec uzdravíš.“ 
„Harry?“ 
„Víš,“ nevěděl, jak dál. „Bude lepší ti to ukázat.“ 
Zvedl se, přešel zpět za něho a opřel se do vozíku. Společně projeli kolem větví stromu a ocitli se 
v tichém zákoutí. Přímo před nimi stály dva kamenné náhrobky s vytesanými jmény: Petunie 
Dursleyová, Vernon Dursley. 
Nikdo z nich nic neřekl, nebylo třeba. Ale přece jenom se pochvíli z Dudleyho úst ozvalo: 
„Děkuju.“  
„Není zač,“ odvětil Harry tiše.  
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Pak už se zahradou ozývaly jen tiché slzy, jak mladík na kolečkovém křesle truchlil za svoje 
rodiče, které brutálně zabili. 
 
Do hradu se vrátili až o hodinu později, kdy Dudley požádal Harryho, aby ho vzal zpátky do 
pokoje, že je unaven a chtěl by se prospat. Mladý Nebelvír jeho přání vyhověl. Pomohl mu zpátky 
do postele, načež ho nechal osamotě. Sám se odebral do knihovny, kde na něho čekali Draco a 
Neville. 
V okamžiku, kdy se posadil do křesla, zeptal se Nev: „Jak je na tom?“ 
„Vyčerpaný a spí,“ odpověděl černovlásek. „Jinak se uvidí časem.“ 
„Později za ním zaskočím zkontrolovat ho,“ pokračoval Iris. 
„Díky,“ sklonil Harry v díku hlavu. 
„No uvidíme, co z něho vyleze,“ nadhodil Draco.  
„Zůstane tady s námi,“ řekl Pyro tiše. „Nemá, kam by šel. A Voldemort by se neměl dovědět, že 
to řádění přežil.“ 
„S tím souhlasím,“ přidal se Iris. 
„Dělejte, jak myslíte,“ ustoupil blonďák, který přece jenom ještě Dudleyho na milost nevzal.  
 
„Děkuji Talyn,“ poděkoval Harry ráno u snídaně skřítce za jídlo, které mu naservírovala. Otočil se 
na Dudleyho, který už jedl s nimi v jídelně, se slovy: „Jak ti chutná?“ 
„Je to dobré,“ odpověděl mladík pravdivě. Před sebou měl ovesnou kaši zalitou medem a skořicí. 
Sice ji skoro nikdy nejedl, ale Nev mu nechtěl dovolit nic těžšího, aby si nepodráždil žaludek. 
Draco o kousek dál jedl svoje tousty s máslem a u toho si četl noviny, které každé ráno obstarával 
Zalu. Teď je s třísknutím plácl na stůl a zasyčel: „Já si jednou do parády vezmu ty redaktory 
z Denního věštce.“ 
Nev se zamračil a pokynem ruky si je sobě přivolal. Otevřel je na stránce, kde četl Draco a oči se 
mu trochu rozšířily, když si přečetl titulek – Hrůza na předměstí Londýna. Temný pán nebo 
Potter? 
„Ta drzost,“ souhlasil Nev a podal je Harrymu. 
Ten si je vzal a začetl se zvědavě do článku o skoro deset dní starém činu v Zobí ulici. Když 
dočetl, ušklíbl se: „No, moc originální nejsou.“ 
„Můžu?“ zeptal se Dudley a naznačil směrem k novinám 
„Jistě,“ odpověděl Harry a podal mu je. 
Dudley chvíli koukal na fotky, které se před ním pohybovali ve smyčkách, než se začetl. Když 
dočetl, položil noviny na stůl a vytasil se s otázkou: „Proč vás podezírají? Myslel jsem, že tady 
Harry je nějaký zachránce či co?“ 
„No,“ zavrtěl se černovlásek trochu nervózně.  
Dudley je všechny přejel pohledem a usoudil, že mu ještě tak plně nevěří. Takže řekl: 
„Neodpovídej mi, dokud nebudeš chtít.“ 
Načež složil noviny a vrátil se zpátky ke svojí snídani. Nevšiml si pohledů, které si mezi sebou 
vyměnili ti tři. 
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51. kapitola – Předci 

Po snídani vzal Potter bratrance do místnosti, ve které visely obrazy Merlina a zakladatelů 

Bradavic.  
„Koho pak nám to vedeš, Harry?“ ozvalo se hned, jak vjeli do dveří, veselým ženským hlasem. 
„Ahoj Roweno,“ pozdravil černovlasou ženu na obraze oblečenou v modré šaty. Dotlačil 
Dudleyho až doprostřed pokoje čelem k obrazům. 
„Harry,“ oslovil černovláska trochu nervózně. 
„Hned, Dudley,“ uklidňoval ho Pyro. Poté se otočil na obrazy: „Vážení, chtěl bych vám představit 
svého bratrance Dudleyho Dursleyho. Bude teď tady s námi bydlet. Voldemort.“ 
„Je nám to jasné,“ promluvila znovu Rowena při pohledu na mladíka ve vozíku.  
„Tvůj bratranec?“ řekl zamyšleně šedovlasý muž s dlouhými vousy. „Zajímavé.“ 
„To je Merlin,“ vysvětloval Harry. 
„Mer…lin?“ zakoktal se Dudley a vytřeštil oči. 
„Nu, ano chlapče,“ usmál se nejznámější kouzelník všech dob, dokonce i mezi mudly.  
„Děsíš ho, tati,“ zasmála se druhá žena, oblečená do žluté barvy. Na to obrátila svou pozornost 
zpět na Dudleyho: „Mé jméno je Helga. Moc ráda tě poznávám, Dudley.“ 
„Já vás taky, madam,“ odpověděl mladík uctivě. 
Žena se zasmála, než vesele odvětila: „Nemusíš být tak zdvořilí, jsme přece z jedné krve.“ 
„Cože,? nechápal Dudley znovu. 
„Harry, ty jsi mu nic neřekl?“ zaútočila na černovláska slovně. 
Pyro se rozpačitě podrbal na temeni hlavy, než odpověděl: „Ech, tak nějak jsem to nestihl.“ 
„Výmluvy,“ ozvala se rodičovským hlasem. Načež se otočila na Dudleyho: „Ty, Dudley, máš 
v sobě, stejně jako Harry, moji krev. Jste moji poslední potomci. Mě a mého manžela Ludovika.“ 
„Halo, já jsem tady taky,“ řekl Merlin trochu dotčeně, ale se smíchem v hlase. 
„Och, omlouvám se,“ teď už se Helga vyloženě smála. „Zapomněla jsem zmínit, že tady přítomný 
Merlin, je mým otcem. Tudíž i tvým prapředkem.“ 
Chudák Dudley nedokázal přijmout tolik informací naráz, takže teď už jenom seděl a zíral 
vyjeveně před sebe. Nemohl to všechno pochopit. 
Merlin, který ho tak trochu chápal, se jenom jemně usmál a zeptal se: „Je to pro tebe asi dost 
velký šok, že?“ 
„I tak by se to dalo říct,“ ušklíbl se Dudley a Merlinovi v tu chvíli připomněl Konstance, kterou ve 
své době hodně miloval. 
Po chvíli starý muž pokračoval: „Něco mi přece jenom vrtá hlavou.“ 
„A co?“ zajímal se Pyro zvědavě. Moc často se nestávalo, aby Merlin něco nevěděl. 
Stříbrovlasý muž se zkoumavým pohledem zadíval na Dudleyho, chvíli si ho jen tak prohlížel, 
jakoby něco hledal, než řekl: „Jak to, že se tvoje magie projevila teprve v okamžiku smrti.“ 
Nikdo mu nebyl schopen odpovědět, až Rowena nadhodila: „Možná, že za to může Harry.“ 
„Prosím?“ nechápal onen dotyčný mladík. 
Rowena se jemně usmála, než pokračovala: „Možná, že tvoje magie zablokovala tu Dudleyho, 
jelikož cítila, že by nebylo vhodné, aby i on ji ovládal. Vzhledem k jeho rodičům.“ Na to se 



 

248 

otočila na mladého Dursleyho: „Nic proti tvým rodičům, ale podle toho co nám vykládal Harry, 
usuzuji, že by nebyli rádi, kdybys i ty byl kouzelník.“ 
D sklonil smutně hlavu, než tiše řekl: „To máš asi pravdu.“ 
„Och Dudley,“ povzdechla si Helga, když viděla jeho smutný výraz. 
„Ne,“ namítl Dudley rázně. „Má pravdu.“ 
Na to pomocí vlastní síly odjel z místnosti. Jeho odchod sledovalo několik párů očí. Jakmile se za 
ním zaklaply dveře, ozval se Salazar: „Roweno, myslím, že jsi to měla schovat na později.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Nebelvír. 
„Ne,“ namítl pevným hlasem, který nepřipouštěl námitky, Merlin. „Potřeboval to slyšet a srovnat 
se s tím.“ 
„Asi bych měl jít za ním,“ nadhodil Harry a díval se zamyšleně na dveře od místnosti. 
„To není špatný nápad,“ souhlasila Helga a už ho gesty hnala za bratrancem. 
Harry se jenom ušklíbl, ale jejich pokynů uposlechl a vyrazil hledat svého jediného příbuzného, 
který i když byl na vozíčku, se nemohl dostat moc daleko. Ale opak byl pravdou. Prohledal skoro 
celý hrad, než ho našel u hrobu svých rodičů v zahradě. Jak se tam na vozíku dostal, bylo pro něho 
záhadou. Nakonec pokrčil rameny, asi v tom měla prsty magie. 
Došel až k němu, položil mu ruku na rameno, a promluvil: „Dudley? Rowena to tak nemyslela.“ 
„Ne, Harry,“ namítl D s pohledem upřeným na náhrobek svého otce. „Měla pravdu. Otec ani 
matka by neměli radost a ještě by to svalili na tebe. Něco o tom, že jsi mě nakazil nebo něco 
takového. Ne, Harry má pravdu, a ty to moc dobře víš.“ 
„Já,“ nevěděl Pyro, co říct. Věděl, že má Dudley i Rowena pravdu, ale nechtěl to před ním říkat. 
Vždyť ten kluk právě přišel o rodiče a sám skoro umřel. Nakonec udělal to jediné, co ho napadlo a 
sedl si vedle něho do trávy. Společně pak tiše seděli, každý ztracený ve svých myšlenkách. 
 
„Opatrně,“ nabádal Dudleyho Neville, když mu pomáhal postavit se konečně na vlastní nohy, 
jelikož usoudil, že se na vozíku najezdil dost, a že všechna zranění se už dostatečně uzdravila.  
„Tobě se to řekne,“ povzdychl si mladík. „Připadám si, jako bych na nich nestál půlku života.“ 
„No jenom pár týdnů,“ zasmál se Nev. „Ale asi zavolám pomoc.“ 
„Koho?“ 
„Mě,“ ozvalo se ode dveří veselým hlasem. 
Dud se tím směrem otočil a uviděl tam stát Harry s velkým úsměvem na tváři. Díval se, jak jde 
k němu a chytil ho za druhou paži, aby tak odlehčil jemu i Nevovi. 
„Tak,“ řekl Pyro vesele. „A pěkně zlehka.“ 
„Jak to, že jsi tady tak brzo?“ nechápal Dudley, ale dál pokračoval ve cvičení chůze. 
„Jak to myslíš?“ nechápal Harry a díval se na bratrancovi nohy. 
„No,“ pokračoval mladý zotavenec. „Neville řekl, že zavolá pomoc a tys tady byl do dvou vteřin. 
To přece není normální.“ 
„Ech,“ snažil se Harry vymyslet nějakou smysluplnou výmluvu, ale tak nějak mu došli. 
„Myslím, že je čas,“ ozvalo se ode dveří dalším skoro mužským hlasem. 
Všichni tři se tím směrem podívali a uviděli tam stát Draca se zkříženýma rukama.  
„Čas na co?“ nechápal Dudley a díval se z jednoho mladíka na druhého, jak čekal nějaké 
vysvětlení. 
„Na to bychom se měli asi posadit,“ řekl Nev, pomohl Dursleyovi do křesla a přikryl mu dekou 
nohy, aby nenastydl, i když bylo dost teplo. 
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„No,“ zašklebil se D. „To bude asi něco, že?“ 
„ I tak by se to dalo říct,“ zašklebil se jeho bratranec v odpověď. Podíval se po svých dvou 
přátelích a zeptal se: „Kdo začne?“ 
„Já,“ vzal si Draco slovo a začal Dudleymu vyprávět, co se jim všechno stalo během posledních 
pár měsíců. Nutno dodat, že mladíkovi se rozšiřovaly oči čím dál tím víc, když slyšel všechny 
podrobnosti. Více věcí mu teď dávalo smysl. Už dříve si všiml, že je Harry jiný. Takový 
sebejistější, ale nechtěl do toho šťourat. A teď se mu dostalo odpovědi na všechny jeho otázky. I 
když některé odpovědi mu nasadily do hlavy další otázky, ale na ně se taky mohlo časem dostat. 
Nato se otočil na Harryho a zeptal se: „Takže oba jsme potomci samotného Merlina a vy tři jste 
svázaní nějakým mystickým spojením, chápu to dobře?“ 
„Vidíš,“ zašklebil se Neville. „A ty jsi říkal, že mu to myslí trochu pomaleji.“ 
„Hej,“ ohradili se oba bratranci naráz. Což vyvolalo úsměv na Irisově tváři a smích od ostatních 
v obrazech. 
 
Severus seděl v židli a díval se z okna Remusova domku, který svým způsobem dobrovolně 
obýval společně s vlkodlakem a tím budižkničemou Blackem. Hlavou se mu táhlo tisíce 
myšlenek. Z nichž ho vytáhl jemný mužský hlas: „Dáš si čaj?“ 
Černovlasý muž vzhlédl a zadíval se do hnědých očí muže, který stál nad ním s tázavým 
pohledem. Nakonec řekl: „Ano, děkuji.“ 
Remus jenom mávl rukou, ve které držel hůlku, a z kuchyně vyletěl tác, na kterém balancovala 
konvice, ze které se kouřilo, a tři šálky čaje. Když si toho Snape všiml, nadzvedl obočí a zeptal se: 
„Kde je to psisko?“ 
„Venku,“ odvětil Lupin, když naléval čaj do šálků. „Poslední dobou je venku čím dál tím díl. Asi 
to bude tím pobytem v Oblouku.“ 
„To se mu nedivím,“ ušklíbl se lektvarista. „Taky bych co nejvíc venku, kdybych zjistil, že jsem 
byl pár měsíců mrtvý.“ 
„Už zase mě pomlouváte?“ ozvalo se ode dveří veselým tónem. Oba muži se nemuseli ani otáčet, 
aby věděli, že se k nim přidal poslední obyvatel domu – Sirius Black. „Svědí mě nos.“ 
„To je tvoje bujná představivost,“ odsekl Severus a upil ze svého šálku. Slastně přivřel oči, jelikož 
musel uznat, že Remus uměl skvělý čaj, ale nahlas by mu to nikdy neřekl. 
Chvíli seděli v tichosti a vychutnávali svoje čaje, když Sirius promluvil: „Zajímalo by mě, kde 
jsou a jestli jsou v pořádku.“ 
„To nás všechny,“ povzdechl si vlkodlak. 
„Asi se jim daří dobře,“ prozradil Snape svoje teorie. „Jinak by tě nedostali z toho Oblouku. 
Odvážím se tvrdit, že sílí každým dnem.“ 
„Ale proč se nám neozvou?“ nenechal se Sirius odbýt. 
„Možná je to součást jejich plánu,“ pokrčil Remus rameny a nalil si další šálek čaje. 
„Plánu, který znají jenom oni tři,“ zavrčel poslední dědic Blacků. „U Merlinových koulích, doteď 
nedokážu pochopit, jak se ti tři dali dohromady.“ 
„Je pravda, že jejich otcové by to nesli asi těžko,“ souhlasil Remus. 
„Lucius?“ zamyslel se Severus. „Ve své nynější situaci by byl asi rád, že jeho jediný syn a 
poslední část jeho rodiny je naživu a v relativním pořádku.“ 
„Och,“ vydechl najednou vlkodlak. „Lucius je přece v Azkabanu. Přece musel vědět, že je tam 
zavřeli, i když to bylo jenom na pár hodin, než utekli.“ 
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„Možné to je,“ souhlasil černovlasý muž. 
„Jedno je jisté,“ uzavřel jejich debatu Sirius. „Ať jsou, kde jsou, Voldemort by se měl bát, až si ho 
najdou.“ 
„Souhlasím,“ zašklebil se Remus tak, až vyvstal jeho vnitřní vlk na povrch. 
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52. kapitola – Hůlka 

„No tak, Dudley, přidej,“ povzbuzoval ho Neville, který běžel o několik kroků před ním. 

Tlustší hnědovlasý mladík funěl jako lokomotiva, ale v pomalém tempu nepolevoval. Slíbil si 
sobě i Harrymu, že jim pomůže dostat toho, kdo mu zabil rodiče.  
„Hlavně pořádně dýchej,“ radil mu Nev. „Ať ti není špatně. Ještě to chvíli vydrž a pro dnešek 
s během končíme.“ 
„Sláva,“ vyrazil ze sebe mezi nádechy.  
„Ale, nebrbli,“ zasmál se Iris. „Co jsme začali cvičit, shodil jsi už deset kilo. Za chvíli budeš ve 
formě.“ 
„Už nemůžu,“ vydechl Dudley a svalil se na trávník. Neville k němu okamžitě přiskočil a 
kontroloval ho, zda se mu nestalo něco vážnějšího. Ale mladík byl jen vyčerpaný. Přetočil ho na 
bok, aby se mu lépe dýchalo a začal mu masírovat nohy, aby mu neztuhly.  
„Všechno bude v pořádku,“ uklidňoval ho. 
„Neville, co se stalo?“ ozval se zahradou zděšený výkřik. 
Iris se otočil po hlase a uviděl k nim běžet Harryho se zděšeným obličejem. Chápal ho, D byl 
poslední zbytek jeho rodiny. Proto vykřikl, aby ho uklidnil: „Nic se neděje, Pyro. Jen se vyčerpal. 
Trochu jsem to přehnal.“ 
„My jsme to přehnali,“ ozvalo se lapavě od Dudleyho. 
„Ne,“ zarazil ho Nev. „Měl jsem vědět, že na tebe kladu velké nároky.“ 
„Opravdu je v pořádku?“ zeptal se Harry, když poklekl vedle bratrance. 
„Je mi dobře, Harry,“ uklidňoval ho teď i D. 
„Příště mě, tak neděste,“ huboval je oba dva. „A to jsem chtěl dneska jít k Ollivanderovi.“ 
„K Ollivanderovi?“ nechápal Dudley, kterému právě pomáhal Nev vstát. 
„Tam se kupují hůlky,“ vysvětlil Iris. 
„Jako že jednu dostanu?“ ujišťoval se Dursley. 
„Jistě,“ usmál se Pyro. „Přece nebudeš kouzlit bez ní. To jde dost ztěžka. Navíc Merlin by se asi 
zlobil, když tě chce učit.“ 
„Merlin?“ podivili se oba mladíci. 
„Přesně tak,“ přisvědčil Potter. To už všichni tři pomalu došli k francouzským dveřím, jež vedly 
do hradu. „Asi se nudí.“ 
„A kdy půjdeme?“ zeptal se Dudley, který se těšil jako malé dítě. 
„Kam půjdete?“ ozval se Draco, který seděl v křesle a četl si knihu. 
„Na Příčnou ulici,“ vysvětloval Harry. „Dudleymu pro hůlku.“ 
„Myslíš, že je to bezpečné?“ zajímal se Draco. 
„Merlin chce Dudleyho začít učit co nejdříve,“ odůvodnil svoje rozhodnutí černovlasý mladík. „A 
navíc se chci podívat, jak se kouzelnický svět změnil.“ 
„Jak myslíš,“ ukončil Ice debatu na toto téma a znovu se začetl do své knihy. 
„Půjdeš s námi?“ zajímal se Nev. 
„Ne,“ odpověděl. „Budu hlídat hrad.“ 
„Dobře,“ zamyslel se Pyro. „Půjdeme se převléci a vyrazíme, ať jsme před večeří zpátky.“ 
„Čekat na vás nebudu,“ ozval se blonďák. 
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„To bychom ani nechtěli,“ zasmál se Dudley ode dveří. 
 
„Páni,“ vydechl D a okolí kolem sebe hltal očima dítěte, které dostalo novou hračku.  
„Taky jsem takto reagoval, když jsem sem přišel poprvé,“ usmál se Harry, který byl zamaskovaný 
pod kouzlem, tak aby ho nikdo nepoznal. Neville, který kráčel vedle něho, byl zamaskovaný 
stejně.  
„Tomu i věřím,“ souhlasil D. I ten byl skryt pod kouzlem, ale jen jeho postava a vlasy, ostatní 
nechali být, tak jak narostl. V kouzelnickém světě ho přece nikdo neznal, tak proč se tím zabývat. 
„Tak kam půjdeme prvně?“ zajímal se Iris. 
„No,“ zamyslel se Harry. „Prvně mu ukážeme celou ulici a následně půjdeme k Ollivanderovi.“ 
„Výborně,“ usmál se Dudley a celý vzrušený se vydal k nejbližšímu obchodu. Harry s Nevem ho 
pomalu následovali s jemnými úsměvy na rtech. Věděli, že je nadšený, tak jako byli oni, když se 
sem dostali poprvé. 
Nakonec po několika hodinách se ocitli před výlohou k obchodu s kouzelnickými hůlkami – 
Ollivander/ Výrobci kouzelnických hůlek od r. 382 př.Kr..  
„Tak jsme tady,“ řekl černovlásek, kterého začali pomalinku bolet nohy. 
„Vypadá tak,“ nevěděl D, co říct k zaprášené výloze a ošumělému nápisu. 
„Staře, že,“ zašklebil se Iris. „To jsem si taky říkal. Ale pan Ollivander je skutečný odborník. To 
za chvíli uvidíš.“ 
„A co se bude dít?“ zajímal se trochu se strachem Dudley. 
„To uvidíš, jdeme,“ zavelel Harry a otevřel dveře do obchodu. Kdesi vzadu jasně zacinkal zvonek.  
„Hned jsem u vás,“ ozvalo se odněkud ze zadu mužským hlasem. 
Dudley se mezitím rozhlížel kolem sebe a snažil se vstřebat okolní atmosféru, když se u pultu 
objevil starý muž s bílými vlasy. 
„Přejte si,“ začal, ale když mu padl pohled na Harryho a Nevilla, zarazil se. Šáhl pod pult, vytáhl 
od tam hůlku a mávl s ní směrem ke dveřím. Oba chlapci ztuhli a čekali na starcův další krok. 
Nemuseli čekat dlouho: „Pane Pottere, pane Longbottome, jaké milé překvapení. Můžete zrušit 
své kouzla, krámek je dobře chráněn proti zvědavcům z venku.“ 
Oba chlapci stáhli svá kouzla a zvědavě se dívali na pana Ollivandera. 
„Jak jste nás poznal?“ zajímal se Harry. 
„Vaše magické signatury se změnily,“ odpověděl. „ale ne o tolik, abych podle nich nepoznal 
majitele, kterým jsem už jednou prodal hůlky.“ 
„Které jsou nenávratně zničené,“ ucedil Nev vztekle, až se trochu zachvěla zem. 
Ollivander se pozorněji zadíval na Nevilla, než řekl: „Pozoruhodné. Tušil jsem, už když jsem vás 
poprvé spatřil, pane Pottere, že budete velmi silný. Ale že i tady pan Longbottom. To je trochu 
překvapení.“ 
„Černé řetězy,“ řekl Iris dvě slova. 
Muž se prudce nadechl: „To ovšem dost vysvětluje.“ 
„Přišli jsme pro hůlku,“ vložil se Harry. 
Nato se pan Ollivander zadíval na jeho bratrance a řekl: „Tak to jsem neviděl přicházet.“ 
„To nikdo,“ ucedil Pyro, který pochopil, co tím chtěl muž říct. 
„Pojďte blíž, pane?“ nechal vyznít do ztracena. 
„Dursley,“ dokončil D. 
„Výborně,“ usmál se muž. „Takže pane Dursley přistupte blíže.“ 
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Když mladík přešel blíže k pultu, mávl muž hůlkou, odkaď si vyletěl krejčovský metr a začal 
měřit Dudleyho od hlavy k patě. Celou dobu si Ollivander mumlal něco pod vousy. 
„Zajímavé, zajímavé,“ řekl nakonec, když nechal metr padnout k mladíkovým nohám. „Velice 
zajímavé.“ Tleskl rukama: „Tak začneme. Nejprve ebenovou s jednorožcem.“ 
Podal ji Dudleymu a čekal, co se stane. Bohužel naprosto nic. Což muže velice potěšilo: 
„Výborně. To bude velmi těžké.“ 
Asi další půl hodinu zkoušel D jednu hůlku za druhou. Ollivander sundával jednu krabičku za 
druhou a jeho tvář vyjadřovala čím dál větší nadšení. 
„Jste velice těžký zákazník, pane Dursley,“ řekl mu vesele. „Ale to je dobře, to je dobře.“ 
Ostatní dva hoši postávali opodál a se zájmem pozorovali, co se děje.  
„Zvláštní,“ utrousil Nev. 
„Merlin to bude chtít slyšet,“ usoudil Harry tiše. 
„To určitě,“ souhlasil hnědovlásek. 
Pan Ollivander zrovna sundával z poliček jednu z hůlek, které se nacházeli přímo za pultem, když 
se zarazil a zamyslel se. Nato dal krabičku zpátky, slezl ze žebříku a řekl: „A proč ne.“  
A zmizel kdesi vzadu. 
Všichni tři chlapci se po sobě podívali a Harry na Dudleyho tázavý pohled pokrčil rameny. Ani on 
netušil, co se děje. 
„Třeba pro mě hůlku nemá,“ řekl smutně D a rozhlédl se kolem. 
„Neboj,“ ujišťoval ho Iris. „Určitě nějakou najde.“ 
„V nejhorším případě vyzkoušíme celý krámek,“ zasmál se Harry. 
„To nebude nutné, pane Pottere,“ vyšel zpoza skříněk pan Ollivander a v rukou svíral velmi starou 
a ohmatanou krabičku ze dřeva. „Toto je jedna z nejvzácnějších hůlek, kterou mám ve svém 
obchodě. Vyrobil ji můj prapředek v dobách zakladatelů Bradavic. Má dvanáct palců a je ze dřeva 
bílého javoru. V jejím jádře je pírko z křídel gryfina, což je hodně vzácné.“ 
„Proč zrovna z gryfina?“ zeptal se Neville. 
„Nevím co mého předka vedle k tomuto rozhodnutí,“ pokrčil starý muž rameny. „Právě proto je 
tato hůlka tak vzácná. Gryfinové jsou velmi plachá stvoření, získat ono pírko muselo být krajně 
namáhavé.“ 
 „Tak, pane Dursley, zkuste ji,“ vyzval ho Ollivander a nabídl mu otevřenou krabičku. Uvnitř 
ležela na zeleném sametu krásně vyřezávaná bílá hůlka, jejíž držadlo bylo vystylizováno do 
podoby gryfa. 
D natáhl ruku a jemně přejel po ní prsty. Celým jeho tělem projelo jakoby elektrický proud, tudíž 
sevřel prsty kolem držadla a pomalu ji zvedl z jejího lůžka. Všem v místnosti bylo jasné, že tato 
hůlka si právě vybrala svého vlastníka. Kolem mladíka se jemně obtočila magie, než z hůlky 
vyprskly jemně zelené jiskry. 
„Že by Zmijozel?“ zamyslel se tiše Neville, při pohledu na zelené jiskry. 
„To bude mít Draco radost,“ zašklebil se Harry. 
„Velice zajímavě, pane Dursley,“ promluvil znovu Ollivander, když viděl, že hůlka našla svého 
majitele. „Toto je opravdu mocná hůlka. A vy musíte mít velmi silnou magii, můžeme od vás 
čekat velké věci.“ 
„To už jsem někde slyšel,“ zamumlal si pro sebe Pyro. Přistoupil k pultu a zeptal se: „Kolik za ní 
chcete?“ 
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„Nic, pane Pottere,“ zavrtěl Ollivander hlavou. „Můj předek jasně řekl, že chce, až tato hůlka 
najde majitele, tak ji mu máme dát zadarmo. Zvláštní přání, ale já ho vyplním.“ 
„Děkuji, pane Ollivandere,“ poděkoval D slušně, ale oči se ze své hůlky nespustil. Nikdo se mu 
nedivil. 
„Mimochodem, chlapci,“ promluvil znovu starý muž. „Mám pro vás takové menší překvapení.“ 
„Cože?“ nechápal Iris a přistoupil blíže. 
„Moment,“ řekl muž a zmizel kamsi dozadu. Za chvíli se vrátil a nesl s sebou nevelkou 
obdélníkovou krabici. Obřadně ji položil na pult, zadíval se na dva mladíky před sebou a jediným 
pohybem odklopil víko. 
„Och,“ vyrazil ze sebe Harry staženým hlasem. Přímo před ním v krabici ležely na černém sametu 
tři hůlky. Černovlásek okamžitě poznal svoji hůlku, která měla jádro z péra fénixe. 
„To přece není možné,“ vydechl Neville a jemně přejel prsty po své hůlce. „Jsou spravené. Jak 
to?“ 
„Ministerstvo je chtělo zničit,“ vysvětloval Ollivander a nechal je pomazlit se s jejich hůlkami. 
„Ale vznesl jsem na ně nárok. Všechny tři jsou vrcholem mé práce, nemohl jsem je jenom tak 
nechat zničit. Odnesl jsem si je sem a spravil. Nutno dodat, že to netrvalo dlouho. Jsou nasáklé 
vaší magií, jak jsme mohli všichni cítit v síni Starostolce.“ 
Pan Ollivander nechal doznít svoje slova, než znovu promluvil. „Chcete si je vzít?“ 
„Já,“ zarazil se Harry. Tak moc ji chtěl mít u sebe, ale zároveň věděl, že tady je v bezpečí. 
„Necháme je u vás v úschově,“ řekl Neville tichým hlasem. „U vás jsou v bezpečí.“ 
„Dobrá,“ usmál se jemně a krabici tiše zavřel. Viděl, jak se v očích obou mladíků mihl smutek, a 
věděl, že udělal dobře, když spravil jejich hůlky. Nato řekl: „Měli byste jít, než někdo zjistí, kdo 
jste.“ 
„Děkujeme,“ pronesl Pyro s pohnutým hlasem. 
„Nemáte zač, pane Pottere,“ usmál se muž. „Ale teď už běžte.“ 
„Sbohem,“ ozvalo se trojhlasně. 
„Nashledanou,“ rozloučil se s nimi. 
 
„Tak jak to probíhalo?“ zajímal se Draco po jejich návratu do hradu. 
„Velmi zajímavé odpoledne,“ odpověděl Harry a promítl blonďákovi události dnešního 
odpoledne.  
„Moje hůlka?“ vyrazil ze sebe šokovaný. 
„Ano,“ souhlasil Nev vesele. „U Ollivandera jsou v bezpečí.“ 
„Souhlasím,“ usmál se Draco. Nato se otočil na Dudleyho a řekl: „Tak se pochlub.“ 
D okamžitě zalovil v oblečení a vytasil se s bílou hůlkou. Nastavil ji Dracovi, aby se na ní mohl 
podívat. 
„Mohu?“ zeptal se Malfoy a naznačil, jestli si ji může vzít. 
„Jistě,“ odpověděl okamžitě. 
Blonďatý mladík si vzal z Dudleyho dlaně opatrně hůlku a zvědavě ji zkoumal: „Zvláštní.“ 
„Ano, je opravdu jedinečná,“ souhlasil Harry. Usadil se do křesla a nalil si čaj z konvice, která 
byla pod ohřívacím kouzlem. 
„Taky jak dlouho to trvalo, než si ho vybrala,“ přidal se Nev a následoval Pyrova příkladu. Usedl 
do křesla a vychutnával si čaj. 
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„Půjdu ji ukázat Merlinovi,“ řekl šťastně Dudley. Převzal si od Draca zpět svou hůlku a vyřítil se 
z místnosti.  
„Jak malé dítě,“ utrousil Ice uštěpačně. 
„Pochybuju, že jsi byl jiný,“ ucedil pro změnu Harry a upil ze šálku s čajem. „Mimochodem, co 
bude k večeři?“ 
„Netuším,“ odpověděl Draco. Usadil se svého křesla, nalil si trochu čaje a znovu otevřel 
nedočtenou knihu. 
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53. kapitola  - Mezihra 

„Vím, Dudley, že to pro tebe bude složitější, ale spolu to zvládneme,“ usmál se Merlin na 

hnědovlasého mladíka, který seděl před jeho obrazem a tvářil se mírně nervózně. „Než začneme, 
máš nějaké otázky?“ 
„Spoustu,“ ušklíbl se Dudley a Merlinovi připomněl Salazara. 
„Tak se ptej!“ vyzval ho. 
„Nechápu, jak se to všechno vůbec přihodilo,“ povzdechl si Dudley. I když už to společně s kluky 
i zakladateli Bradavic probírali několikrát ze všech stran, pořád mu to jaksi nedocházelo. A taky se 
v něm příčila výchova, kterou mu otec s matkou věnovali, co se týkalo magie. Jedna jeho část 
říkala, že je špatná, ale druhá část jí vítala. Vždyť mu přece zachránila život. Tedy ona a Neville, 
za co mu byl velmi vděčný. Při vzpomínce na rodiče se mu stáhlo hrdlo a před očima se mu mihlo 
několik vzpomínek, které by nejradši neměl. Neville společně s Dracem mu sice zablokovali 
přístup k některým opravdu zlým vzpomínkám, ale i tak si na něco občas vzpomněl. 
„Věřím, že jsi vystrašený.“ 
„Vystrašený není to správné slovo, které bych použil,“ odvětil lehce. „Spíš nervózní.“ Na chvíli se 
odmlčel, než se zeptal: „Když se naučím kouzla a svoji magii ovládat rychle a dobře, nechají mě 
kluci pomoc jim?“ 
„Jak to myslíš?“ 
„V boji proti,“ zarazil se Dudley. Zhluboka se nadechl, než pokračoval: „Chci jim pomoc zničit 
toho, kdo mi zabil rodinu a Harrymu taky.“ 
„Chlapče,“ povzdechl si starý muž na obraze. „Pomsta není tou správnou věcí, na kterou by ses 
teď měl upnout.“ 
„Nechci se mstít,“ namítl mladý Dursley. „Jen chci pro rodiče trochu spravedlnosti.“ 
„Dobrá,“ ustoupil Merlin v rámci zachování klidu. „A k tvojí otázce, myslím, že by ses jich měl 
zeptat, oni ti spíše dají odpověď než já.“ 
„Zkusím to,“ kývl na znamení, že rozumí. 
„Výborně,“ usmál se stařec. Zamnul si ruce a spustil: „Než začneme se samotným kouzlením, 
musíš pochopit základy.“ 
Z několika hodinové přednášky o začátcích kouzel ho zachránil až příchod Harryho. Ten se musel 
smát, když uviděl bratrancovu tvář, která nesla stopy nudy. 
„Merline, už ho pusť,“ zašklebil se na svého předka. Mávl rukou směrem k Dudleymu a řekl: „Ten 
chudák už tě vůbec neposlouchá.“ 
Starý muž si až teď pozorněji prohlédl svého žáka, než si povzdychl, promnul si oči a řekl: 
„Vezmi ho ven, ať se mu prokysličí mozek. A Dudley, zítra ve stejnou dobu.“ 
Chlapci zmizeli z místnosti dřív, než bys řekl famfrpál. Merlin se musel jenom jemně usmát, 
jelikož si vzpomněl na svá mladá léta, která už byla dávno pryč. 
„Děje se něco, tati?“ ozvalo se z vedlejšího obrazu jemným ženským hlasem.  
Merlin podle hlasu poznal svou dceru Rowenu, otočil se jejím směrem a pronesl: „Ne, nic dítě. 
Proč myslíš, že mi něco je?“ 
„Měl jsi trochu unavený výraz.“ 
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„Jen jsem si vzpomněl na svoje mladá léta, která už jsou dávno pryč,“ zasmál se jemně, aby trochu 
odlehčil situaci. 
„Ale, tati,“ povzdechla si Rowena a přesunula se na jeho obraz, kde ho objala. „Jsi přece 
v nejlepších letech. Vůbec nejsi starý.“ 
„Lichotky,“ zašklebil se muž. Další otázkou se pokusil změnit téma rozhovoru: „A kam jste 
všichni zmizeli? Myslel jsem, že se budete chtít podílet na výuce našeho potomka, který přišel 
k magii jako slepý k houslím.“ 
„Tato mudlovská přirovnání mi k tobě moc nesedí,“ zasmála se jeho dcera zvonivým smíchem. 
„Ale k tvé otázce. Chtěli jsme vám dát trochu soukromí, abys mu všechno vysvětlil.“ 
„Takže jste na mě nechali tu nejnudnější část,“ zavrčel Merlin trochu naštvaně. „A vy pak budete 
ti, co ho učí ty zábavné věci, zatím co já budu ten nudný.“ 
„Ale,“ zašklebila se dcera Isabel Havraspárské. „Ty víš moc dobře, že to tak není.“ 
„Pch,“ odfrkl si její otec a opustil svůj obraz, aby se taky trochu prošel po hradě. 
 
„Remi, já se nudím,“ zavrčel Sirius ze svého místa v křesle u okna. Na klíně měl rozečtenou knihu 
a tvářil se všelijak. 
Vlkodlak zvedl hlavu od své knihy, aby se podíval na svého nejstaršího přítele, pak si povzdechl a 
řekl: „To my všichni, Siriusi.“ 
„Jenže, ty můžeš aspoň ven a schůze toho blbého řádu,“ protestoval vehementně. „Já musím 
předstírat, že jsem mrtvý, abych nevzbudil moc pozornosti.“ 
„Siriusi,“ začal Remus znovu, ale dál se nedostal, jelikož do místnosti vešel Severus Snape. 
Jedním pohledem zhodnotil celou situaci, než se ušklíbl a řekl: „Ale copak, Remusi, štěně zlobí?“ 
„Hele, Srabusi,“ zavrčel Black. Zároveň odložil knihu na stolek vedle křesla a chystal se vstát, ale 
Lupinova slova ho zastavila. 
„Nechte toho oba!“ zavrčel Remus a v jeho hlase byl slyšet vlk, který se v něm probouzel pouze 
při úplňku. Ale on byl poslední dobou ve velkém stresu, takže se vlkodlak v jeho těle projevoval 
častěji. „Je mi úplně jedno, že jste oba zastydli v pubertě, ale já už toho mám dost. Harry i 
s Nevillem a Dracem jsou Merlin ví kde, mohlo se jim stát Merlin ví co a vy se chováte jako malé 
děti. Ty Siriusi, bys jim měl být vděčný, že tě vytáhly z toho Oblouku, ale ty místo toho pořád 
brečíš, jak se nudíš. Dursleyovi, sice ne moc dobrou rodinu, ale Harryho jedinou rodinu, umučili a 
zřejmě zabili, i když pro tu smrt nemáme důkaz. Je mi jedno, jak ale naučte se spolu vycházet.“ 
S každým dalším slovem se síla jeho hlasu zvyšovala, až při poslední větě křičel. Nutno dodat, že 
Sirius i Severus na něho koukali s otevřenou pusou. Takového ho neznali. Když Lupin skončil se 
svým proslovem a uviděl, že to na nich nenechalo moc stop, odfrkl si a odpochodoval z místnosti. 
Black se díval za svým přítelem, načež se otočil tváří k profesorovi lektvarů a zeptal se: „Co to 
mělo být?“  
Snape si povzdechl a sedl si do křesla, které uvolnil Remus, a odpověděl: „Je ve stresu.“ 
„To my všichni.“ 
„Nebyls tam,“ odsekl Severus.  
„Kde?“ 
„V Zobí ulici,“ odpověděl. „Ten zmar a smrt, která byla všude kolem. Hrůza.“ 
„Myslíš,“ zarazil se Sirius a polkl. „Myslíš, že jsou v pořádku?“ 
„V to doufám,“ povzdechl si Severus. 
 



 

258 

„Musíš se soustředit,“ poučoval Dudleyho Merlin při další hodině magie, kterou spolu měli. 
Mladík stál před obrazem, aby měl stařec na něm lepší výhled, v jedné ruce hůlku a na stolku před 
ním bílé pírko. 
„Wingardium levoisa,“ pronesl Dudley jasně a zřetelně a přitom mávl hůlkou ve správném 
pohybu. Chvíli se nic nedělo, ale nakonec se bílé pírko neslyšně zvedlo ze stolu. Dudleyho tvář se 
celá rozzářila nad tímto výkonem. Taky aby ne, bylo to jeho první povedené kouzlo. 
„Výborně,“ jásal muž spolu s ním. 
„Jsi dobrý,“ ozvalo se z vedlejšího obrazu, který patřil Helze.  
Mladík se podíval na svou předkyni a usmál se vesele: „Dokázal jsem to.“ 
„Ano, to dokázal,“ zasmála se spolu s ním a dokonce mu zatleskala. 
„Copak se tady děje?“ ozvalo se ode dveří chlapeckým hlasem. 
Všichni přítomní v místnosti, ať už byli namalovaní nebo živí, se otočili ke dveřím, aby se 
podívali, kdo to přišel. Ve dveřích stál Neville se zvědavým výrazem ve tváři. 
„Dudleymu už to začíná jít,“ odpověděla mu Helga s úsměvem. 
„Opravdu?“  
„Tak mu to ukaž,“ povzbuzovala Dudleyho žena v obraze. 
Mladík zčervenal a moc se mu do toho nechtělo. Až povzbuzení od samotného Nevilla ho 
dokopalo k předvedení samotného kouzla pro publikum. Za svůj výkon se dočkal pochvaly ze 
strany hnědovlasého Nebelvíra. 
 
Harry seděl venku v zahradě na pohodlné dřevěné lavičce, která byla umístněna pod velkým 
stromem, a díval se na náhrobky svých příbuzných, které se pyšně tyčily před ním, jako 
připomínka minulých činů. Z jeho zamyšlení ho vytrhl až příchod blonďatého Zmijozela. Ten se 
tiše usadil vedle něho a dlouhou chvíli nic neříkal. 
Nakonec ticho přerušil až Harry: „Děje se něco?“ 
Draco si povzdechl, než řekl: „Nevím. Mám jen takový divný pocit. Nic určitého.“ 
„Nějaké sny?“ zeptal se Pyro zvědavě. 
„Nejsem si jistý,“ pokrčil druhý mladík rameny. „Občas se vzbudím uprostřed noci a mám pocit, 
že bych si měl na něco vzpomenout, ale nevím na co. Nakonec znovu usnu.“ 
Černovlásek odvětil: „Nech tomu čas. Možná, že to vykrystalizuje samo.“ 
„Nebo to bude něco velkého,“ zašklebil se Ice naoplátku. 
„Jen to ne,“ zašklebil se Harry taky, aby trochu odlehčil situaci. Ale moc lehko mu nebylo. Když 
Draco říkal, že se mu něco nezdá, tak to bylo dost špatné. Naposledy je všechny zatkli za vraždu a 
poslali do vězení. 
 
Několik dalších týdnů probíhalo ve stejném tempu. Dudley denně cvičil s Merlinem kouzla, 
z těchto hodin ho pokaždé zachránil některý ze tří mladíků, kteří jako další obývali hrad. Nutno 
dodat, že to Dudleymu vůbec nevadilo. Přece jenom učit se celý den je otrava. 
Mezitím se zbylí tři mladíci pod pečlivým dohledem zbylých zakladatelů hradu a Bradavic cvičili 
pro nadcházející boj s Voldemortem a jeho armádou Smrtijedů. 
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54. kapitola – Merlinova minulost 

„A jak to bylo s Morganou?“ zajímal se Dudley, když seděl v portrétním sále a mluvil 

s Merlinem. Zakladatelé Bradavic se toulali po hradě v jiných obrazech, takže byli sami. 
„Jak to myslíš?“ odpověděl stříbrovlasý muž otázkou. 
„No, i mudlové ví o Morganě,“ vysvětloval mladík. „Jen nevím, jestli se tato verze shoduje 
s originálem.“ 
„A co říkají?“ 
„Že jste byli s Morganou nepřátelé.“ 
„Bylo to trochu jinak,“ zavřel stařec oči, jak si zavzpomínal. Načež oči otevřel, zadíval se na 
Dudleyho a řekl: „Je to příběh mého života.“ 
„Ne,“ zarazil ho. „Nemluv o tom. Je vidět, že tě to ještě bolí.“ 
Merlin zakroutil hlavou a pronesl: „Ne, je načase, aby to někdo slyšel.“ Na chvíli se odmlčel, aby 
si utřídil myšlenky, než znovu pokračoval: „S Morganou jsme byli přátelé od dětství, vyrostli jsme 
spolu. Tenkrát se magie nikde nevyučovala, Mistři tohoto umění cestovali po světě, aby si našli 
učně.“ 
„To muselo být náročné,“ vložil se D s poznámkou. 
„Ano, to ano,“ souhlasil Merlin s jemným úsměvem na rtech. „Bylo mi asi jedenáct, když do naší 
vesnice přišel podivný muž. Chvíli se zdržel a pozoroval nás děti. Jeden večer jsem přišel domů a 
on tam seděl v kuchyni s mou matkou a otcem. Následně mi řekl, že ze mě cítí magii a že by mě 
vzal do učení. Souhlasil jsem, a ještě tu noc jsem s ním musel odejít. Morganě jsem nechal u 
matky vzkaz.“ 
„Musela být zklamaná, že ses s ní nerozloučil,“ nadhodil hnědovlasý mladík, jenž seděl 
v pohodlném křesle, upíjel čaj a naslouchal největšímu kouzelníkovi všech dob, jak vypráví příběh 
svého života. 
„Ano, to byla,“ souhlasil Merlin. „Učení trvalo deset let, když jsem odcházel od svého Mistra, 
bylo mi jednadvacet. Za ty roky jsem si s Morganou vyměnili mnoho dopisu, ale nemohlo to 
nahradit osobní kontakt. Strašně jsem se na naše setkání těšil. Po návratu do rodné vesnice jsem se 
přivítal s rodiči a okamžitě jsem se ji vydal hledat. Ani v nejdivočejších snech jsem nebyl 
připraven na to, jak se za ta léta změnila.“ 
„Cože?“ 
„Opouštěl jsem děvčátko,“ vysvětloval. „a po svém návratu jsem našel překrásnou ženu s rudými 
vlasy a neuvěřitelně modrýma očima. Na první pohled jsem se do ní zamiloval, ale nebyl jsem 
sám. Všichni mladící, i někteří starší muži, z okolí jí nadbíhali ze všech stran. Ale ona si je držela 
od těla. Dokážeš si představit, jak musel můj příjezd zčeřit vody, jelikož se mi okamžitě vrhla 
kolem krku a radostí se rozplakala z našeho setkání po letech.“ 
„Museli být žárlivostí bez sebe,“ zašklebil se Dudley. 
„Bylo to skoro už rok, co jsem se vrátil do vesnice, když jí projížděl hnědovlasý mladík. I já jsem 
musel uznat, že je velmi pohledný. Vysoký, dlouhé vlasy svázané do silného copu, veselé oříškové 
oči a přátelská povaha. Morgana z něho nemohla spustit svoje oči.“   
„Zamilovala se do něho?“ zeptal se mladík. 
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„Ano, na první pohled,“ odpověděl muž z portrétu. 
„A co ty?“ přišel D s další otázkou. „Byl jsi do ní zamilovaný a teď přišel další muž. Musel jsi být 
žárlivostí bez sebe.“ 
„To ano,“ souhlasil Merlin. „Ale taky jsem chtěl, aby byla Morgana šťastná. A i kdyby to bylo 
s jiným mužem.“ 
„To bych asi nedokázal,“ sklonil Dursley hlavu. 
„Každý jsme nějaký,“ souhlasil stařec. „Ale abych pokračoval. Owen, tak se ten muž jmenoval, se 
ve vesnici usadil, jelikož i on se do Morgany zamiloval. Za pár měsíců se chystala svatba. I když 
jsem byl zklamaný, že si vybrala jeho, byl jsem za ní rád.“ 
Dudley si všiml, že muži najednou ztvrdly rysy, tak se zeptal: „Co se stalo?“ 
„Dva dny před svatbou mě zavolali do vedlejší vesnice, kvůli nějaké kletbě. Musel jsem jet, ale 
Morganě jsem při loučení slíbil, že to na svatbu stihnu. Bohužel jsem přijel o pár hodin pozdě.“ 
Stařec se odmlčel, v jeho očích byl vidět vztek a smutek i po těch letech, co se to událo. Dudley ho 
nenutil k pokračování, tušil, že se musel stát něco hrozného, když ho to tížilo i po tolika letch. 
„Nikdy si to neodpustím,“ promluvil nakonec. „Kdybych tam byl, mohlo to dopadnout jinak. Do 
vesnice jsem se vrátil až tři hodny po začátku obřadu. Spěchal jsem hlavní cestou přes vesnici do 
domu, kde se tyto obřady vykonávaly. Byl jsem tak rozčílený, že jedu pozdě, že jsem si nevšiml, 
že nikde není vidět ani živáčka. Vstoupil jsem do budovy a zůstal jsem šokem stát.“ 
Muži si zlomil emocemi hlas, ale po chvíli pokračoval: „Všichni byli mrtví.“ 
„Bože!“ vydechl hoch zděšeně. „Všichni?“ 
„Byl jsem v šoku. Nevěřícně jsem se díval kolem sebe a klopýtal jsem uličkou mezi židlemi, 
abych se dostal k oltáři, kde se konal samotný svazovací obřad. Díval jsem se kolem sebe, ale 
nikde jsem neviděl živou duši. Jen mrtvé a krev. U oltáře jsem jako prvního našel Owena, byl 
skoro vykuchaný, jak byl útok mečem prudký. Zoufale jsem hledal dál.“ 
„Hledal jsi Morganu, že?“ 
„Ano,“ přikývl. „A taky jsem ji našel. Ležela za oltářem. Zakrvácená a nahá.“ 
„Nahá,“ zakuckal se Dudley čajem. „Snad…“ 
„Ano,“ zavřel Merlin oči. A najednou bylo vidět, jak je starý. „Poklekl jsem u ní a okamžitě jsem 
si všiml, že ještě žije. Stáhl jsem si plášť a zabalil jsem ji do něj. Sice jsem netušil jaká má vnitřní 
zranění, ale musel jsem jí odtam dostat. A sebe taky. Vyšel jsem z domu a bez ohlédnutí jsem 
kráčel k jejímu domku. Byl jsem tak rozčílený, že jsem si ani neuvědomil, že jsem zapálil budovu 
pro obřady. To jsem zjistil až druhý den.“ 
„Nedivím se. Já bych asi vyhodil celou vesnici dopovětří.“ 
„Uložil jsem ji do její postele,“ vyprávěl dál svůj příběh. „Ošetřil její nejvážnější zranění, pak 
jsem se zhroutil do křesla, jež jsem si přivolal k jejímu lůžku. Asi hodinu jsem se přesvědčoval a 
nakonec jsem použil Nitrozpyt.“ 
„V jejím stavu?“ divil se D. „Mohl jsi ji zabít.“ 
„Musel jsem vědět, co se stalo. Prostě musel. Ponořil jsem se do jejího podvědomí a hledal jsem. 
K mému překvapení a vzteku jsem viděl, jak bývalí nápadníci Morgany vtrhli do budovy, zabili 
všechny, kteří se jim postavili do cesty. Brutálně zabili Owena a ….a… ublížili Morganě. Viděl 
jsem, jak se smáli, když křičela, prosila a plakala. A pak ji tam nechali zemřít.“ 
Na to Dudley nic neřekl, ale v očích se mu zaleskly slzy, jelikož emoce v Merlinově hlase byly 
moc i na něj.  
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„A taky jsem zjistil něco dalšího,“ pokračoval roztřeseným hlasem. „Zjistil jsem, že i Morgana má 
v sobě magii.“ 
„Tak proč jí nepomohla? Mohla je všechny proměnit v prach.“ 
„Její magie chránila, to co Morgana chtěla ochránit nejvíce. Svoje dítě, jejž zplodila s Owenem. 
Byla měsíc těhotná.“ 
„Obětovala se pro dítě,“ zalapal mladý Dursley po dechu. 
„Ano,“ potvrdil mu jeho teorii. „Asi o den později se Morgana probrala a já nemohl být šťastnější. 
Podívala se na mě, poté z okna a rozplakala se. Chtěl jsem jí obejmout, ale nevěděl jsem, zda bych 
mohl, potom všem co zažila. Ale vyřešila to za mě, jelikož mě popadla za ruku a přitiskla se mi na 
hruď a plakala a plakala. Já za chvíli plakal s ní a nedělal jsem nic jiného než, že jsem se 
omlouval. “ 
Na chvíli se zarazil, aby dostal emoce pod kontrolu, než pokračoval: „Proplakala se do spánku a já 
se vydal za pomstou. Během jediné noci jsem vyhledal a zabil, velmi bolestivou smrtí, všech osm 
mužů, kteří to všechno způsobili.“ 
„Taky bych se pomstil. Myslím, že všichni by si šli pro pomstu.“ 
„Asi ano,“ souhlasil Merlin. „Nic jsem jí neřekl, ale okamžitě to na mě poznala. Hned věděla, že 
jsem je všechny zabil. Kupodivu nic k tomu neřekla, jen se smutně dívala. Za další dva dny jsme 
naši rodnou vesnici opustili navždy, nikdy jsme se do ní už nevrátili. Přinášela jen špatné 
vzpomínky.“ 
„To se nedivím.“ 
„Usídlili jsme se několik desítek kilometrů daleko,“ pokračoval Merlin dál ve svém příběhu. 
„Pronajali jsme si malý domek a Morgana každým dnem jenom kvetla do mateřství. Ale nikdy se 
nesmířila s tím, co se stalo. A já taky ne. Uběhlo osm měsíců, porod se blížil a já byl čím dál víc 
nervózní. Nakonec se narodil krásný chlapeček, bez jakýchkoliv komplikací.“ 
„Jak ho pojmenovala,“ zeptal se Dudley. 
„Arthur.“ 
„Artuš,“ zakoktal se D. „Jako král Artuš a rytíři kulatého stolu?“ 
„To je ta mudlovská část?“ zajímal se Merlin. 
„Ano.“ 
„Bohužel tě musím zklamat, Dudley,“ usmál se smutně muž v obraze. „To je jen pohádka.“ 
„Škoda,“ povzdechl si mladík. „Bylo to celkem romantické.“ 
„Jednou mi to musíš povykládat,“ rozhodlo se. „Jakmile uběhlo šestinedělí, Morgana mě opustila. 
Zmizela během jedné klidné noci a nechala po sobě jen vzkaz, ve kterém stálo, ať ji nehledám, a 
že děkuje za všechno.“ 
„Hledal jsi ji?“ zeptal se ho. 
„Ne, bylo to její přání,“ odpověděl. „Nikdy jsem ji pak už neviděl. Ji ani Arthura.“  
„To muselo bolet,“ zesmutněl Dudley.  
„To ano, ale možná že když se na mě podívala, viděla znovu a znovu, co se stalo. To, co jsem 
způsobil. Šel jsem dál životem. Od svého Mistra, jsem se naučil připravit lektvar, který dokáže 
prodloužit život, ale ne dát nesmrtelnost. Celkově se dá použít na jednoho člověka dvakrát, pak 
ztrácí svou schopnost.“ 
„O kolik prodlouží život?“ zajímal se D. 
„O jedno století.“ 
„Páni,“ vydechl hoch nevěřícně. 
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„Ano, je to neuvěřitelné,“ usmál se Merlin. „Během mého putování staletími jsem potkal čtyři 
krásné ženy a zplodil čtyři potomky. Bohužel u každého porodu ona žena zemřela.“ 
„To mluvíš o Zakladatelích?“ 
„Ano,“ odpověděl. „Elizabeth Zmijozelská z Nížin, Isabel Havrspárská z Vrchoviny, Mirabel 
z Nebelvírského rodu a Konstance z rodu Mrzimorských z Vysočiny. Jediné, co mi po nich zbylo, 
byli čtyři nádherné děti. Nadané magií, které jsem mohl učit, a které mi dělali jenom radost. Ve 
chvíli, kdy jsem je naučil vše, co jsem znal, tak jsem se odebral k věčnému spánku.“ 
„Tati,“ ozvalo se jemným ženským hlasem. „To tady chudáka Dudleyho nudíš celou dobu?“ 
„Nenudí,“ ujišťoval Helgu D. Chvíli se bavil s potomkem Konstance z rodu Mrzimorských, než se 
nenápadně naklonil a zeptal se: „Vyprávěls jim to někdy?“ 
„Ne. A doufám, že to zůstane mezi námi.“ 
„Jsem jako hrob,“ slíbil Dudley a zapředl se do hovoru s Merlinovými dětmi. 
 
„Jak ti to jde s Merlinem?“ zajímal se Harry u večeře. On se společně s Dracem celý den věnoval 
nicnedělání. Na rozdíl od Nevilla, který strávil celý den až po lokty zahrabaný v hlíně na zahradě, 
kde opečovával své drahé květiny. 
„No, jak se to vezme,“ odpověděl D a nandal si trochu brambor k holandskému řízku, který  
dnes večer speciálně pro něho připravili skřítci. „Něco mi jde, ale u něčeho vyloženě plavu.“ 
„Co lektvary?“ zeptal se Draco, který se šklebil na svou porci jídla. Bylo to vyloženě mudlovské 
jídlo, takže z něho nebyl příliš unesen, ale i přesto se chopil vidličky a okusil. Vložil si sousto do 
úst a chvíli žvýkal, než usoudil, že to k jídlu je. 
„Ty mi moc nejdou,“ přiznal se Dudley rozpačitě. „Nějak nedokážu pochopit to míchání po směru 
ručiček a pak proti směru a takové ty věci.“ 
„To bude v rodině,“ ušklíbl se blonďák. 
„Cože?“ nechápal Dudley. 
„No,“ zašklebil se Ice směrem k Harrymu a Dudleymu. „Ani tady Harry v lektvarech nevyniká a 
ani ty taky ne.“ 
„Moc vtipné,“ zavrčel Harry od své večeře. Ice jen pokrčil rameny a vrátil se ke svému večernímu 
jídlu. Neville se celou tu dobu usmíval pod vousy a věnoval se své večeři. 
 
„No tak, D, snaž se trochu!“ povzbuzoval Godrik Dudleyho jeho přezdívkou.  
Mladík stál uprostřed sálu s portréty a snažil se vykouzlit patrona.  
„Musíš myslet na něco opravdu šťastného,“ přidala se Helga. „Copak ti to otec nevysvětlil?“ 
„Děti!“ zavrčel vztekle Merlin. „Učím ho já nebo vy? Běžte si najít vlastního učedníka.“ 
„Ale, tati,“ ozvala se Rowena nevině. „přece bys nebyl lakomý. Musíš nám ho občas půjčit.“  
„Hele, nejsem věc,“ přidal se do rozhovoru Dudley trochu nelibě. „A navíc, snažím se tady, co mi 
síly stačí, ale pořád mi to nejde.“ 
„Chce to čas,“ uklidňoval ho Merlin. „Tady Godrik nedokázal patrona vyčarovat ani v pětadvaceti 
letech.“ 
„Otče!“ vykřikl onen muž v portrétu dotčeně.  
„Co?“ pokrčil stařec rameny. „Je to pravda.“ 
„Ale nemusíš to všude vytrubovat,“ ufrkl si. 
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Merlin znovu pokrčil rameny a soustředil se zpátky na svého žáka: „Vykouzlit patrona, který 
dokáže odehnat mozkomory, je velmi těžké. I ti největší z kouzelníků mají s tímto kouzlem 
problémy.“ 
„Na rozdíl od Harryho,“ zavrčel D. „Ten to svedl už ve třetím ročníku.“ 
„Hmm, no,“ zrozpačitěl muž. „Harry byl vždycky trochu zvláštní.“ 
„Trochu,“ ufrkl si Dudley. Narovnal se, zavřel oči a pátral po opravdu šťastné vzpomínce. 
Promítal si všechny vzpomínky, které měl na rodiče či kamarády a hledal tu pravou. Nakonec na 
jednu narazil a řekl si, že by mohla stačit. Soustředil se na ni, nechal se jí prostoupit, otevřel oči a 
pevným hlasem, který neuznával selhání, řekl: „Expecto patronum!“ 
Z jeho hůlky, kterou pevně svíral v dlani, vyšla stříbrná mlha, obtáčela se kolem něho, než se 
zformovala do tvaru zvířete. Bujně pohodil hlavou, na které sedělo mohutné paroží. 
„Jelen?“ zamrkala Helga. „Ale to je přece patron Harryho.“ 
„Už ne,“ ozvalo se ode dveří.  
Všichni se tam podívali a uviděli vcházet Harryho s úsměvem na rtech. Došel až k Dudleymu, 
prohlédl si jelena, než se usmál: „Dvanácterák. Myslím, že je v dobrých rukou.“ 
Nato natáhl ruku a pohladil jelena po nozdrách: „Bude se mi stýskat, příteli. Ale D se o tebe 
postará.“ 
Poté se patron rozplynul. Dudley se podíval na Harryho a zeptal se: „A jaký je tvůj patron?“ 
„Fénix,“ odpověděl černovlásek. „Ale pro dnešek to už stačí. Jdeme si zahrát famfrpál, teda jestli 
se nám podaří přesvědčit Neva.“ 
„Tak a je po učení,“ povzdychl si Merlin, když se za chlapci zavřely dveře. 
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55. kapitola - Rodiče 

Harry se s trhnutím probudil a v první chvíli nevěděl, co se děje. Ale po chvilce mu to 

všechno došlo. Dostal vjemy ze dvou stran a musel si to ujasnit v hlavě. Přes propojení s Nevillem 
se mu dostaly do hlavy starosti a trochu obav. Zaměřil se na něho a zjistil, že Iris musel vstát kvůli 
Dudleymu, který dostal těžkou noční můru a nebyl schopný se z ní sám probudit.  
„Neve?“ 
„Neboj se, Harry,“ uklidňoval ho Iris rychle. „Mám na něm monitorovací kouzlo. Nechtěl jsem 
prvních pár týdnů nic riskovat, a pak už to vypadalo, že bude v pořádku, a já na něho zapomněl. 
Díky za to.“ 
„A co se stalo?“ zeptal se Harry znovu. 
„Dostal noční můru,“ vysvětloval rychle. „Sice jsme s Dracem zablokovali některé vzpomínky na 
tu noc, ale jedna si asi našla cestu přes barieru. Musím jít Harry za ním a uklidnit ho.“ 
„Mám přijít taky?“ 
„To je dobré,“ odvětil Iris. „Běž za Dracem, něco se s ním děje. Potřebuje tě víc než teď Dudley. 
Já se o tvého bratrance postarám.“ 
„Dobrá. Díky.“ 
„Není zač.“ 
Harry uzavřel toto spojení s Nevillem a zaměřil se na pocity, které k němu proudily přes jeho 
propojení s Dracem. Zkusil na něho několikrát promluvit, ale ani jednou se mu nedostalo 
odpovědi. Povzdechl si. Vstal z postele, vzal si župan a vydal se do Dracova pokoje. 
Když k němu došel, zaklepal na dveře, ale žádného pozvání se mu nedostalo. Takže bez vyzvání 
vešel dovnitř. Jeho oči už si dávno přivykly na tmu, takže když se rozhlédl kolem, spatřil Draca 
stát u okna zády k němu. Tiše za sebou zavřel dveře a stejně tiše k němu došel. Nemusel ho 
upozorňovat na svou přítomnost, jelikož věděl, že o něm Ice ví, už když vešel do místnosti. 
Když k němu došel, zeptal se opatrně: „Ice, co se děje?“ 
Při těchto slovech mu položil ruku na rameno a ucítil, jak sebou Draco trhl, jakoby ho popálil. 
Okamžitě ruku stáhl, podíval se na svou dlaň a uviděl na ni malé puchýřky. Překvapeně se na ni 
díval. Nevěřil tomu, že způsobil Dracovi popáleninu a vlastně sobě taky. 
„Promiň,“ omluvil se mu a zároveň se nervózně poškrabal na temeni hlavy. 
V tu chvíli se na něho blonďák poprvé podíval a Harrym trochu trhlo, když uviděl, jak se jeho 
přítel tváří. 
Znovu tedy zopakoval svou otázku: „Co se děje?“ 
Draco si povzdechl a znovu se zadíval z okna. Nakonec pronesl: „Víš, jak jsem ti říkal, že mám 
takové divné tušení?“ 
„Jo.“ 
„Tak už se to vyjasnilo.“ 
„Co jsi viděl?“ 
„Nevillovy rodiče.“ 
„Cože?“ vydechl Harry. „Co se jim stalo? Nevytrpěli toho už dost?“ 
„Nezemřeli, jak si myslíš,“ uváděl ho na pravou míru. 
„Tak co tedy?“ nechápal Pyro. 
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„Viděl jsem je zdravé a spokojené a to i psychicky.“ 
„Co? Ale jak?“ 
„Myslím, že vím,“ povzdechl si Draco. Otočil se od okna a přešel ke své rozestlané posteli, na 
kterou se následně posadil. Opřel si lokty o kolena a hlavu si složil do rukou.  
Harry následoval jeho příkladu, ale místo toho aby se posadil na postel, přivolal si jemným 
pohybem ruky křeslo, které se postavilo před Ice. Sedl si do něho a zeptal se: „Jak?“ 
„Neville.“ 
„Nechápu.“ 
„Pro Merlinovi vousy, Pottere,“ zavrčel Draco otráveně, že to druhému mladíkovi nedochází. 
„Náš Neville dokáže uzdravovat. Nemyslíš, že je dost reálná možnost, že by dokázal uzdravit i 
svoje rodiče?“ 
„Och,“ vydechl Harry, když mu došlo, co mu tady Draco říká. „To by bylo….“ 
„Jo, to by bylo,“ souhlasil Draco a padl nazád na postel. 
„Ale když to nevyjde,“ namítl Pyro. 
„Nad tím jsem taky celou tu dobu uvažoval,“ pokračoval blonďák ztěžka. „Pokud to nevyjde, tak 
to bude pro Neva hodně zlé.“ 
„Ale měl jsi přece sen, který naznačuje, že se to povede,“ namítl černovlasý Nebelvír. 
„Právě, že jenom naznačuje,“ povzdechl si druhý mladík. 
„Kdy naposledy se tvoje sny zmýlily?“ zajímal se Pyro s jemným úsměvem na rtech. 
„Zatím nikdy,“ odvětil mu. A chtěl pokračovat, ale ozvalo se zaklepání na dveře. Posadil se, 
zadíval se oním směrem a s povzdechem řekl: „Dále.“ 
Dveře se otevřely a do jeho pokoje vešel Neville s nervózním úsměvem: „Můžu?“ 
„Jistě,“ zavrčel Draco trochu podrážděně. „Jinak bych tě nezval dovnitř.“ 
„Promiň,“ zašklebil se Iris, ale moc omluvně to neznělo. S tím vkročil do pokoje, ale hned za 
sebou dveře nezavřel, jelikož natáhl ruku do chodby a do pokoje vtáhl hnědovlasého mladíka, 
který se tvářil dost vyděšeně. 
Harry byl okamžitě v pozoru a hned se ptal: „Co se děje?“ 
Neville se jemně usmál, aby ho trochu uklidnil, ale nakonec promluvil sám Dudley: „Jsem 
v pořádku, Harry. Tedy v rámci možností. Nebylo to nic pěkného.“ 
„To znám,“ ušklíbl se Pyro soustrastně. „Taky jsem pár takových snů zažil. I když nebyly 
zaměřeny přímo na mě, ale na mé nejdražší.“ 
Draco, vidno, že se D drží sotva na nohou, mu pokynul, aby si sednul vedle něho na postel. 
Dotyčný mladík jeho nabídku využil, ale místo toho aby si jenom sedl, tak si rovnou lehl. Blonďák 
nad tím jenom pozvedl obočí, ale nic neřekl. 
Neville si přivolal jedno z několika křesel v místnosti, stejně jako předtím Harry a pohodlně se do 
něho usadil. Byl na ně všechny zvláštní pohled. Každý v nějakém stavu polooblečení či 
polosvléknutí. 
„Tak, co jste tady vy dva probírali,“ zajímal se Nev, „že jsem vás neslyšel?“ 
Harry i Draco se podvědomě narovnali v zádech, jak se připravovali na sdělení novinky, která jim 
dost zasáhne do života. 
„Neve,“ začal Draco, než se na chvíli zarazil, jelikož nevěděl, jak dál. „Už pár dní jsem měl 
takové divné tušení, že se něco stane, ale pořád jsem nemohl přijít na to co.“ 
„A co sny? Ty ti nic neprozradily?“ zajímal se Neve a přitom mrknul na Dudleyho, aby ho 
zkontroloval. K jeho úlevě to vypadalo, že mladík podřimuje. 
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„Něco naznačovaly,“ souhlasil Zmijozel. „Ale až dnes večer jsem zjistil co.“ Odmlčel se, aby si 
urovnal myšlenky, než pokračoval. „Viděl jsem tvoje rodiče, Neve, zdravé.“ 
„Co….co,“ koktal Iris, když mu došlo, co mu Draco právě sdělil. 
Harry se natáhl a stiskl mu ruce ve svých, než mu řekl: „Draco si myslí, že dokážeš svou silou 
vyléčit svou rodinu.“ 
„Ale,“ chtěl namítnout Neve, ale přerušil ho Dudley, který sice vypadal, že podřimuje, ale vnímal 
všechno, co se řeklo. 
„Nevzdávej to dřív, než to zkusíš, Neville,“ pronesl D. „Někteří z nás by dali všechno zato, aby se 
jim vrátila rodina.“ 
„Já vím,“ sklonil Iris hlavu. V jeho hlavě byl zmatek. V jedné řadě chtěl zachránit svoje rodiče 
s objetí šílenství, ale na druhé straně byl vyděšený z toho, co když se to nepovede. Nechtěl je 
ztratit znovu. 
„Neville,“ oslovil svého přítele Harry. „Vím, že je to těžké, ale aspoň to můžeme zkusit.“  
Neville se ponořil do zamyšlení, ze kterého ho nikdo nechtěl vytrhovat. Harry s Dracem se po 
sobě podívali a tiše mezi sebou začali diskutovat, Dudley mezitím na posteli podřimoval. Musel se 
trochu vzpamatovat ze své noční můry. 
„Udělám to!“ vyhrkl najednou Neville pevným hlasem tak, že vytrhl všechny z jejich činností. 
Ostatní mladíci v místnosti se po něm podívali, dokonce i D se vytrhl ze dřímoty, a uviděli jen 
pevné odhodlání, které by nemělo nic zviklat. 
 „Kdy?“ padla jediná otázka z úst Draca. 
„Co nejdřív,“ odvětil Iris. 
„Dobře,“ uzavřel debatu D se mohutným zívnutím. „Zbytek probereme zítra, teď se jde spát.“ 
A jako mávnutím kouzleného proutku Dudley usnul, jako když ho do vody hodí a na Dracově 
posteli. 
Blonďák na něho nevěřícně hleděl, než řekl: „Příště se noční seance dělají u někoho jiného 
v pokoji.“ 
„Vezmi to z té lepší stránky,“ zašklebil se Harry a pohodlně se uhnizďoval na kraji postele, 
„postel je dost velká pro nás všechny. Abych pravdu řekl, už se mi nikam nechce.“ 
A stejně jako Dudley i on za pár okamžiků spal. 
„To snad mají v rodině,“ zavrčel Ice, až mu v hlase byl slyšet drak. 
Neville se jen tiše zasmál, následoval příkladu ostatních a taky se uložil ke spánku. Přitom ovšem 
nechal dost místa pro Draca, aby i on mohl pohodlně spát. Za pár minut spal i Ice 
 
Ranní probuzení bylo zajímavé. První se vzbudil Harry a první co si uvědomil, že leží na něčím 
rameni a je to celkem pohodlně. Ospale zvedl hlavu, aby se podíval, kdo to tedy je. A k jeho 
překvapení to bylo Dracovo rameno. Pokusil se zvednout a odplazit se z postele, ale jaksi mu to 
nešlo, jelikož až teď si uvědomil, že mu něco leží na nohou. Pootočil hlavou a uviděl kštici 
hnědých vlasů, které podle odstínu patřily Nevillovi. 
Povzdychl si a znovu položil hlavu na svůj údajný polštář a pokusil se znovu usnout, když ho 
vyrušil Dracův hlas: „Pottere, jestli míníš znovu usnout, tak si mě nepřej.“ 
Harry se ušklíbl, pohodlně se uvelebil na mladíkově rameni a zavzdychal: „Ale Dráčku, když je to 
tak pohodlný.“ 
„Pottere!“ zavrčel Ice. 
„Kluci, já se snažím spát,“ ozvalo se ospale po jejich levici. 
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Oba mladíci se tím směrem podívali a uviděli, jak na ně rozespale hledí Dudley zpoza 
Nevillových zad. 
„Huš,“ zašklebil se na něho Harry a znovu se zavrtěl, čím si vysloužil jenom Dracovo zavrčení. 
„Kluci,“ promluvil Iris veselým hlasem. „Dokážete si představit, jak asi vypadáme pro někoho, 
kdo by se na nás díval.“ 
„Zajímavě,“ začervenal se Dudley a okamžitě se hnal z postele. 
„Ale kampak, Dudley,“ zasmál se Harry. „Nelíbí se ti naše společnost?“ 
D se jenom otočil na cestě ke dveřím, vyplázl na svého bratrance jazyk, a pak už za sebou jenom 
zabouchl dveře. Nev se s tímto zvukem protáhl a taky vstal, aby se odloudal do svých pokojů a 
tam se dal trochu do pořádku. 
„A co ty, Pottere?“ pronesl Draco směrem k Harrymu, když se za Irisem zavřely dveře. 
„Nechystáš se taky do svého pokoje?“ 
„Víš, Draco,“ zamumlal černovlásek do jeho ramene. „Je mi tady dobře a moc se mi nechce jít 
jinam.“ 
„Pottere!“ zavrčel Ice. Ale to už se Harry dekoval z postele a se smíchem prchal ke dveřím, dřív 
než se Draco zmohl k nějaké reakci. Stihl za sebou stěží zavřít dveře, když uslyšel tupý náraz a 
došlo mu, že za ním blonďák něco hodil. Celou cestu do svého pokoje se pochechtával. 
 
U snídaně začali probírat situaci, kterou nakousli v noci. Dudley tiše naslouchal a přitom snídal. 
Vše spojené s kouzly ho fascinovalo. Nedokázal pochopit, proč se rodičům tak příčila.  
„Jak to chcete udělat?“ promluvil poprvé za celou snídani. 
Kluci se na něho otočili a nakonec odvětil Nev s pokrčením ramen: „Nejjednodušším možným 
způsobem.“ 
Harry se skoro zadusil, když slyšel kamarádovu odpověď. Když se mu podařilo jídlo dostat ze 
špatné trubice, zeptal se slzami v očích: „To tam chceš jako nakráčet přímo?“ 
Když mu Iris souhlasně přikývl, ozval se Draco: „No, má to určitou logiku. Nikdo to nebude čekat 
a navíc to je jednoduché.“ 
„A kdy?“ zeptal se D. 
Nev se zachmuřil, než odvětil: „Potřebuju si prostudovat několik knih, než se k tomu odhodlám. 
Nechci napáchat ještě více škody.“ 
Harry si vduchu, chráněn mentálními štíty, pomyslel, že větší škodu, než bratři Lestrangové určitě 
už nenapáchá, ale nahlas nic neřekl. Nechtěl Irise odrazovat od možnosti znovu a vlastně poprvé 
promluvit se svými rodiči. Nenápadně si povzdechl, když mu došlo, že on by za takovou šanci dal 
prakticky cokoliv. 
„Doufám, že se ti to povede, Neve,“ usmál se na něho povzbudivě Dudley, což vyvolalo mírné 
zčervenání na Nevillově tváři. „Myslím si, že potom co jsi uzdravil motáka a probudil v něm 
plnou magii, to bude pro tebe naprostá pohoda.“ 
„Ech,“ zčervenal hnědovlásek ještě více. 
Draco s Harrym se po sobě podívali a museli se ušklíbnout nad Nevovou reakcí nad pochvalou a 
poklonou. Bylo jim jasné, že si mladík ještě nezvykl na slova chvály, i když si je zasloužil. 
Nakonec se zvedl a se slovy, že jde studovat, opustil místnost. Než se za ním zabouchly dveře, 
uslyšel tichý smích. Musel nad tím protočit oči, jelikož mu bylo úplně jasné, proč se smějí. 
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56. kapitola – Sv. Mungo 

„Máš všechno?“ zajímal se Dudley, který se opíral o rám dveří od Nevova pokoje, a díval se, 

jak se mladík balí na jejich večerní akci. 
„Nevím,“ odsekl Nev nervózně. „Jak to mám sakra vědět?“ Vztekle třískl s taškou o postel, a pak 
se na ní prudce posadil. 
„Neve,“ odlepil se Dudley ode dveří a přešel blíže k němu. „Všechno bude v pořádku. Jsi dobrý 
léčitel. Neboj se.“ 
„To se ti lehko řekne,“ odsekl Iris vztekle.  
Dudley si povzdechl a sedl si vedle něho na postel. Viděl, jak se Nev celý týden, během kterého 
zkoumal několik velkých tlustých svazků, které našel v obrovské knihově hradu, stává čím dál tím 
více nervózní. Štěkal na všechny kolem sebe, dokonce i portréty se mu vyhýbaly, aby ho náhodou 
nerozčílily. Jediná Rowena se k němu dokázala přiblížit natolik, že s ním dokázala mluvit bez 
většího problému, což vyvolalo překvapení u všech ostatních obyvatel hradu.  
„Podívej, Neville,“ začal D klidně. „Všechno dopadne dobře. Musíš vědět, že Dracovy sny jsou 
pravdivé.“ 
„Nevíme, jestli vždycky,“ namítl Iris, který se snažil zoufale něčeho chytit. 
„Kdy se to naposledy nevyplnilo?“ zeptal se D jemně. Věděl z vyprávění kluků o některých 
proroctví, jestli se tomu tak dá říkat, a jejich plnění. 
„No,“ zamumlal druhý mladík se svěšenou hlavou. „Mám strach.“ 
„Já bych měl taky,“ řekl mu Dudley vážným hlasem. „Ale od toho je víra.“ 
„Myslíš, že stačí jen to?“  
„Jinak se to nemusí podařit,“ zašklebil se D.  
Nev se na něho díval s doširoka rozevřenýma očima, ve kterých se zračilo překvapení. Nakonec se 
usmál a řekl: „Kde je ten kluk, který rád všechny šikanoval?“ 
Dudleymu zmizel úsměv z tváře. Tuhle otázku nečekal. Tiše sklonil hlavu, než odvětil: „Zemřel 
tenkrát v noci v Zobí ulici. Nebyl to lehký přerod. Musel jsem ztratit všechno, co jsem měl, abych 
pochopil, že moje chování nebylo nejlepší“ 
Chvíli byl hnědovlasý Nebelvír zticha, než řekl: „Jsem tomu rád, že ses tak změnil.“ 
Ani jeden z nich si nevšiml dvou postav, které stály ve stínu dveří a tiše naslouchaly jejich 
rozhovoru.  
Harry se musel usmát, když slyšel Nevillova slova. A také si uvědomil, že má jeho přítel pravdu. 
Až teď mu došlo, že se Dudley opravdu změnil od základu. Dřív to byl rváč a šikanista, ale teď se 
z něho stal rozumný mladý muž. 
Už chtěl vejít do pokoje, ale zastavila ho ruka na paži. Překvapeně se podíval po Dracovi, ale ten 
měl ve tváři zamyšlený výraz. Na němou otázku v Harryho očích, jen zakroutil hlavou a odtáhl ho 
ode dveří. 
„Proč jsi mě zastavil?“ zeptal se Pyro, když byli dostatečně daleko, aby je kluci už neslyšeli. 
„Byla to jejich chvilka,“ odvětil mladý Malfoy. „Nev potřebuje teď někoho, kdo ho podrží. Ale 
my to tentokrát nebudeme.“ 
„Myslíš, že Dudley mu nějak pomůže?“ zajímal se Harry, když zamířili do knihovny. 
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„Už se tak stalo,“ zašklebil se blonďák v odpověď. „Sice ho nemám moc rád, ale Nev ho 
potřebuje.“ 
„Kdo by to byl řekl,“ zamumlal, když si sedal do křesla v knihovně a vzal si do rukou rozečtenou 
knihu. 
 
Dudley stál v hale hradu a díval se, jak se kluci naposledy kontrolují, zda mají všechno. I když mu 
připadalo zbytečné, některé věci se sebou tahat, když si je mohli jednoduše vykouzlit nebo 
přeměnit., ale bylo to jejich rozhodnutí. 
„Máte všechno?“ zeptal se stejně, jako před několika hodinami Nevilla v jeho pokoji. 
„To teprve uvidíme, až na místě,“ zašklebil se Harry a zapnul si kouzelnický plášť, aby trochu 
splynul s okolím, kdyby je někdo viděl z dálky. 
„Moc vtipné, Pottere,“ zavrčel Draco. 
D si povzdychl: „Kdybych tak mohl jít s vámi.“ 
„Možná příště, D,“ snažil se ho uchlácholit Iris s jemným nervózním úsměvem na rtech. Byl jak 
na jehlách. 
Harry, který si toho všiml, se ušklíbl a pokynul ostatním, aby ho následovali ven, odkud se mínili 
přemístit. 
Dursley se díval, jak se za nimi zavírají dveře, a doufal, ne věřil, že budou úspěšní. 
 
Všichni tři se znovu objevili před červenou telefonní budkou, která skrývala jeden ze vchodů na 
ministerstvo. 
„Opravdu si myslíš, že nás to pustí znovu úplně bez problémů?“ zeptal se Draco, který se kriticky 
díval na budku s pozvednutým obočím. 
„To uvidíme za pár minut,“ pokrčil Harry rameny a vydal se k budce. Bez sebemenšího zaváhání 
otevřel dveře a vešel dovnitř.  Pootočil se na své dva společník a pohodil hlavou, jakoby je zval 
dovnitř. Nev hodil pohledem po Dracovi, ale k Harrymu do budky se přidal jako první. Pochvíli je 
následoval i blonďák. 
Pyro natáhl ruku a zmáčkl kombinaci čísel a ozvalo se příjemným ženským hlasem: „Dobrý den, 
uveďte své jméno a důvod návštěvy.“ 
„John Smith,“ zašklebil se Harry na Draca. „Návštěva rodiny ve sv. Mungovi.“ 
Jakmile to dořekl, vyjel z telefonu lísteček se jménem a důvodem návštěvy. Černovlásek si ji vzal 
a se zájmem se na ní podíval, ale nestihl se jí kochat dlouho, jelikož budka se začala hýbat a oni se 
dostali do vstupní haly Ministerstva. 
„To snad není možný,“ zamumlal Ice, když se všichni dostali z budky. Tvář si schoval do dlaní a 
potřásl hlavou. „Oni věděli, že jsme tady byli a neudělali žádná opatření. To jsou tak nabubřelí, že 
si myslí, že se sem nepodíváme znovu.“ 
„Samozřejmě, že jsme na to mysleli,“ ozvalo se za nimi mužským hlasem.  
Všichni tři se prudce otočili, ruce pozvednuté k obraně, a uviděli tam stát Simmonse s dalším 
bystrozorem. Harry se musel ušklíbnout nad jejich štěstím. 
„Zdravím, Simmonsi,“ promluvil Iris s jemným úsměvem na rtech. 
„Musím uznat, že mám štěstí,“ odvětil bystrozor. „Zrovna já vás znovu pošlu do Azkabanu, ale 
tentokrát natrvalo.“ 
„To se ještě uvidí,“ ucedil Draco a jemně pohnul prsty na pravé ruce. Od obou bystrozorů se 
ozvalo překvapené vyjeknutí, jelikož jim zamrzly nohy do kvádru ledu. 
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Simmons se vztekle díval na ty tři spratky a zavrčel: „Uvidíme, kdo bude mít poslední slovo.“ 
„Vy ne,“ štěkl Harry, kterého to přestávalo pomalinku bavit. Mávl rukou a oba dva muži upadli do 
bezvědomí. „To bychom měli.“ 
Ani jeden z nich nevěnoval dotyčným mužům druhý pohled a vydali se směrem ke vchodu ke sv. 
Mugnovi, kde sídlili Nevillovi rodiče. Šli rychlým krokem a svými zbystřenými smysly zkoumali 
okolí, aby se vyhnuli případným dalším hlídkám. A měli štěstí. Ke vchodu na oddělení, kde 
přebývali kouzelníci a čarodějky, jejichž mysl byla poškozená temnými kouzly, se dostali bez 
sebemenších problémů. Zastavili se až přede dveřmi, tedy spíše se zastavil Nev s obavami, že to 
nezvládne. 
„Neve,“ oslovil ho Harry a poplácal ho po rameni. „Musíš věřit v to, co ti řekl Dudley, jinak to 
nebude fungovat.“ 
„Z toho mám strach,“ svěřil se jim Iris. 
Jeho dilema vyřešil Draco rázným krokem, prudce otevřel dveře a vešel na oddělení, aniž by se 
jednou otočil. Oběma Nebelvírům nezbylo nic jiného, než ho následovat. Když vešli dovnitř, 
viděli, jak blonďák prochází rychle kolem postelí a hledá ty, pro které sem přišli. Nakonec se 
zastavil před dvěma postelemi skoro až úplně vzadu. Otočil se na své dva společníky a jemně jim 
pokynul, že našel jejich cíl. Chlapci se k němu rychlým krokem přidali.  
Nev se se smutným pohledem zadíval na své rodiče, kteří spali pod lektvary ve svých postelích. 
Přešel ke své matce, usadil se na krajnici postele a jemně jí odhrnul vlasy z tváře. Žena nijak 
nezareagovala, dál tiše spala. 
„Irisi,“ oslovil ho Draco tiše, i když to bylo zcela zbytečné, jelikož všichni v místnosti byli pod 
lektvary. „Nemáme moc času, musíš si pospíšit.“ 
„Dobrá,“ souhlasil Nev a přiložil prsty na matčiny spánky. Zavřel oči, soustředil se a kolem jeho 
prstů se objevila zelenkavá záře. 
Harry s Dracem nechali Irise, aby měl klid na svou práci, rozešli se po místnosti a občas se 
naklonili nad některou z postelí, aby si prohlédli dotyčného pacienta. Pyro se musel ušklíbnout, 
když procházel kolem postele, ve které ležel Zlatoslav Lockhart. V hlavě se mu mihla celá jeho 
historie s tímto mužem. Jasně slyšel, jak se tomu Draco tiše směje. Tiše na něho zasyčel přes celou 
místnost, ale vysloužil si tím více smíchu. 
Nakonec v nemocnici strávili skoro čtyři hodiny, během kterých Nev pracoval na uzdravování 
svých rodičů. Když skončil, skoro se zhroutil na zem, kdyby ho Draco nezachytil a nepomohl mu 
do židle, která stála vedle postele. 
„Neve, jak ti je?“ zajímal se Harry, který poklekl vedle židle, aby se podíval blíže na svého 
kamaráda. 
„Budu v pořádku,“ ujišťoval ho Neve, ale byl dost bledý. „Co bude dál?“ 
„Teď se o to postaráme já s Dracem,“ odpověděl Pyro a vstal. Společně se vydali k Nevovým 
rodičům a každý z nich opatrně jednoho z nich vzal do náruče. Harry zavřel oči a soustředil se na 
kouzla a bariéry kolem sebe. A když našel tu správnou, soustředil se na ni ještě více a i Nev mohl 
cítit, jak bariéra kolem něho sténá pod Pyrovým náporem, až nakonec úplně padla. 
V tu chvíli Harry otevřel oči, které plály do ruda, a řekl: „Můžeme jít. Zvládneš to, Neve?“ 
„Uvidíme se za chvíli,“ zašklebil se a s tichým prásknutím zmizel z pokoje u sv. Munga. 
„Si nějak věří,“ ucedil Pyro. 
„Však už jsem jednou říkal, že jsem ho měl radši, když byl trochu zamlklí,“ pronesl Draco 
jemným tónem a taky se přenesl pryč. 
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„Vždycky poslední slovo,“ řekl Harry a zmizel i s Frankem Longbottonem v náručí z nemocnice u 
sv. Munga. 
 
Jako první se na hranici bariéry, která chránila dům, který patřil Remusovi, zjevil Nev. Rozhlédl 
se kolem sebe a položil ruku na bariéru, i když jí neviděl, jen jí cítil. Teď už mu nezbylo nic 
jiného, než počkat, až se tam objeví i ostatní. A nemusel čekat dlouho, jelikož za pár sekund 
uslyšel dvojité tiché prásknutí, které značilo, že se sem někdo přenesl. Otočil se a uviděl jak 
Harryho tak Ice i s jeho rodiči. Okamžitě se k nim rozběhl, aby zkontroloval, jak jsou na tom.  
Draco se postavil, když položil Alici na zem, aby k ní měl Nev lepší přístup, a přešel k bariéře a 
začal jí zkoumat. 
„Půjde to?“ zajímal se Pyro, když stanul vedle něho. 
„Zaklepeme a uvidíme,“ zašklebil se Draco a otočil se k Irisovi a zeptal se: „Jak jsou na tom?“ 
„Vypadá to, že v pořádku,“ odvětil Nev a přešel k otci. „Ale nic nemůžu říct s jistotou, dokud se 
neprobudí.“ 
„Na to ale čekat nemůžeme,“ řekl Harry a položil hnědovlasému chlapci ruku na rameno. 
„Já vím,“ pronesl Iris, ale přesto to zkusil: „A nemohli bychom, aspoň chvíli?“ 
„Irisi,“ chtěl promluvit Draco, ale Nev ho jednoznačným gestem zarazil a tak ztichl. Společně 
s Harrym poodešli několik kroků, aby mu dali trochu soukromí. Stáli tam, dívali se na bariéru a 
přemýšleli, jak na sebe upozornit a zároveň se nenechat chytit. 
Nakonec to vyřešil Iris za ně. Odstoupil od rodičů, ale předtím vložil matce do ruky malou 
světélkující kouli, a přešel k bariéře. Natáhl jednu ruku a pěstí do ní udeřil vší silou. Pak už jen 
sledoval, jak se kouzla pod jeho silou namáhají, aby dál plnila svůj účel. Bariéra se zachvěla, ale 
vydržela. Ale zároveň dal vědět jejím majitelům, že se něco děje.  
Naposledy pohladil matku po tváři a podíval se na otce, načež se otočil a odešel do počínajícího 
úsvitu. Harry s Dracem ho bezeslova následovali. 
 
„Povedlo se?“ zajímal se D, který na ně čekal v prvním pokoji u hlavních dveří. 
„Myslím, že ano,“ posadil se do jednoho z křesel Draco a zavolal si jednu ze skřítek, aby mu 
donesla trochu čaje. 
„Myslíte?“ 
„Nemohli jsme čekat, než se vzbudí,“ vysvětloval Harry a poděkoval za čaj, až se skřítka 
začervenala. 
„A kde je Iris?“ zeptal se Dudley. 
„Chce být chvíli sám,“ odtušil Ice. 
„Nedivím se,“ souhlasil Dursley, načeš zívl a řekl: „Jdu si lehnout, aspoň na zbytek noci. Dobrou 
noc, jestli se to tak dá říct.“ 
„Dobrou noc,“ padla dvojitá odpověď. 
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57. kapitola – Další překvapení pro Severuse a Remuse. 

Ztichlým domem se rozezněl poplašný ryk. Což z postele vytáhlo všechny obyvatele domu.  

Potkali se na chodbě, každý v nějakém stupni oblečení.  
Severus zrovna vycházel ze svého pokoje, jelikož se mu nechtělo vracet do školy, přespal zde, a 
zavazoval si župan, když se střetl s Lupinem. A taky se hned ptal: „Co se to, u Salazara, děje?“ 
„Někdo se pokusil projít bariérou na severní straně domu,“ odvětil Remus a s hůlkou v ruce 
chvátal oním směrem, aby zjistil více. 
„Konečně nějaké vzrůšo,“ zašklebil se Sirius, který následoval svého přítele po schodech dolů. 
Přes rameno ještě křikl na Snapa: „Jdeš taky nebo tam budeš jen tak stát?“ 
„Pch,“ zavrčel Severus a vydal se rychlým krokem za nimi, až mu zavlál župan. Hůlku v ruce a 
v pohotovosti. 
Z domu vyběhli skoro zároveň, spíše hrozilo to, že se ve dveřích srazí. Ale naštěstí to byli dospělí 
lidé, takže si dali navzájem přednost. Jako první vyběhl z domu vlkodlak, následovaný Siriusem, 
který se za běhu měnil do své zvěromágské podoby psa. A Severus jejich skupinu uzavíral a hlídal 
jim záda. Pozorovatel by řekl, že tvořili dobrý tým, i když se navzájem neměli moc rádi, tedy 
aspoň Sirius a Severus. 
„Kudy Siri?“ zeptal se Lupin a přitom nasával vzduch kolem sebe, snažíce se tak zachytit pach 
nepřítele, ale žádný necítil.  
Black ve své psí podobě učinil něco podobného, ale na rozdíl od vlkodlaka v lidské podobě měl 
citlivější čich a okamžitě ucítil pach dalších dvou osob. Štěkl tedy na své dva kolegy a rozběhl se 
k severní straně bariéry, odkud se linul lidský pach.  
Lupin a Severus se za ním okamžitě rozběhli taky a černovlasý muž si celou tu dobu mumlal pod 
vousy, jak je ten Black neopatrný. Vlkodlak, který to všechno slyšel, se jen uškleboval. 
Najednou se pes zastavil, jelikož doběhl k neviditelné bariéře a začal zuřivě štěkat a snažil se 
dostat z ní, jelikož poznal po pachu, kdo za ní leží. Sám tomu v první chvíli nemohl uvěřit, ale 
vůni, kterou vydávala Alice, si nemohl s nikým jiným splést. Kolikrát se jí ptal, jakou vůni to 
používá, ale ona se vždycky jenom usmála a odbyla ho. 
„Kdo je to, Siriusi?“ zeptal se Remus, když dohnali psa. 
Black se přeměnil zpátky na člověka a řekl: „Alice a Frank.“ 
„Cože?“ nechápal Lupin. 
„Jako Longbottomovi?“ přidal se nechápavě Snape a přešel natěsno k bariéře, aby se přes ní 
podíval. A to co uviděl, nechápal. 
„Vždyť ti jsou u sv. Munga,“ pokračoval Remus. „Jak můžou být tady?“ 
„Taky to nechápu,“ souhlasil poslední z rodu Blacků a přitom divoce mával směrem za bariéru. 
„Ale opravdu tam leží.“ 
„Má pravdu, Remusi,“ přerušil jeho litanii Severus. „Stáhni bariéru, musíme je dostat do domu, 
není zrovna teplo. Ale dejte si pozor, může to být past.“ 
Poté Lupin mávl hůlkou a přitom cosi mumlal. Bariéra se zachvěla a zmizela. Severus se okamžitě 
začal rozhlížet kolem a zkoumat okolí a hledat jakékoliv stopy přítomnosti nepřátel. Ale nic 
nenašel. Mezitím se Sirius a Lupin snažili zjistit, jak jsou na tom Alice a Frank.  
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„Dýchají,“ vydechl vlkodlak s úlevou v hlase. „Bylo by to velká a zdrcující rána pro Nevilla, 
kdyby jeho rodiče zemřeli. Zvlášť potom, co si všechno vytrpěl.“ 
„Kde bereš jistotu, že je sem nepřinesli právě oni?“ zeptal se Severus takovým zvláštním tónem.  
Remus sebou trhl a podíval se po profesorovi: „Myslíš?“ 
„Když dokázali vytáhnout Blacka z Oblouku,“ pokrčil Snape rameny. „Přemístit sem 
Longbottomovi by pro ně asi nebyl problém. Zajímalo by mě, jak jsou silní.“ 
„Myslím, že diskuzi bychom mohli odložit na později,“ odtušil Sirius a opatrně vzal Alici do 
náruče. „Prvně je dostaneme do domu, a až pak můžeme zkoumat příčiny a důsledky.“ 
S těmito slovy se rozešel k domu a ostatním dvěma nezbylo nic jiného než ho následovat 
s Frankem levitujícím za nimi. 
Když vešel Sirius do domu, zamířil okamžitě do pokoje pro hosty, kterému vévodila obrovská 
manželská postel. Opatrně do ní složil Alici, která na sobě měla ještě nemocniční oblečení, a 
přikryl jí tenkou dekou, aby jí nebyla zima. Přitom si všiml, že něco svírá v dlani. Nahnul se nad 
ní a zkoumal, co to drží. 
„Co to děláš?“ zeptal se Remus, který ukládal Franka do postele. 
„Něco drží v dlani,“ vysvětloval a ukázal na ženskou pěst. 
Severus přešel k němu a podíval se na, co Black ukazoval, a zjistil, že to jemně září. Pokusil se jí 
tuto věc vyndat z dlaně, ale žena to svírala příliš silně, jakoby to ani podvědomě nechtěla spustit 
z dosahu. 
Nakonec si Snape povzdechl a řekl: „Asi budeme muset počkat, až se vzbudí, abychom zjistili 
více o tom, jak se sem dostali a i o té podivné věci, co drží.“ 
„Asi bude rozumnější jít si lehnout,“ souhlasil Remus a jako první opustil místnost. Severus ho v 
podstatě hned následoval, jen Black se zdržel a ještě jednou se podíval na manželský pár v posteli 
a doufal, že jim dá požadované odpovědi. Zvlášť by ho zajímal Harry. 
 

Alice se v posteli otočila a šťastně si povzdechla, takhle dobře 
už se dlouho nevyspala. Navíc vedle sebe ucítila něčí teplo a 
vůně jí řekla, že je to její manžel. V polospánku se přitiskla 
k němu a hned ucítila, jak ji objal paží kolem pasu a přitiskl si ji 
blíže k sobě, jakoby ji už nikdy nechtěl pustit ze svého dosahu.  
Znovu si šťastně si povzdechla a konečně otevřela oči. První co 
uviděla, byl manželův obličej. S jemným úsměvem se na něho 
zahleděla a pohladila ho po tváři. Pod prsty cítila, že mu přibyly 
vrásky. Opatrně se vymámila z jeho objetí, i když to zabralo 
trochu času, ale nakonec se jí to podařilo. Vstala z postele a 

rozhlédla se kolem sebe. Přitom si všimla, že na židli u postele je přehozený župan, a proto si ho 
oblékla.  
Nepoznávala to tu, takže se rozhodla se trochu projít a prozkoumat to tu. U dveří se ještě otočila a 
podívala se na svého manžela, jak klidně spí. Znovu se musela jemně usmát, než za sebou zavřela 
dveře od ložnice.  
Cestou po chodbě se rukou přidržovala stěny, jelikož se necítila dost silná. Rozhlížela se kolem 
sebe, ale ani tady to nepoznávala. Najednou uslyšela odněkud ze zdola rozhovor na trochu vyšší 
úrovni hlasitosti. Mužské hlasy.  
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I když u sebe neměla svoji hůlku, rozhodla se sejít dolů, aby zjistila, kde se to nachází. Ale bylo to 
dost riskantní. Jen doufala, že nenarazí na hordu Smrtijedů. 
 
„Siriusi, ztichni!“ zavrčel Remus od svého místa u jídelní stolu v kuchyni, když už mu došla 
trpělivost s hádkou, která probíhala mezi Siriusem se Severusem. 
„A proč já?“ rozčiloval se Black. „Proč nemůže ztichnout on?“  A prstem ukazoval na Snapa, 
který jen nadzvedl jedno obočí a nijak to nekomentoval. 
„Co kdybys jednou byl ten rozumnější ty?“ zkusil to znovu Remus. 
„Pch,“ odfrkl si Čmuchal uraženě a začal se věnovat své snídani, tedy spíše pozdní oběd. 
Profesor lektvarů se jenom pro sebe tiše ušklíbl a dál pokračoval v jídle. Byl rád, že byl víkend a 
on nemusel vyučovat, jelikož události v noci ho trochu rozhodili. 
Každý z mužů byl ponořen ve vlastním světě, když se ode dveří ozvalo: „Tak tomu snad nejde ani 
věřit. Vy tři v jedné místnosti a nejdete si po krku? Co jsem prošvihla?“ 
„Ali,“ vykřikl Sirius a hnal se od stolu k ženě ve dveřích. Popadl jí do náruče a pevně objal.  
„Siriusi, pusť mě, vždyť mě udusíš,“ smála se Alice. Až když ji postavil na zem, si všimla, jak 
zestárl. Vzala jeho obličej do dlaní a řekla: „U Merlina, co se to děje? Proč jsi tak zestárl?“ Pak se 
podívala po ostatních dvou v kuchyni a znovu pověděla: „Všichni jste zestárli.“ Nakonec ze sebe 
ještě vyrazila zděšeně: „Kde je moje dítě? Kde je můj malý chlapeček?“ 
„Alice,“ oslovil ji Remus klidným hlasem. „Musíš se uklidnit. Všechno ti vysvětlíme, ale 
počkáme, až se vzbudí i Frank.“ 
„To nebude nutné,“ ozvalo se hlubokým mužským hlasem, který nesl ještě stopy spánku, ode 
dveří. 
„Franku,“ vykřikla Alice a vletěla manželovi do náruče. Ten ji pevně objal a řekl: „Svatá 
Morgano, přijde mi to jako věčnost, co jsem tě takhle 
naposledy objal.“ 
„Taky je,“ řekl Severus. 
Frank se na něho otočil, v jeho tváři se objevilo mírné 
překvapení, než řekl: „Je zvláštní vás vidět pohromadě. Asi to 
bude pořádná rána, že? Takže co kdybychom si k tomu sedli?“ 
„Dobrý nápad,“ souhlasil Lupin a jako první si sedl na své 
místo u stolu. Ostatní ho po chvíli následovali a posadili se ke 
kuchyňskému stolu. 
„Kde začít?“ povzdechl si Remus a přejel si rukama přes 
obličej. 
„Zkus to od začátku,“ vyzval ho Frank. 
„Co poslední si pamatujete?“ zeptal se Lupin. 
„No,“ zarazila se Alice. „Pamatuji si oslavy nad pádem Vy-víte-koho, a pak …. hůlku v tváři.“ 
„To byli Lestrangové,“ vysvětloval vlkodlak. 
„Co se stalo?“ dožadoval se vysvětlení Frank Longbottom. 
„Do vašeho domu se dostali Lestrangové, unesli vás a mučili,“ vzal si slovo Severus, jelikož mu 
přišlo nejlepší, aby to slyšeli od něho, než od přátel, „až jste z toho přišli o rozum. Posledních 
patnáct let jste strávil u sv. Munga na oddělení pro duševně slabé.“ 
„Cože?“ vyrazil ze sebe Frank. 
Ale Alice měla jiný názor: „Co můj chlapeček? Kde je můj malý Neville? Co se mu stalo?“  
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„Alice uklidni se,“ snažil se Sirius.  
„Nechci se uklidnit,“ vykřikla Alice a prudce se zvedla od stolu. „Řekněte mi, kde je můj 
chlapeček? Není přece ….“ 
„Ale, Ali,“ řekl Black. „Neville je živý a zdravý, tedy aspoň to co víme.“ 
„Cože?“ 
„Jak pokud víte?“ 
„Je to trochu komplikované,“ snažil Remus se zmírnit jejich rozhořčení. 
„Tak to odkomplikuj!“ vyzval ho dost rázně Frank, až bouchl pěstí do stolu. Měl starost o svého 
jediného syna. 
„Bude lepší, když to řeknu já,“ přerušil Severus vlkodlaka, dřív než stačil otevřít pusu. Nadechl se 
a začal vyprávět, co se událo ve škole před několika měsíci a taky o tom, co následovalo. 
Někde uprostřed toho vyprávění se Alice rozplakala, až musel Severus přerušit vyprávění, aby jí 
mohl manžel uklidnit. 
„Můj chlapeček ve vězení,“ plakala. „A nikdo se ho nezastal.“ Zarazila se a zeptala se: „A co 
Augusta, proč ta něco neudělala?“ 
„Udělala,“ pronesl Lupin temně. „Zřekla se ho.“ 
„Cože udělala?“ zavrčel Frank, až to skoro vypadalo, že on je jediným vlkodlakem v místnosti. 
„Zřekla se ho ve prospěch rodinné cti,“ vysvětlil tiše. 
Frank naprázdno otevíral pusu, jak se snažil něco ze sebe vyrazit. Ale zjištění o rodinné situaci ho 
připravilo o řeč. Nakonec řekl: „Tomu nemůžu uvěřit. Moje vlastní matka.“ 
Sirius se natáhl přes stůl a sevřel mu ruce pevně do svých, než řekl: „Moc dobře víš, jak to chodí u 
Čistokrevných, Franku. Moje matka udělala to samé, aby se ode mě odprostila. Když Nevilla 
obvinili, nečekala ani na rozsudek a okamžitě se ho zřekla, aby udržela jméno čisté.“ 
„Ta mrcha,“ vyprskla Alice vztekle. 
„Alice,“ vydechl Frank překvapeně nad ženiným slovníkem. 
„Ne, Franku,“ přerušila ho. „Vzdala se svého jediného vnuka. Jediné rodiny, která jí zbyla. Věřili 
jsme jí, že se o něho postará, když se nám dvěma něco stane. A podívej se, co udělala při prvních 
náznacích problémů. Opovaž se jí zastávat!“ 
„To ani nebudu,“ odvětil Longbottom. Na to se otočil na Severuse a vyzval ho, aby pokračoval ve 
vyprávění.  
Po jeho skončení nastalo v kuchyni tíživé ticho, které přerušila Frankova otázka: „Takže o nich 
vůbec nic nevíte?“ 
„Ne,“ souhlasil Sirius. „Ale doufali jsme, že možná vy budete něco vědět.“ 
„Vůbec jsme nevěděli, kde jsme,“ odvětila Alice. „Natož o naších dětech.“ 
„A co ta věc, co jsi držela v dlani, Alice?“ vzpomněl si Sirius. 
„Jakou věc?“ nechápala žena. 
„Když jsme vás našli, držela jsi v dlani takovou kuličku,“ vysvětloval Remus. 
Alice se podívala na svou ruku, jakoby v ní v tuto chvíli něco držela, ale samozřejmě, že byla 
prázdná. Po chvíli vstala od stolu a zamířila nahoru do pokoje, ve kterém se vzbudila. Ostatní 
osazenstvo kuchyně jí následovalo. 
V ložnici začala rychlými metodickými pohyby prohledávat postel. Byl v tom vidět léty prověřený 
Bystrozor. Najednou se zarazila, jelikož její štíhlé prsty narazily na něco schované mezi záhyby 
prostěradla. Sevřela to v dlani a vytáhla na světlo. V okamžiku, kdy na to dopadli paprsky slunce, 
se kulička rozzářila. 
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„Vím, co to je,“ řekl Severus ode dveří. 
„Co?“ podívala se po něm jediná žena v místnosti. 
„Ukládají se do toho vzpomínky,“ vysvětloval lektvarista. „Je to velmi vzácné. Nechápu, kde 
k tomu přišli.“ 
„To je jedno,“ odtušil Sirius. „Měli bychom se na to podívat.“ 
„Měla to u sebe, Alice,“ zarazil jeho nadšení Remus. „Myslím, že je to pro ně od Nevilla. Neměli 
bychom je to prvně vidět samotné, a oni se pak rozhodnut, jestli nám to ukážou?“ 
„Hmm,“ zamrčel Sirius podrážděně. 
„Ne,“ rozhodla Alice. „Podíváme se na to všichni zaráz.“ 
„Ale,..“ 
„Už jsem řekla,“ řekla pevným hlasem, který nesnesl odpor, a odešla z místnosti. 
Tři muži se podívali po Frankovi, ale ten jen pokrčil rameny. Znal svou ženu moc dobře. 
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58. kapitola – Vzpomínky 

Celá skupinka se vrátila zpátky do kuchyně, kde se usadili na svá místa kolem jídelního stolu. 

Alice se natáhla a položila kuličku doprostřed stolu, kde na ni všichni dobře viděli. Nato se otočila 
na Severuse a zeptala se: „Jak se to pouští?“ 
Černovlasý muž se na chvíli zamyslel, než odvětil: „Viděl jsem to jenom jednou, takže to bude 
takový pokus omyl.“ 
„Ty že něco nevíš?“ podivil se Sirius kousavě. „To bychom měli někam poznamenat.“ 
„Siri,“ zavrčel na něho Remus. Už měl toho jejich škorpení dost. 
„Už jsem zticha,“ pozvedl Black ruce na obranu. 
„O tom pochybuju,“ zamumlal si Sev pod vousy, ale takže ho všichni kolem slyšeli. 
„No tak, děti,“ ozvala se Alice. „Máme nějakou práci.“ 
„To je pravda,“ souhlasil Snape a natáhl se pro kuličku na stole. Sevřel ji v prstech, zavřel oči a 
soustředil se na tři mladíky, kteří už vykonali pár zázraku, tedy aspoň podle Severusova mínění.  
Než se kdokoliv z nich nadál, tak se kulička rozzářila a začala pálit tak, že jí musel Snape pustit 
zpátky na stůl. Tam se kulička rozzářila ještě více, dokonce začala trochu poblikávat.  
„Co se to děje?“ zeptal se Frank. 
„Uvolňují se vzpomínky,“ vysvětloval Severus.  
„A jak se objeví?“ zajímala se Alice. „To se jen tak promítnou?“ 
Než jí stačil lektvatrista odpovědět, kulička se rozblikala s větší intenzitou a najednou se rozzářila 
velmi intenzivním světlem, až ozářila všechny kolem.  
„Co..?“ vydechl Remus. Ale nestačil to doříct, jelikož se objevilo velmi oslnivé světlo a všechny 
pohltilo. 
 
S těžkým zaduněním všech pět dopadlo na nohy v černobílém světě. 
„Kde to jsme?“ zeptal se Sirius, když se rozhlížel kolem sebe. Neviděl nic jiného než prostou 
místnost se třemi židlemi uprostřed. 
„Ve vzpomínce,“ odvětil Remus zadumaně. 
„Ale čí?“ nadhodila Alice zvědavě. 
Jako v odpověď do místnosti vešla skupinka tří mladíku s Nevillem v čele a posadila se na tři 
židle. 
„Och u Merlina,“ vydechla Alice a přitiskla si dlaně k tváři, po které se jí začaly téct slzy dojetí, že 
po letech vidí svého syn, i když už dospělého. „Můj chlapeček tolik vyrostl.“ 
„Ano, vyrostl do dobrého mladého muže,“ souhlasil Remus a s úsměvem si vzpomněl na rok, kdy 
měl možnost tohoto mladíka učit. Mrkl přitom na Snapea a ten se na něho podíval velmi chladným 
pohledem, který naznačoval, že jestli tu historku zmíní, tak ho osobně uškrtí. Takže se vlkodlak 
pro sebe ušklíbl, ale rozhodl se zůstat zticha pro vlastní dobro. 
Mezitím Harry ve vzpomínce promluvil: „Zdravím. Jestli tohle sledujete, tak se povedlo to, v co 
jsme doufali.“ 
„Samozřejmě, že se to povedlo,“ zavrčel Draco otráveně a přel se loktem o opěradlo své židle a 
zapřel si o dlaň bradu. 
„Typický Malfoy,“ ucedil Sirius při pohledu na blonďáka. „Pořád tak arogantní.“ 
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„Je to jen maska,“ řekla Alice, která přistoupila k mladíkům blíže, aby si je pořádně prohlédla.  
„Proč myslíš?“ zeptal se Frank manželky. 
„Jen takový pocit,“ odvětila nejasně.  
Její muž se chtěl zeptat na další věc, ale přerušil ho hlas jeho syna: „Mami, tati. ..je to zvláštní 
konečně s vámi moci mluvit, abyste mi rozuměli. Roky jsem navštěvoval jen prázdné schránky. 
… Je to pro mě nové…tolik bych vám toho chtěl říct, ale není na to dost času.“ 
„Neve,“ položil mu Harry ruku na rameno. 
„Já vím,“ odvětil mu tiše. 
Tohle přitáhlo pozornost Severuse. Přišel k nim blíže a pozorně si je prohlížel. Od relativně 
znuděného Draca až po nervózního Nevilla. 
„Co se děje?“ zeptal se ho Remus, který si všiml jeho zaujetí. 
„Nevím,“ odvětil zamyšleně. „Něco se mi nezdá, jen to nedokážu popsat.“ 
„Jak to myslíš?“ zeptala se ho Alice, kterou tento rozhovor zaujal. Mávla rukou k chlapcům a 
znovu se zeptala: „Je to podvrh?“ 
„To si nemyslím,“ odtušil Snape. „Jen mi na nich něco nesedí. Působí jinak. Jakoby..“ 
Přerušil ho Neville slovy: „Teď mě pozorně poslouchejte! Nikomu, opakuji, nikomu nesmíte říct, 
že jste znovu při smyslech! Nevzešlo by z toho nic dobrého.“ 
„Stejně jako se Siriusem,“ poznamenal Remus. „Nechtějí, by někdo věděl, co dělají.“ 
„Ale proč?“ 
„Další věc,“ pokračoval Neville. „není možné věřit ani vlastní rodině. Já….“ Zarazil se mladík a 
trochu se roztřásl. Harry se k němu okamžitě naklonil a začal mu něco šeptat do ucha, ale bohužel 
to nikdo neslyšel. 
„Nemůžu,“ vydechl hnědovlasý Nebelvír. 
„Co se to děje?“ nechápal Frank. Těkal pohledem po všech třech a snažil se najít vodítko, proč se 
tak chová. 
Nakonec to byl Draco, kdo promluvil: „Neville tím chtěl říct, že nejde věřit ani vlastní rodině. 
Jeho babička je toho dobrým příkladem.“ 
„Draco!“ vykřikl Harry naštvaně. 
„Ne, Harry,“ zarazil ho Zmijozel mávnutím ruky. „Musí to vědět.“ Na to se otočil směrem, kde 
aspoň tušil všechny přítomné a pokračoval: „Augusta Longbottomová uvalila na svého vlastního 
vnuka Černé řetězy. Přeberte si to, jak chcete.“ 
To ticho, které nastalo v místnosti, tedy až na dohady mezi Harrym a Dracem, o tom jestli bylo 
modré toho prozradit, bylo velmi tíživé. 
„Cože to udělala?“ zavrčel Frank tak temně, že to až připomnělo psa. 
„Černé řetězy,“ přidal se Sirius naštvaně. „To snad nemyslí vážně.“ 
„Dost by toho vysvětlovaly,“ ucedil Severus, který sice neměl nikdy Longbottoma moc v lásce, 
ale tohle bylo dost i na něho. Černé řetězy byly z dobrého důvodu zakázány. Z kouzelníka udělaly 
motáka. Pak se zarazil a řekl: „Ale taky vytváří další otázky.“ 
„Já tu čarodějnici zabiju vlastníma rukama,“ procedila Alice skrz zuby, ale po tvářích jí tekly slzy. 
„Použít Řetězy na vlastního vnuka. Zničit mu tím život. A pak se ho ještě zřeknout, když přišlo to 
obvinění. Co si ještě musí můj malý chlapeček vytrpět.“ 
„Naštěstí má po boku Harryho a mladého Draca,“ řekl Remus, aby jí aspoň trochu uklidnil. 
„Nevím, jestli je to štěstí,“ zašklebil se Snape. „Potter přitahuje maléry jako mucholapka. A Draco 
je dost arogantní na to, aby se dokázal postarat o někoho jiného než sám o sebe.“ 
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V tu chvíli se Draco ze vzpomínky zvedl ze své židle, přešel několik kroků k Nevillovi, před 
kterým poklekl a řekl: „Už je to pryč, Neve. Teď už máš zpátky svoji rodinu.“ 
Hnědovlásek zvedl hlavu a podíval na svého přítele, než se usmál a řekl: „Díky.“ 
„Vždycky,“ ušklíbl se Zmijozel a vrátil se zpátky na svou židli. 
Sirius na to koukal s otevřenou pusou, než se otočil na Severuse a zeptal se: „Cos to říkal?“ 
Dotazovaný muž jen zakroutil hlavou, jelikož nechápal, co se stalo s jeho kmotřencem, který byl 
od malička rozmazlován. 
„Asi dospěl,“ usoudil Remus s úsměvem. 
„Ještě jednou,“ promluvil znovu Harry. „Nikomu nevěřte!“ 
S touto větou vzpomínka skončila a všech pět lidí se navrátilo zpátky do kuchyně. Nutno dodat, že 
dva z nich byli dost rozčílení. 
 „Ta stará ježibaba,“ vrčela dál Alice, jelikož jí nakrklo chování tchýně k jejímu synovi. „Až se mi 
dostane do rukou.“ 
„Ale ne v nejbližší době,“ usoudil Sirius, když si sedl zpátky na židli. „Asi bychom měli brát 
vážně jejich varování a radu.“ 
„Myslíš, jako tu abychom nikomu nevěřili?“ zeptal se Severus. „Přijde mi to trochu dost přehnané. 
Nevěřit nikomu.“ 
„Se podívej na Augustu,“ odvětil Lupin a nalil si trochu čaje, jelikož si chtěl zklidnit nervy. „A to 
je z rodiny.“ 
„Moje vlastní matka,“ složil si Frank hlavu do dlaní a kroutil s ní, jak nechtěl uvěřit, čeho byla 
jeho matka schopná.  
„Navíc,“ pokračoval Remus, který nijak nebral na vědomí Frankovi nářky. „Nemyslím si, že je 
dobrý nápad věřit i někomu z Řádu. Nikdo z nich se ani nepokusil pomoci Harrymu a ostatním u 
soudu.“ 
„A co Brumbál?“ zajímala se Alice, která už se trochu uklidnila ze svého rozčílení. 
„Co s ním?“ nechápal Sirius. 
„Lze mu věřit?“ 
„Těžko říct,“ pokrčil Severus rameny. „U soudu se ani neobjevil a neviděl jsem žádnou reakci na 
obvinění svých studentů.“ 
„Vrrr,“ zavrčel Sirius vztekle při zmínce o Brumbálovi a soudu. 
„V klidu, Siri,“ položil mu vlk ruku na rameno, aby ho trochu uklidnil, jelikož netoužil po 
výbuchu vzteku, který by mohl přejít do hádky mezi ním a Severusem. Což bylo dost reálné, 
jelikož ti dva si nedali chvíli pokoj. Občas mu přišlo, že to dělají schválně, aby nevyšli ze cviku. 
V kuchyni bylo chvíli ticho, které přerušil až Severus slovy: „Mate mě jedna věc.“ 
„Jaká?“ zajímala se Alice. 
„Jestli byl Neville,“ začal vysvětlovat, „pod Černými řetězy, jak to že mu zbylo dost magie na to, 
aby se dostal do školy? Toto svázání udělá z kouzelníka motáka.“ 
„Správná otázka,“ souhlasil Remus zamyšleně. „Musel by mít značnou sílu magie, aby se 
dokázala zmenšit jen na takovou míru.“ 
„Nebo se to jenom nepovedlo úplně,“ nadhodil Frank nadějně. 
„I to je možné,“ souhlasil po chvíli přemýšlení Snape. „A je zajímavé, že se jim podařilo všechno 
utajit. I když mi bylo být podezřelé, že se Draco tolik zajímá o Řetězy a jejich odpečetění. Kladl 
hodně zajímavých otázek. Divím se, že jsem si to neuvědomil.“ 
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„Nemohl jsi tušit, že někdo použil Řetězy na jedno z tvých studentů,“ chlácholil ho Remus. „Jsou 
už několik desítek let zakázány.“ 
„A kdy na to asi přišli?“ zeptal se Sirius. „Přece jen tak z ničeho nezjistili, že je spoutaný Černými 
řetězy?“ 
„No,“ zamyslel se lektvarista. „Na začátku šestého ročníku se berou aury. A když zjišťovali jejich 
barvy a sílu, museli na to přijít. Kouzlo muselo odhalit barvu i spoutání.“ 
„Je to logické,“ souhlasil vlkodlak zamyšleně. Pak se zarazil a pokračoval: „Ale to už museli být 
přátelé nebo k tomu měli blízko.“ 
„To si nikdo nevšiml, že se k sobě Harry a Draco mají trochu jinak než obvykle?“ zajímal se 
Sirius, který si vzpomínal, že ti dva na sebe jenom štěkali a házeli jednu kletbu za druhou. 
„To je právě to,“ zamumlala hlava Zmijozelské koleje. „Pořád na sebe házeli kletby. Dokonce 
skončili i na ošetřovně.“ 
„Museli to tajit velmi dobře,“ ušklíbl se Sirius. 
„To ano,“ souhlasil Severus a přemýšlel, proč mu to uniklo a taky jak. 
Další rozhovor na toto téma přerušilo zaskřehotání u okna. Všichni v kuchyni se za tímto zvukem 
otočili a uviděli sedět v okně sovu, která držela v zobáku noviny. Remus vstal, přešel k ní a 
noviny si od ní vzal, ale nezapomněl jí do váčku vhodit několik drobných, jako odměnu za její 
donášku. 
Cestou zpátky ke stolu je rozbalil a zadíval se na titulní stránku. Jeho obočí při tom vyletělo až 
kamsi do vlasů. Ostatní vidno jeho překvapení, chtěli samozřejmě vědět, co se tam píše. Vlkodlak 
tedy rozložil noviny na stole a ustoupil, aby si i ostatní mohli přečíst titulek, který byl:  
MANŽELÉ LONGBOTTOMOVI ZMIZELI!!! JE ZATÍM JEJICH SYN??? NÁSLEDUJE 
TEMNÉHO PÁNA VE VRAŽDĚNÍ??? 
„To je naprosto scestné,“ zavrčela Alice, která nedokázala pochopit, jak si někdo může myslet, že 
její syn by byl schopen takovéto věci. 
„Neznají ho,“ uklidňoval ji Remus, který si dneska připadal jako místní uklidňovač. „Navíc 
hledají senzaci za vším, aby zvýšili prodej novin.“ 
„To je pravda,“ souhlasil Sirius a začetl se do článku. Obočí se mu smršťovalo čím dál tím víc, jak 
víc četl. Nakonec řekl: „Žvásty. Dokážete si představit, že Neville by zabil vlastní rodiče, aby tím 
dokázal Vy-víte-komu, že je hoden místa po jeho boku? Merline, ti si ale dokážou vymyslet 
blbosti. Zajímalo by mě, co by si vymysleli na Harryho a Malfoye?“ 
„Určitě nějakou chuťovku,“ usoudil Frank Longbottom při čtení a nechápal, kde se v těch 
pisálcích bere ta drzost psát takové nesmysly.  
Několik desítek kilometrů odtud si ranní noviny četla i naše čtveřice mladíků a taky se nestačili 
divit. 
„Páni, Neve, tedy ti s tebe udělali pěkného zmetka,“ ušklíbl se Harry nad rozečtenými novinami. 
U Irise to vyvolalo zčervenání tváří, ale nijak to nekomentoval 
Dudley se musel taky ozvat od své rozjedené snídaně: „Nedokážu si představit, že by takový milý 
člověk, dokázal udělat taková zvěrstva, která tam píší. Vždyť náš milý Neville je dobrota sama.“ 
Draco se musel tiše zasmát, jelikož mu došlo, že si D dělá z Irise legraci. A taky na to chudák 
Dudley doplatil.  
Neville se zašklebil, když hnědovlasého mladíka pomalu ovíjely chapadla Ďáblova osidla, která 
nechal vyrůst z řetízků na zápěstí. 
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„Ech, Neve,“ zamumlal D, když mu šlahoun sebral z ruky vidličku a tancovala mu s ní před 
obličejem. 
„Nikdy,“ zavrčel Nev směrem na Dursleyho. „Už nikdy mě nezkoušej naštvat, D. Mohlo by to pro 
tebe špatně dopadnout.“ 
S těmito slovy přivolal šlahouny zpátky do náramku, zvedl se od stolu a odešel z místnosti. Třech 
párů očí, které ho cestou sledovaly, si nevšímal.  
Když se za ním zavřely dveře, Harry se s vytřeštěnýma očima zeptal: „Co to mělo znamenat?“ 
„Nevím,“ pokrčil Draco rameny a vrátil se v klidu ke své snídani. 
„Asi jsem ho naštval,“ usoudil D a opatrně si vzal do ruky vidličku ze stolu, kde ji Osidlo 
položilo.  Za chvíli ji ovšem položil zpátky na stůl se slovy: „Nějak mě přešla chuť.“ 
A taky se zvedl od stolu a odešel z místnosti. 
„A to bylo co?“ mávl Pyro směrem ke dveřím za odcházejícím bratrancem. 
„Asi se jde omluvit,“ odvětil blonďák. 
„Jsou jak manželský pár,“ zašklebil se Nebelvír a dál se cpal klobáskami. 
„Jo,“ souhlasil Ice, „a to po několika letech manželství.“ 
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59. kapitola – První střet 

„Merline, já se nudím,“ zívl si Harry, který se válel na pohovce v knihovně a v klíně měl 

rozečtenou knihu. 
„Někdo mě volal?“ ozvalo se mu za zády, až z toho mladík nadskočil, jelikož nečekal, že se jeho 
předek objeví na obraze za ním. 
„Fuj, to jsem se lekl,“ vydechl Potter a otočil se na obraz. „Musíš se tak plížit kolem? Ještě 
někoho někdy zabiješ.“ 
„Ale kdež,“ mávl stařec rukou. „Copak to čteš?“ 
„Něco o věštbách,“ odvětil mladík a zaklapl knihu. „Ale přemýšlím, že půjdu ven, když je tam tak 
hezky. Neville má recht, když se venku hrabe v hlíně. Aspoň je na čerstvém vzduchu.“ 
„To mě tady necháš samotného?“ řekl Merlin zdánlivě smutně.  
„Ty to přežiješ,“ usmál se na něho svým štěněčím úsměvem a zmizel ve dveřích. 
Merlin si jen povzdechl: „Ach, to mládí.“  
 
Dudley seděl na lavičce v zahradě u hrobů svých rodičů, kterým donesl květiny, a díval se 
směrem, kde se Iris hrabal v hlíně, jak tomu říkali kluci. 
Díval se, jak sází jedno semínko za druhým a pomáhá jím s prvními krůčky nad zemí. Už za ním 
zůstala pěkná řádka mladých stromečků. Musel se nad jeho úsilím usmát. 
„Nechceš přestat jen tak nečině koukat a jít mi radši pomoc?“ křikl na něho hnědovlasý mladík 
s rukama až po lokty v hlíně. 
„No nevím, jestli ti nějak pomůžu,“ odvětil Dudley a zvedl se z lavičky. Pomalým krokem, při 
kterém se vyhýbal nově vyrostlým stromkům, přešel k Nevillovi.  
„S čím chceš pomoc?“ zeptal se, když stanul před ním. 
„Klekni si a chyť ten kmínek tady,“ řekl mu a ukázal mu, kde má chytit stromek, aby mu s ním 
pomohl. „Ale nedrž ho moc silně, aby se nezlomil. Máš na to dost síly.“ 
Dudley nad touto poklonou zčervenal a bez řečí sevřel kmínek. Nějakou chvíli pracovali tiše, než 
je vyrušil Harryho příchod. 
„Už zlanařil i tebe?“ zašklebil se na bratrance, když viděl v jaké je pozici. 
„Rád pomůžu,“ odvětil D s červenými tvářemi. 
„Tak si to nepamatuju,“ zamumlal si pro sebe Harry, ale D to slyšel a oba dva Nebelvíři si toho 
všimli. Harry se snažil ještě zmírnit dopad svých slov: „Já to tak nemyslel.“ 
„Ne, máš pravdu,“ přerušil jeho omluvy. „Byl jsem spratek.“ 
„Ale změnil ses k lepšímu,“ nadhodil Iris s jemným úsměvem. „To nemůže říct každý.“ 
„Ale za jakou cenu,“ řekl Dudley tiše a podíval se směrem k hrobům. 
Pyro se nahnul a stiskl mu rameno v konejšivém gestu, jak se snažil ukázat mu svou podporu. Byli 
přece jedna rodina. Tedy zbytek rodiny, jelikož všichni nejbližší příbuzní byli mrtvý. A vzdálení 
obývali společně s nimi hrad. Chtěl ještě něco říct, ale než stačil otevřít pusu, ozval se hrozivý řev. 
Všichni tři mladíci zvedli hlavy k nebi a hledali zdroj toho křiku. Nemuseli čekat dlouho, jelikož 
nedaleko nich se objevil černý drak. 
„To je Draco,“ řekl Harry a zamával mu, aby mu tím naznačil, že má přistát u nich. Nemuseli 
čekat dlouho, jelikož drak okamžitě zamířil k nim a než přistal, změnil se do blonďatého mladíka.  
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„Proletěl ses?“ zajímal se Pyro. 
„Musel jsem se protáhnout,“ odpověděl Zmijozel, když si upravoval oděv. 
„Doufám, že tě nikdo neviděl,“ ucedil Iris a vrátil se k sázení. 
„Neboj, byl jsem opatrný,“ ujišťoval ho. 
„Jen jestli,“ zašklebil se Nev. „Nerad bych se vyhýbal lovcům drakům nebo nějakým podobným 
magorům.“ 
Draco na to nic neřekl, jen pozvedl obočí nad jeho mluvou. Od určité doby si Neville choval 
trochu odvážněji než doposud. Možná že se v něm konečně probudila krev Merlinovců. Nakonec 
se otočil a zamířil si to zpátky do hradu, aby něco pojedl. V půlce cesty ho rozbolela hlava, až ho 
to donutilo klesnout na kolena. Než se nadál, byli u něho jeho přátelé a starostlivě se ho ptali, co 
se mu stalo. 
„Ici, co se děje?“ vypadlo z Harryho starostlivě. 
„Nevím,“ vydechl Draco a držel si hlavu. Zpoza očí mu do celé hlavy vystřelovala tupá bolest. 
Najednou se mu něco mihlo před očima a on se propadl do vize o budoucnosti. 
Stál na jedné z nejfrekventovanějších ulic v Londýně a všude kolem něho ležela mrtvá těla nebo 
umírající. Rozhlížel se a rozběhl se k nejbližšímu tělu, které jevilo známky života. Otočil ho a 
zjistil, že se jedná o mladou ženu. Její obličej nebyl skoro k poznání, jak byl poznamenán 
mučením a bytím. 
„Prosím,“ vyskřehotala ze sebe s námahou. „Prosím už ne… víc ne…“ 
„Pššš,“ uklidňoval ji. „Všechno je už v pořádku.“ 
„Ne…,“ vydechla naposled. 
Draco se díval, jak z jejich strhaných očí odchází veškeré světlo. Vztekle zavrčel dračím hlasem, 
položil ji zpátky na zem a zatlačil jí oči. Ještě chvíli se na ni díval, než zvedl hlavu a rozhlédl se 
kolem sebe. Všude kolem byla jen smrt a zmar. Tolik mrtvých. Něco upoutalo jeho pohled a 
zaměřil se tedy blíže na ten předmět. Zpoza mrtvého těla vykukovaly noviny. Vytáhl je a podíval 
se na datum vydání. Bylo dnešní. Oči se mu rozšířily překvapením, když pohledem vyhledal 
nejbližší hodiny. Byly čtyři hodiny odpoledne.  
„Draco!“ volal ho známý hlas. Ještě jednou se rozhlédl kolem sebe a nechal se vytáhnout zpátky 
do přítomnosti. 
„Draco!“ poznal Nevillův hlas. 
„Neve,“ odpověděl mu jeho jménem.  
„Díky ti Morgano,“ vydechl Harry s úlevou v hlase.  
Ice pomalu otevřel oči a nad sebou uviděl tři obličeje s ustaranými výrazy. Až teď si uvědomil, že 
leží na zemi na zádech. Nad tímto trochu pokrčil nos, jelikož se mu nelíbilo ležet na špinavé zemi. 
Harry si toho všiml a řekl: „Je v naprostém pořádku. Už krčí nos nad tím, že leží na zemi.“ 
„Harry,“ utrhl se na něho Iris. „Měj trochu úcty.“ Na to se otočil na Draca a zeptal se: „Měl jsi 
vidění?“ 
„Ano,“odpověděl. Na něco si vzpomněl a prudce se posadil, až ho znovu rozbolela hlava. 
Rozčíleně se podíval kolem sebe a zeptal se: „Kolik je hodin?“ 
Dudley se kouknul na hodinky a odpověděl: „Tři hodiny. Proč?“ 
V okamžiku, kdy uslyšel kolik je hodin, začal se sápat na nohy. Přitom ze sebe sypal vysvětlení: 
„Viděl jsem útok na Londýn. A stane se to v nejbližších chvílích.“  
„Víš kde?“ zeptal se Harry rázným hlasem. 
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Draco jen kývnutím potvrdil Harryho otázku. Nemusel se dívat na Nevilla, aby viděl, že se mladík 
duševně připravuje na bitvu. Jediný problém byl Dudley, proto se na něho otočil se slovy: „Je mi 
to líto, ale ještě toho tolik neumíš, abys mohl jít s námi.“ 
„Proč?“ otázal se Dursley dotčeně. Trénoval s Merlinem každý den a toužil to všem ukázat, ale 
zatím se nenašla ta správná chvíle. Až teď. 
„Bude to velmi nebezpečné, D,“ promluvil na bratrance Harry. „Nechci přijít ještě o tebe.“ 
Mladík se nadechoval, aby k tomu ještě něco řekl, ale ucítil na loktu jemné stisknutí. Nemusel se 
otáčet, aby věděl, že je to Neville. A dávám mu tím najevo, že stejně tím ničeho nedosáhne, akorát 
se pohádá s Harrym. Tak radši pusu znovu zavřel a dál mlčel. 
„Možná příště,“ poplácal ho Harry po rameni a zamířil si to do hradu. 
Draco ho dohnal a začal mu vysvětlovat: „Nemáme na nějaké přípravy čas. Může se to začít dít 
zrovna teď. Musíme jít hned.“ 
„Dobrá,“ souhlasil Pyro nakonec. Otočil se na Nevilla, který zůstal stát s Dudleym, a zeptal se: 
„Jdeš taky?“ 
„Už jdu,“ odpověděl mu Iris a rozběhl se k nim, jakmile se naposledy podíval na hnědovlasého 
mladíka, který se za nimi smutně díval. S pohledem upřeným na Dudleyho se všichni tři 
přemístili. 
 
S prásknutím se znovu objevili v jednom zastrčeném koutě ulice, kterou viděl ve svém vidění 
Draco. Ve vzduchu vyselo těžké ticho. Blonďatý mladík se rozhlédl kolem sebe a rázným krokem 
zamířil na hlavní ulici. 
„Ici, počkej!“ křikl na něho Harry a rozběhl se za ním. Chytil ho za rameno, otočil a řekl: 
„Nespěchej tak rychle. Nevíš, co tam čeká.“  
„Vím to naprosto přesně, Pyro,“ vyštěkl Zmijozel. „Křik a smrt. A jestli se nepletu, tak jsme tady 
proto, abychom tomu aspoň částečně zabránili.“ 
„To ano,“ souhlasil černovlásek. „Ale nemůžeme tam jen tak nakráčet.“ 
„Vezmeme si aspoň pláště,“ přidal se Neville, „a budeme se pohybovat opravdu rychle.“ 
„Dobrý nápad,“ souhlasil nakonec Draco se sebezapřením. Mávl rukou a v ní se objevil šedý 
plášť, který si přehodil přes ramena a na hlavu si nasadil kápi. Otočil se ke svým přátelům a zeptal 
se: „Lepší?“ 
„Mnohem,“ zašklebil se Harry a přehodil si přes ramena a hlavu podobný plášť. 
„Tak jdeme,“ zavelel Draco a sám se jako první rozešel k ulici. Společně pak vystoupili ze stínu 
boční uličky na světlo hlavní třídy. A v tu chvíli to začalo. 
 Ozvalo se několik hlasitých prásknutí, které naznačovalo, že se na ulici někdo přemístil. Chlapci 
se stáhli zpátky do stínu uličky a pozorně sledovali svoje okolí.  
„Kde jsou?“ ptal se Neville a s přivřenýma očima propátrával ulici. 
V odpověď se mu ozval vyděšený křik a kolem nich proběhl dav lidí, většinou žen, které byly na 
nákupech. Dokonce uviděli i několik barevných kleteb, které se prohnaly kolem a sledovaly dav 
lidí, aby způsobily co nejvíce škod. 
Harry se dál nemohl na toto zvěrstvo dívat a mávl rukou. Všechny kletby se roztříštily o velmi 
silný ochranný štít, který vykouzlil černovlasý mladík. 
Z opačné strany ulice se ozvalo šokovaně: „Co to pro Morganu bylo?“ 
„Někde tady je nějaký kouzelník,“ ozvalo se mu v odpověď. 
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„Jdeme,“ zavelel Draco a vystoupil do světla ulice. Ale nezastavil se, aby se rozhlédl. Místo toho 
zamířil přímo ke zdroji hlasu. Hnal se za svou kořistí jako drak na lovu.  
Harry se podíval po Nevillovi, ale ten jen pokrčil rameny a sám se rozběhl, aby pomohl 
bezbranným lidem, kteří slepě utíkali pryč před nebezpečím. Černovlásek si jenom ufrkl a taky se 
vydal do boje. 
Draco se hnal po ulici, likvidoval jednoho Smrtijeda za druhým. Někteří ani nevěděli, co je 
praštilo nebo proklelo. Byl k nezastavení. Ale jednu věc nedělal. A to, že si nekryl záda. Na to 
tady byli Neville s Harrym, aby se postarali, aby se mu nic nestalo, když se hnal tak dopředu. 
Iris zrovna zlikvidoval jednoho ze Smrtijedů, kteří se kradli z boční ulice, aby překazil Dracův 
lov. Podíval se po Harrym a zafuněl: „Zkus ho uklidnit nebo ho někdo zabije.“ 
Pyro se podíval blonďákovým směrem a povzdychl si: „To mi spíš ukousne hlavu.“ 
„Probudil se drak,“ usoudil Nev a nechal muže ve Smrtijedské masce svázat šlahouny osidla. 
„Jen nevím, jestli máme princeznu, aby se uklidnil,“ zašklebil se Harry vesele a rozběhl se 
k přítelovi, aby zastavil jeho šílenství. 
„Ici,“ zavolal směrem k mladíkovi. Už byl skoro u něho, když ho zarazilo temné vrčení, které se 
ozývalo zpod kápě. „A sakra.“ 
Několika rychlými kroky se dostal až ke Dracovi, popadl ho za rameno a otočil ho směrem k sobě. 
A uviděl, co čekal. Mladíkovy oči byly změněné do podoby dračích. A v jeho ústech se mu 
zostřily zuby.  
„Sakra,“ zaklel Harry ještě jednou. „Irisi mizíme!“ 
„Co se děje?“ zeptal se Nev, když k nim doběhl. Stačil mu jediný pohled na stav, v jakém byl 
blonďatý Zmijozel a všechno mu došlo. „Doufám, že se z toho probere.“ 
„Já taky,“ souhlasil Pyro a pevně chytil Draca za rameno. Společně s ním se pak přemístil. 
Neville se ještě jednou naposledy rozhlédl kolem sebe, a když zjistil, že všichni Smrtijedi jsou 
zlikvidováni, sám se přemístil zpátky domů. 
Ani ne několik minut potom se na ulici začaly objevovat skupinky bystrozorů s hůlkami 
v pohotovosti.  
„Co se to tady u Merlina stalo?“ vyjádřil jeden z bystrozorů údiv všech kolem. 
Další z nich poklekl u jednoho spoutaného těla a řekl: „Jsou to Smrtijedi.“ 
Kingsley, který se tam dostavil taky, procházel kolem těl a zmateně se rozhlížel, než řekl: „Někdo 
nás přeběhl.“ 
„To ano,“ souhlasil Simmons, který se ničeho nic objevil po jeho boku. „Ale kdo?“ 
„Někdo, kdo nemá rád Smritjedy,“ usoudil jeden z mladších bystrozorů, kteří se k nim přidali. 
„Tak to nám moc nepřidalo,“ zašklebil se další. 
„Pane,“ ozvalo se zavolání. 
Všichni se tím směrem otočili a uviděli, jak na ně mává jeden z bystrozorů. Tedy se k němu 
rozešli, aby zjistili, co ho tak nabudilo. 
„Je tady žena, pane,“ vysvětloval a přitom podepřel ženu v šoku, aby se jí lépe mluvilo. „Řekněte 
jim to, co jste mi řekla, madam.“ 
„Byli tři,“ vyrazila ze sebe. „Jeden z nich se hnal kupředu a útočil na jednoho za druhým.“ 
„A co ti dva?“ 
„Pohybovali se za ním a hlídali mu záda,“ pokračovala. „Nakonec ho dohnali a pak z ničeho nic 
zmizeli.“ 
„Zmizeli?“ nechápal Simmons, než mu došlo, že žena tím myslí přemístění. 
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„Takže je jasné, že to byli kouzelníci,“ zamumlal Kingsley. Nato se sklonil nad ní, pozvedl hůlku 
a zamířil jí na čelo: „Obliviante!“ 
Simmons, když to uviděl, vyštěkl: „Co to děláte?“ 
„Už nám víc neřekne,“ vysvětloval a narovnal se. „A musíme zachovat tajemství kouzelnického 
rodu, takže začněte shánět dohromady všechny, kdo to přežili a vymažte jim paměť. A pracujte 
rychle!“ 
„Ano, pane,“ vyštěklo několik mladších bystrozorů a rozběhli se splnit úkol. 
„Stejně jste měl počkat, mohla nám ještě něco říct,“ trval na svém Simmons. 
Kingsley se vztekle otočíl na kolegu a zasyčel: „Myslíš, že by vám něco řekla o Potterovi a 
ostatních? Jste jimi přímo posedlí.“ 
Simmons jen nahodil uražený výraz, zprudka se otočil a rázným krokem odkráčel pryč. Kingsley 
ho celou dobu pozoroval. Nakonec se zadíval na ulici a zamyšleně si pro sebe zamumlal: „Možná 
má pravdu.“ 
 
Remus se přiřítil z kuchyně do obývacího pokoje, kde si zbytek osazenstva domu dával odpolední 
čaj. Když si ho všimnul Sirius, zeptal se: „Co se děje, Remi?“ 
„Podívejte se sami,“ vyzval je vlkodlak a hodil výtisk večerních novin na stolek, kde měli šálky 
s čajem. 
Alice, Frank a Sirius se nahnuli nad novinami a se zájmem četli: „Útok na nejfrekventovanější 
ulici v Londýně. Vy-víte-kdo nebo Potterův gang? “ 
„Potterův gang?“ nadzvedl Sirius obočí nad palcovým titulkem. „To jako myslí vážně?“ 
„Píšou, že se tam objevili tři maskovaní muži,“ vysvětloval Remus, který už měl noviny přečtené. 
„Takže Holoubková předpokládala, že to byl Harry s Dracem a Nevillem.“ 
„Tu ženskou už by měl někdo zkrotit,“ zakroutila Alice hlavou nad článkem a jeho autorem. 
„Ale má to i jednu výhodu,“ řekl Remus. 
„Jakou?“ zajímal se Frank. 
„Víme, že jsou kluci v pořádku,“ zašklebil se vlkodlak. 
Než mu stačil někdo odpovědět, vletěl do obývacího pokoje Severus Snape spěšným krokem a 
v ruce svíral večerní noviny. Když si všiml, že ostatní jsou skloněni nad novinami, zavrčel: „Tak 
já se sem hrnu a vy už jste si to přečetli.“ 
Alice se jemně usmála, pokynula mu, aby si sedl, a zeptala se ho: „Dáš si s námi čaj, Severusi?“ 
„Rád,“ odvětil a posadil se do křesla. „Když už jsem přišel o ten svůj ve škole.“ Upil a 
pokračoval: „Ale jsem rád, že je Draco v pořádku. Tedy aspoň to tak vypadá podle toho článku.“ 
„Nezapomeň na Harryho,“ zasyčel Sirius, aby hájil svého kmotřence. 
„A mého syna,“ přidala se do rozhovoru Alice s jemným úsměvem. 
 
Naši tři mladíci se s tichým prásknutím objevili na pozemcích jejich hradu a první věc co udělali, 
byla, že Neville obmotal Ice svými šlahouny Ďáblova osidla. Blonďatý mladík sebou začal mlátit 
a vrčet na všechny kolem. 
Harry k němu přistoupil blíže a zasyčel mu do obličeje: „Draco, vzpamatuj se!“ 
„Nevím, jestli tohle zabere,“ povzdychl si Nev a díval se na vzpínajícího se kamaráda. 
„Co se děje?“ přiběhl k nim zadýchaný Dudley, který je uviděl z okna a přispěchal se podívat, co 
se to děje. 
„Ale,“ mávl Harry rukou. „Draco se rozhodl, že se nechá pohltit svým vnitřním drakem.“ 
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„Vnitřním drakem?“ nechápal D. 
„Dracova zvěromágská podoba je drak,“ vysvětloval Nev a buzení Draca nechal na Harrym. 
„Poprvé, když se přeměnil, ho drak skoro ovládl. Podotýkám, že už ho měl mít zkroceného. Je to 
přece jen už několik měsíců, aby to zvládl.“ 
„Tak proč tak vyvádí?“ zeptal se Dursley. 
„Nechal se ovládnout, když likvidoval jednoho Smrtijeda za druhým,“ odpověděl Harry. „Byl tím 
tak trochu posedlý.“ 
„Divíš se,“ zamumlal hnědovlasý mladík. „Taky bych se mstil, taky jsem přišel o rodinu. Draco na 
tom není o nic lépe.“ 
„Tak a mám toho dost,“ zavrčel Harry. Přistoupil blíže k Dracovi, chvíli se na něho díval, než se 
napřáhl a jednu pořádnou mu vrazil na tvář. Blonďák sebou trhl a přestal vrčet. Potřásl hlavou, 
zvedl ji a rozhlédl se nechápavě kolem sebe. Podíval se na šlahouny, které se kolem něho ovíjely, 
a zeptal se: „Co se děje? Proč jsem svázaný jako vánoční krocan?“ 
Harry se ušklíbl a odpověděl mu: „Trochu ses ztratil.“ 
„Ech,“ nechápal Draco. Otočil se na Neva a zasyčel: „Sundej ze mě ty kytky nebo je zmrazím!“ 
„Nějaký nervózní,“ zašklebil se Iris a nechal šlahouny stáhnout se zpátky do náramku na jeho 
ruce. 
Zmijozel se protáhl, promnul si ruce a znovu se zeptal: „Tak co se stalo?“ 
„Honil jsi jednoho Smrtijeda za druhým,“ vysvětloval Harry a pomalým krokem se vydal ke 
hradu. Ostatní ho následovali. „Tvůj drak se trochu neovládnul a vyšel na světlo.“ 
„Ou,“ vydechl Draco a jemně mu zrudly tváře. 
„Asi tak,“ zašklebil se Harry a opřel se do vchodových dveří. 
„Půjdu se natáhnout,“ pronesl Ice a rozešel se do schodů, které vedly nahoru k ložnicím. 
„Trochu ho to vzalo,“ nadhodil Dudley, když se díval na blonďákova záda. 
„To jo,“ souhlasil Nev smutně. 
„Půjdu za ním,“ rozhodl se Harry a vydal se do schodů taky, aby dohnal svého kamaráda. 
„A co my?“ zajímal se D. 
„Musím něco dodělat ve skleníku,“ odvětil Iris s úsměvem. „Chceš mi pomoc?“ 
„A proč ne?“ zasmál se Dudley. „Jen mi slib, že na mě nezaútočí nějaká kytka.“ 
„Tak to nevím,“ zasmál se hnědovlasý Nebelvír a rozešel se ke skleníku. Dudley ho s úsměvem 
následoval.  
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60. kapitola – Další vize 

Harry se v posteli posadil a sevřel si hlavu v dlaních. Bolela ho jako čert. Nevěděl, co si o tom 

má myslet. Najednou se narovnal a zadíval se z okna ven do černoty noci. Zamračil se, 
s povzdechem se vyhrabal z postele. Přehodil si přes ramena župan, zavázal si ho a s dalším 
povzdechem vyšel ze svého pokoje. 
Temnou chodbu si osvětloval koulí ohně, která mu poskakovala v dlani. Cestou ven na pozemky 
několikrát zívl. 
„Příště by mohl ve dne,“ zamumlal si pro sebe, když potlačil mohutné zívnutí. Konečně vyšel na 
pozemky hradu, rozespale se rozhlédl kolem sebe, a pak zamířil k altánku, který stál v rohu 
zahrady. Cestou nestačil potlačit několik zívnutí. Přece jenom byla noc, tedy brzké ráno. 
Přišel až k altánu, nakoukl dovnitř a zjistil, že jeho intuice byla správná. Na lavičce tam seděl 
Draco. Pyro si přitáhl župan blíže k tělu a vešel dovnitř. Posadil se naproti němu a zeptal se: „Co 
se děje, Draco?“ 
Žádné odpovědi se mu nedostalo. Povzdechl si a znovu se zeptal: „Proč mě budíš v takhle brzkou 
hodinu? Málem se mi rozskočila hlava, když jsem ucítil tvůj neklid.“ Najednou ho něco napadlo, 
rozhlédl se kolem sebe a zeptal se: „Když už jsme u toho, kde je Neville?“ 
„Spí,“ odpověděl mu konečně na jednu z otázek. 
„Tos jako vzbudil jenom mě?“ zavrčel Harry mírně naštvaně. 
„Nechtěl jsem,“ bránil se Draco s povzdechem. „Nechtěl jsem vzbudit nikoho.“ 
„Proč?“ nechápal Pyro a uprostřed altánku vykouzlil oheň, aby jim bylo trochu teplo. „Co se 
stalo?“ 
Draco chvíli mlčel, než ze sebe dostal: „Měl jsem sen.“ 
„Vidiny?“ 
Ice kývl hlavou v souhlasném gestu, než pokračoval: „Bylo to až moc živé. Jsem z toho dost …“ 
„Vyděšený?“ nadhodil Harry. 
„To ne,“ nesouhlasil blonďák a posunul se blíže k ohni. „Spíš rozrušený.“ 
„Rozrušený?“ nadzvedl Nebelvír obočí. „Co se ti zdálo?“ 
„Zdálo se mi o otci,“ odvětil, ale dál už nic neříkal. 
„O otci?“ podivil se Pyro. „Něco se mu stane?“ 
„Nic špatného,“ uklidňoval ho rychle, když viděl, že se Harry dost vyděsil. „Viděl jsem se 
v kuchyni společně s Alici Longbottomovou a Remusem Lupinem.“ 
Černovlasému Nebelvírovi spadla brada. Nakonec se vzpamatoval natolik, že se zeptal: „Cože?“ 
„Zdálo se mi o otci, jak sedí v kuchyni společně s ostatními z našich rodin,“ vysvětloval. „Bylo to 
tak živé, že se mi z toho až zatočila hlava.“ 
„Lucius je ve vězení, že?“ ujišťoval se Harry zamyšleně. 
„Ano,“ odvětil Zmijozel nejistě. „Tedy doufám, že tam ještě je.“ 
„Cos přesně viděl?“ zeptal se znovu Harry a připadal si jako hlupák, jelikož už se na toto ptal. 
Draco si povzdychl, natáhl ruku a dotkl se černovláskova čela, přitom zavřel oči. Druhý mladík 
zavřel oči taky a čekal, co mu Ice ukáže. 
Když znovu otevřel oči, viděl všechno Dracovýma očima. A co uviděl, ho překvapilo, i když 
věděl, co má čekat. 
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Na židli v prostorné kuchyni u kuchyňského stolu seděl Lucius Malfoy a upíjel ze šálku, ze 
kterého se ještě kouřilo. V okamžiku, jak se jeho rty smočily v čaji, vešla do kuchyně Alice a 
s úsměvem se zeptala: „Tak brzy, Luciusi?“ 
„Nemohl jsem už spát,“ odvětil ji a odložil hrneček zpátky na podšálek.  
„Máš problémy se spánkem?“ zajímala se žena a nalila si šálek čaje.  
„Trochu,“ přisvědčil. „Nejspíš za to může Azkaban. Není to příjemné místo.“ 
„To ani léčebna,“ usmála se Alice a upila svého čaje. Lucius její úsměv opětoval. 
Než stačili zabřednout do dalšího hovoru, vešel do kuchyně s mohutným zívnutím Remus. Jakmile 
si všiml obyvatel kuchyně, zarazil se a s mírným ruměncem řekl: „Omlouvám se. Nevěděl jsem, 
že už tady někdo bude.“ 
„Taky tě trápí nespavost?“ zajímala se Alice a ukázala mu na prázdnou židli u stolu.  
Remus si nachystal něco k jídlu, krajíc chleba s máslem a marmeládou, ráno toho více nesnědl, a 
zasedl ke stolu, kde si nalil trochu čaje. 
„Kde je zbytek obyvatelstva domu?“ zašklebil se Lucius nad vlkodlakovou snídaní. 
„Nejspíš spí,“ odvětil Lupin s úsměvem. 
V tuto chvíli se vize ztratila a Harry se vrátil myslí zpět do altánku. Se zvláštním pohledem 
v očích se zadíval na Draca, který se díval všude jen ne na Harryho.  
„Co s tím provedeme?“ zeptal se ho Pyro. 
„Co bys chtěl dělat?“ nechápal Draco a zadíval se na přítele nechápavě. 
„Tak předpokládám, že se tvůj otec nedostane z vězení sám,“ nadhodil. „Budeme tomu muset 
trochu pomoc.“ 
„To navrhuješ, abychom se vloupali do vězení, když jsme z něho teprve nedávno utekli?“ ucedil 
blonďák. 
„A máme na něho jen dobré vzpomínky,“ zašklebil se Pyro. 
„Moc vtipné, Pottere,“ zavrčel Draco. 
„Tak teď už vážně,“ řekl Harry vážným hlasem. „Dostaneme tvého otce z vězení za každou cenu, 
a tím i naplníme tvou vizi. Jen doufám, že zase nepropadneš drakovi. Podruhé se mi tě z toho tahat 
nechce.“ 
„Ty dneska přímo sršíš vtipem,“ ucedil Ice. 
Než se k tomu mohl Harry vyjádřit nějakou peprnou poznámkou, vešel do altánku Neville 
s mohutným zívnutím. Protřel si oči hřbetem ruky a zeptal se: „Co tady, u Merlina, děláte v takto 
brzkou hodinu?“ 
„Neve,“ zvolal Harry překvapeně, když ho uviděl. „Co tady děláš?“ 
„Já se ptal první,“ odvětil mu a posadil se blízko k ohni. „Ale k tvé otázce. Vzbudily mě nějaké 
představy o Luciusu Malfoyovi.“ 
„To je odpověď i na tvou otázku,“ zašklebil se Harry. 
„Viděl jsi všechno?“ zeptal se ho Draco, aby si ujasnil, co všechno Iris ví a co mu musí ještě 
vysvětlit. 
„Jo, všechno,“ odpověděl mu se zívnutím. „A navrhuji, abychom to nechali na zítra, až se všichni 
vyspíme. Vždyť mudlové mají takové hezké pořekadlo – Ráno moudřejší večera.“  
S těmito slovy se zvedl z lavice v altánu a jako první opustil dřevěnou stavbu, míříc zpátky do 
hradu a hlavně do postele. 
Harry se zašklebil nad Irisovým chováním, mávnutím ruky uhasil oheň a řekl směrem k Dracovi: 
„Má pravdu. Jdeme prospat zbytek noci a ráno uvidíme.“ 
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„Dobrá,“ souhlasil nakonec Draco a následoval ho zpátky do hradu. Cestou si zavázal župan blíže 
k tělu, jelikož se trochu ochladilo a on už neměl po ruce oheň, který by ho zahřál. 
 
Druhý den nebo spíše ten den později zastihla snídaně Dudleyho samotného v jídelním sálu. 
Nechápavě se kolem sebe rozhlížel, jelikož na stole bylo prostřeno pro čtyři, ale byl tam sám. 
Nakonec pokrčil rameny a řekl: „No tak já čekat nebudu.“ 
S těmito slovy si sedl na svoje místo a pustil se do jídla. Byl už skoro najezený, když do jídelny 
vešel první z ospalců. A byl to Neville. 
„Dobré ráno,“ pozdravil ho Dudley. 
„I tobě,“ usmál se Nebelvír, když si sedl na svoje místo vedle něho a nandal si trochu jídla.  
„Už jsem si myslel, že budu snídat sám,“ zašklebil se D. 
„Hmmm,“ zamumlal druhý mladík s plnou pusou vajíček. Polknul a odvětil: „Draco měl v noci 
jednu ze svých vizí a byl z toho trochu rozrušený.“ 
„Co viděl?“ padla další otázka. 
Neville mu v rychlosti všechno vylíčil, než pokračoval ve své snídani. Nechaje Dudleyho vstřebat 
informace. 
„To je něco,“ vydechl nakonec Dursley. „Kdy se do toho dáme?“ 
„O tobě nepadlo ani slovo, D,“ vešel do jídelny Harry, který slyšel jejich rozhovor přes spojení 
s Nevillem. 
„Tak to ne, Harry,“ zavrčel jeho bratranec. „Tentokrát mě z toho nevynecháte!“ 
„Tentokrát?“ přidal se k jejich skupince Ice. Na jeho tváři bylo vidět určité vyčerpání z nevyspání 
a také z jeho vize. 
„Jo, tentokrát půjdu s vámi,“ řekl D pevně. „Merlin už mě toho naučil dost. Jsem schopný se o 
sebe postarat.“ 
„A jak se tam chceš dostat?“ zajímal se Harry a zakousl se do párečku. „My poletíme.“ 
„Tak v tom nebude problém,“ zašklebil se Dudley. Vstal ze svého místa, poodstoupil o několik 
kroků od stolu a zavřel oči. 
Draco už chtěl otevřít pusu a něco poznamenat, když se D začal měnit. Po chvíli už před nimi stála 
místo Dudleyho krásná poštolka. Blonďák jenom pozvedl obočí. Tohle tak trochu nečekal. 
„Koukám, že se Merlin činil,“ utrousil nakonec. 
Dravý pták zaskřehotal a vzlétl. Několikrát obletěl místnost, než se usadil na Nevově natáhnuté 
paži. Mladík ho pohladil jedním prstem po hlavě, až poštolka přivřela slastně oči. Harry se natáhl 
blíže, aby si mohl bratrance prohlídnout z blízka. Ale ptákovi se to moc nelíbilo. Zamával křídly a 
vzlétl. Letěl nízko nad zemí a během toho letu se změnil zpátky na hnědovlasého mladíka. 
Vyzývavě se zadíval na Harryho s Dracem, jelikož věděl, že Nev by ho klidně sebou vzal, a řekl: 
„Ještě nějaké nároky?“  
„No,“ zadumal se Harry, ale na nic nepřišel. 
„Jestli se ti něco stane, tak si mě nepřej,“ zasyčel Draco.  
Dudley zajásal, jelikož bylo rozhodnuto, že tentokrát se do akce dostane i on. Posadil se zpátky na 
svou židli k jídelnímu stolu a zeptal se: „Tak jak to provedeme?“ 
„Zatím jsme v průběhu plánování,“ zčervenal Harry, jelikož ho D zastihl trochu nepřipraveného. 
„Jinými slovy,“ navázal Draco se šálkem u úst, „nemáme nic.“ 
„I tak by se to dalo říct,“ zašklebil se černovlasý Nebelvír. 
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„V tom případě je nejvyšší čas přijít s nějakým plánem,“ navrhl Dudley a vyzývavě se zadíval 
kolem stolu.  
„Jsem pro,“ přidal se Nev, který doposud jenom přihlížel rozhovoru mezi zbytkem jeho přátel.  
Několik dalších hodin plánovali proniknutí do kouzelnického vězení Azkaban. Padlo několik 
návrhů, ale byly hned zamítnuty. Nakonec se rozhodli poradit se s Merlinem a ostatními předky. 
 
„Míníte se vloupat kam?“ zahřměl Merlinův hlas celou místnosti, když vezmeme v potaz jeho věk, 
měl úctyhodný hlas. 
„Do Azkabanu,“ zopakoval Harry svoje slova a trochu se přikrčil, jelikož očekával další příval 
prudkých slov z úst Merlina, největšího kouzelníka všech dob. 
„Och,“ zabořil si muž hlavu do dlaní.  
Rowena se jemně usmála a zeptala se: „Proč se tam chcete vracet?“ 
„Měl jsem sen,“ vysvětloval Draco. 
Na toto sdělení Merlin zareagoval zdvižením hlavy a otázkou: „Věštecký sen?“ 
„Ano,“ odpověděl Ice. 
„O čem?“ padla další otázka. 
Ice mu v rychlosti vypověděl, co se mu předchozí noc zdálo. Všichni zakladatelé si mezi sebou 
něco šeptem sdělovali. Merlin si toho všiml a obořil se na své potomstvo: „Co to tam vyvádíte? 
Máte radit a ne si šeptat!“ 
„Odpusť, otče,“ omlouvala se Helga za všechny své sourozence. 
Stařec mávl rukou a otočil se zpátky na mladíky sedící před ním v křeslech. Na chvíli se zamyslel, 
než pravil: „Nejlepší asi bude se tam proplížit a doufat, že si vás stráže nevšimnou. Ještě že 
Mozkomoři jsou pryč.“ 
„Nevím, jestli je to úleva,“ komentoval to Nev. „Když se zamyslíme, kde teď asi jsou.“ 
„Nechme toto téma stranou,“ navrhl Godrik, když viděl, kam debata směřuje. „Zaměřme se na 
důležitější věci.“ 
„Správně,“ přidal se Salazar. „Jako například jak se tam chcete dostat? Přemístění nepřichází 
v úvahu, jelikož určitě mají bariéry.“ 
„No, jestli se tomu dá říkat bariéra,“ ušklíbl se Draco. „Minule jsme pláchli jako ptáci, proč to 
neudělat stejně?“ 
„Souhlasím,“ řekl Merlin po chvíli přemýšlení. „Vzhůru na Azkaban!“ 
Když se za chlapci zavřely dveře, Harry se otočil na svoje kamarády a s úšklebkem pronesl: 
„Vzhůru na Azkaban? Nepřijde vám, že nám začíná trochu senilnět?“ 
Touto větou vyvolal tolik potřebný smích před těžkou zkouškou. 
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61. kapitola - Azkaban 

Nechtěli cestu dlouho odkládat, takže za dva dny za úsvitu se hrad začal hemžit rozespalými 

mladíky, kteří sháněli poslední potřebné věci na výpravu. 
Harry se zrovna vracel z kuchyně, kde vyloudil něco k snědku na cestu, tedy hlavně pro 
podvyživeného vězně, když narazil do Draca, který pro změnu nesl knihu. 
„Na co prosím tě neseš tu knihu?“ zajímal se, když se zařadil po jeho boku a společně šli do 
jídelny, kde měl být zbytek týmu. 
„To je můj deník,“ vysvětloval Zmijozel. „Napsal jsem do něho všechno, co se událo. Nosil jsem 
ho vždycky u sebe, proto ho mám i teď.“ 
„Doufám, že jsi to trochu vycenzuroval,“ utrousil Harry. 
„Cože jsem s tím měl udělat?“ podivil se Draco. 
Černovlásek protočil očima a řekl: „Vynechal určité věci.“ 
„Nejsem blbej,“ odsekl Ice. 
„Nooo,“ protáhl Harry a vysloužil si pohlavek na zátylek. „Auu!“ 
„To máš za ty připomínky,“ zavrčel blonďatý Zmijozel a rozešel se kupředu. Harry ho následoval 
a přitom si třel zátylek, ale na tváři měl úsměv. 
Když došli k jídelně, uslyšeli: „Říkám ti, že toho bereš moc.“ 
„Bylinek není nikdy dost,“ ucedil druhý hlas. „Navíc nevím, v jakém bude stavu.“ 
„Máš snad magii, ne,“ odporoval první mužský hlas. 
Harry se opřel s úšklebkem do dveří a vešel do jídelny, kde se hádali Dudley s Nevillem. A řekl: 
„Nad čím se tady dohadujete?“ 
„Nad ničím,“ odsekl Iris. 
Ale D měl jiný názor: „Neville se nabaluje, jakoby měl léčit celou armádu a ne jenom jednoho 
člověka. Vsadím se, že tolik bylinek nepoužil ani na mě.“ 
„To mám brát jako urážku?“ ucedil Nev. 
„Ne, jen konstatování faktu,“ zašklebil se Harry. 
„Víte, co mi oba můžete,“ odsekl Iris a znovu se vrátil k balení tašky do akce. 
Draco si jen povzdychl a řekl: „Myslím, že je načase vyrazit, jestli se tam chceme ještě dneska 
dostat.“¨ 
A jako první se vydal ke dveřím a opustil místnost. Ani se neohlédl, aby se přesvědčil, zda ho 
následují. Věděl, že se nakonec vydají za ním. Šel rázným krokem a zastavil se až uprostřed 
zahrady, která začala propukat v květ. A to jenom díky Nevillově péči a starosti. 
Zastavil se, zhluboka se nadechl a otočil se k mladíkům, kteří stáli v jeho těsné blízkosti a čekali, 
až dá povel k prvnímu kroku plánu. 
„Připraveni?“ zeptal se Draco všech přítomných. 
Harry kývl hlavou, Dudley jen pokrčil rameny a Neville naposledy prošel tašku, ve které měl 
uloženy všechny potřebné lektvary. Poslední jmenovaný se otočil na Ice a řekl: „Jak nejvíce 
můžeme být.“ 
„Líp už to nejde,“ souhlasil Harry. 
„Výborně,“ zašklebil se blonďatý Zmijozel. Zavřel oči a po chvíli na jeho místě stála nádherná 
bílá sova. Podrážděně zamávala křídly, jelikož tím chtěla naznačit, aby si pospíšili. 
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Dudley se ušklíbl a také se proměnil do své podoby ptáka – poštolky. Zamával křídly a vznesl se 
do vzduchu. Několikrát zakroužil nad hlavou svého bratrance, než ze sebe vydal vyzývavý výkřik. 
Černovlásek se zasmál, i on se proměnil do krkavce a okamžitě se vydal honit poštolku. Ale dravý 
pták byl poněkud rychlejší, takže Pyro jen vztekle zakrákal a otočil se ve vzduchu na posledního 
člena jejich skupinky, který se ještě neproměnil. Ale k jeho překvapení se Nev už dávno vznášel 
vedle bílé sovy kousek od nich. 
V hlavě se mu ozval hlas: „Vyrazíme!“ 
„Letíme,“ souhlasil Pyro a jako první se vydal směrem, kterým ležel Azkaban. Ostatní ho rychle 
následovali. 
 
Letěli už několik hodiny, když se před nimi konečně začal rýsovat ostrůvek, na kterém se 
nacházelo kouzelnické vězení Azkaban. Předem byli domluveni, jak to provedou, takže k žádné 
komunikaci mezi nimi už nedošlo.  
Po jednom dosedli na zem u severního křídla, ve kterém podle jejich vzpomínek byl uvězněn 
Lucius Malfyo, otec Draca. A odpykával si doživotní trest za službu Vy-víte-komu. 
Nikdo by ani 
nemrkl a místo 
nich už stáli 
čtyři mladíci. 
Ale jen jeden 
z nich měl 
připravenou 
hůlku. 
Černovlasý 
Nebelvír 
zvědavě pozvedl 
hlavu k věži a 
pátravým 
pohledem si ji 
prohlédl. 
„Jak to vypadá?“ 
zeptal se Draco 
hlasem, ve kterém byla znát mírná nervozita.  
„Pořád stejně,“ ucedil Harry a sám tomu skoro nechtěl věřit. „Od našeho odchodu se vůbec nic 
nezměnilo. Dokonce ani nepozměnili obranná kouzla či bariéry. Jsou velmi sebevědomí.“ 
„Spíše nabubřelí,“ ušklíbl se Iris. Otočil se na Harry a zeptal se: „Strhneš je?“ 
„Že váháš,“ zašklebil se v odpověď a stočil svou pozornost zpět na věž. Chvíli se nic nedělo, ale 
za chvíli to vypadalo, že se zeď chvěje. To Potter útočil svou silou a magií na obranná kouzla a 
snažil se je strhnout, aby mohli vstoupit dovnitř a osvobodit jednoho z vězňů. 
„Bude ti to ještě dlouho trvat?“ zeptal se Draco uštěpačně, když se dlouho nic nedělo. 
„Trpělivost přináší růže,“ ozval se Neville vesele. 
„Stačil by bodlák,“ odsekl blonďák. 
„Ještě chvíli,“ řekl Harry a zamračil se. Zeď před ním se zachvěla a přímo hmatatelně mohli cítit, 
jak se bariéry hroutí. 
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„Konečně,“ řekl Draco. 
„Ještě malý moment,“ zvedl černovlásek ruku. Znovu se zaměřil na zeď před sebou. Netrvalo to 
dlouho a zeď před nimi praskla a utvořila vchod dovnitř. 
„Super,“ promluvil D poprvé od jejich přistání. Byl trochu vyčerpaný z jejich letu, ale nechtěl 
přijít o záchrannou misi, jelikož si byl jistý, že by ho nechali hlídat, kdyby se jen slůvkem zmínil. 
„Kdo půjde první?“ zajímal se Iris, ale než mu stačil někdo odpověď, Draco se vydal dovnitř. 
Harry jeho směrem mávl rukou a řekl: „Stačí ti to jako odpověď?“ 
„Bude muset,“ ušklíbl se a otočil se na Dudleyho: „Buď ve střehu!“ 
„Neboj,“ uklidňoval ho D rychle. 
„Tak jdeme nebo nám uteče a do něčeho se zamotá,“ pronesl Pyro a vešel puklinou dovnitř. 
Následován oběma hnědovlasými mladíky. 
 
Nestačili projít ani několika chodbami, když se proti nim objevila první kouzla z řad obránců 
Azkabanu. Draco, který šel první, jen vztekle mávl rukou a kletby se odrazily od jeho silného 
štítu. Harry, který kráčel pevným krokem vedle něho, vyslal svoje svazovací kouzla na dozorce. 
Někteří z nich stačili vykouzlit štíty, takže se svázání vyhnuli, ale zbytek neměl tolik štěstí a se 
zaduněním spadli na zem. 
„Amatéři,“ procedil blonďák skrz zuby. 
„Nepodceňovat!“ zvolal Nev, který jim kryl pravý bok, jelikož z boční chodby se přiřítila další 
část vězeňských dozorců. 
„Souhlasím s Nevem,“ přidal se do rozhovoru D, který měl dost práce s levou stranou chodby. 
Nakonec stáli všichni k sobě zády a každý z nich hlídal jednu část chodby. 
„Začínám toho mít dost,“ zavrčel Draco dračím hlasem, když odrazil další z nepěkných kleteb. I 
když všichni byli dost dobře vycvičeni Merlinem, měli dost co dělat, aby v úzkém prostoru mohli 
aspoň trochu manévrovat. 
„Já taky,“ přidal se na jeho stranu Nev, což nebylo ani trochu typické. Otočil se na Dudleyho a 
vyzval ho: „Hlídej mi záda!“ 
„Dobře,“ potvrdil mu, že ho slyšel. A natočil se tak, aby pokryl i Nebelvírovu část chodby. 
Hnědovlasý Nebelvír ztuhnul na místě, zavřel oči a soustředil se. Nevšímal si kouzel, které jeho 
směrem létaly, jelikož plně věřil svým přátelům.  
„Neve, ať už děláš cokoliv, pohni si!“ zavolal jeho směrem Harry trochu uštěpačně. Ale odpovědi 
se mu z úst Irise nedostalo. Místo toho se chodbou začaly ozývat výkřiky překvapení a bolesti. 
Harry překvapeně zamrkal, když přímo před ním ze země vybujelo chapadlo Ďáblova osidla a 
jemně se mu otřelo o tvář.  
„Irisi, nech toho,“ zamumlal Pyro jeho směrem, ale tak aby nepoškádlil osidlo, jelikož si byl 
vědom, že Neva poslouchá jen z lásky k němu a mohl by mu ublížit. 
„Říkali jste, že vás to tady už nebaví,“ zasmál se Nev a otočil se čelem ke zbytku jejich skupinky. 
Kolem jeho zápěstí se ovíjely drobné šlahounky, některé z nich mířily přímo do země. To byly ty, 
které napadly a svázaly všechny dozorce, kteří jim stáli v cestě k jejich cíly. 
„Dobrá práce, Neve,“ zašklebil se vesele Dudley, když si prohlížel jeho práci. „Budou si to 
pamatovat? Přece jenom se musíme nějak chránit.“ 
„Správná poznámka,“ souhlasil Draco a poklekl u jednoho svázaného dozorce. Položil mu jeden 
prst na čelo a zavřel oči. Když je znovu otevřel, rudě se leskly a muž byl v bezvědomí. Znovu 
vstal, oprášil si kalhoty a řekl: „Bude vědět, jen že jsme tady byli.“ 
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Nev natáhl ruku k muži v bezvědomí a díval se, jak ho šlahouny pouštějí. Zároveň se díval, jak 
Harry s Dracem jednoho dozorce po druhém zbavují jejich vzpomínek. Dudley jen stál v jejich 
středu a zvědavě je pozoroval. S Merlinem ještě nedošel tak daleko, aby jim byl schopen pomoci, 
tak tedy jen tak stál a nepletl se jim pod nohy. 
Když byly všechny vzpomínky pozměněny, řekl Draco: „Jdeme dál.“ 
Aniž by čekal na jejich reakci, rozešel se směrem, kde tušil otcovu celu. Ostatní jeho přátele ho 
beze slova následovali, chápajíc jeho shon. Lucius byl poslední žijící člen jeho rodiny, takže se 
moc nedivili. I oni by udělali všechno pro svoji rodinu.  Nevovi se to dokonce už povedlo. 
Harry se rozhlížel kolem sebe a stále se více se mračil, nakonec řekl: „Určitě to je někde tady? 
Moc to tady nepoznávám.“ 
„Šli jsme tudy jenom jednou,“ odvětil mu Neville. „Nemyslím si, že by sis to tak dobře 
zapamatoval.“ 
Než mu mohl Pyro něco peprného odseknout, přerušil ho Draco slovy: „Cítím ho. Jdeme dobře.“ 
Harry se podíval po Dudleym, jakoby čekal, že mu to vysvětlí, ale ten jen pokrčil rameny. 
Rozhodl se to dál nerozvádět a tiše kráčel za blonďákem, který vedl jejich skupinku. 
Šli takto ještě asi pět minut a několikrát zahnuli, než se ocitli před celou, kterou hledali. 
Posledních pár kroků Draco skoro přeletěl, aby se co nejdříve dostal ke svému otci. Sevřel tyče 
cely do svých rukou a zadíval se dovnitř. Ale v šeru, které panovalo uvnitř, toho moc neviděl. 
Harry tedy natáhl svou ruku skrz mříže, vykouzlil si na dlani malý ohýnek a nechal jím prosvětlit 
celu.  
„Je tam?“ zajímal se Dudley, když nahlédl přes bratrancovo rameno dovnitř. 
„Ano,“ odvětil mu Draco, kterému v hlase byly znát emoce. Dál ovšem nic neřekl a sevřel pevněni 
mříže v rukou. Pak použil svou dračí sílu a roztáhl mříže od sebe. 
Harry mu položil ruku na rameno a řekl: „Děláš to příliš složitě. Ustup!“ 
Ice tedy poslechl a o několik kroků ustoupil, aby dal prostor Harrymu. Ten si stoupl trochu bokem 
k cele a natáhl k ní ruce. Chvíli je tak nechal, a pak s nimi prudce trhl k sobě. Mříže celé a 
najednou vyletěly ze zdi a zastavily se až na protější zdi. 
„Vidíš, tak se to dělá,“ otočil se s úšklebkem na Draca, ale ten ho vůbec nevnímal. Spěchal totiž 
dovnitř cely ke svému otci.  
Ten ležel na své posteli otočený zády ke vchodu, a co bylo nanejvýš divné, vůbec nereagoval na 
povyk, který se tu děl. Což vyvolalo obavy ze strany jeho syna. Poklekl u jeho lože a jemně s ním 
zatřásl se slovy: „Otče?“ 
Když se mu nedostalo odpovědi, oparně s ním otočil, tak aby mu viděl do tváře. Vlasy měl 
rozcuchané a špinavé. V jeho tváři bylo vidět velké strhání a smutek. Draco natáhl ruku, jemně mu 
přejel špičkami prstů po tváři a skoro jí strhl zpátky, když ucítil horkost jeho kůže. Prudce se 
otočil na Nevilla, až mu zavlály rozpuštěné vlasy kolem tváře, a zvolal: „Irisi, rychle.“ 
Dotyčný mladík rychlým krokem přešel prostor mezi nimi, vyzval Draca, aby odstoupil od postele 
a poklekl místo něho. Natáhl ruce nad mužovu tvář a zavřel oči. Čelo se mu svraštilo obavami, 
když znovu otevřel oči.  
Otočil se na Draca a řekl: „Musíme ho odtud dostat. A to co nejrychleji.“ 
„Je to vážné?“ vyslovil Harry otázku, která trápila i Ice.  
„Ne, moc,“ odpověděl Iris. „Ale musíme ho dostat odtud, abych ho mohl vyléčit.“ 
„Výborně,“ řekl Dudley, který hlídal u dveří, kdyby se náhodou někdo objevil. Ale moc tomu 
nevěřil, jelikož si myslel, že se už všichni objevili při jejich příchodu.  
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Harry se po něm ohlédl a řekl mu: „Pojď mi pomoc, D.“ 
„Jistě,“ opáčil a vkročil do cely. Ale co netušil, bylo to, že na tento okamžik čekala osoba, která se 
skrývala za rohem a vše pozorovala. V okamžiku, jak vešel dovnitř, vykročil dotyčný ze stínu a 
opatrně se kradl k cele. Ze záhybů pláště vytáhl hůlku a mávl s ní směrem k mřížím, které ležely 
zapomenuty u zdi. Ty se vznesly a potichu přeletěly do míst, kam patřily. Dotyčná osoba, která 
podle postavy byl muž, mávla prudce hůlkou a mříže se s velkou prudkostí přibouchly ke zdi. A 
překvapily tím všechny osoby v cele. 
„Co to?“ nechápal Dudley, který z jedné strany podpíral Luciuse Malfoye. 
Harry, který přidržoval hlavu rodiny Malfoyů z druhé strany, pronesl: „Jeden poslední statečný 
obránce.“ 
„Na dlouho ne,“ zašklebil se Draco a stoupl si před jejich skupinku. Zamračil se na mříže, prudce 
trhl rukou a ty odletěly zpátky ke zdi, kde před chvíli ležely. Obrátil se zpátky na svoje přátele a 
řekl: „Můžeme jít.“ 
„Už bylo na čase,“ ušklíbl se Pyro a společně s Dudleym zamířili za Dracem ven z cely. Neville 
celou jejich skupinku uzavíral.  
Draco vyšel z malé místnůstky a rozhlédl se kolem sebe, jak hledal osobu, která se je pokusila 
zastavit. Sice marně, ale pokusila. Když jeho pohled dopadl na muže stojícího nedaleko od něho, 
musel se usmát: „Zdravím, pane řediteli Holesi.“ 
„Vy.. vy,“ koktal muž vyděšeně. 
„Ano, jsme to skutečně my,“ zašklebil se Draco a poodešel ode dveří, aby mohli vyjít i ostatní. 
Když vyšli i Harry s Nevillem, pobledl muž ještě více, jelikož na tváři černovlasého Nebelvíra hrál 
přímo ďábelský úšklebek. 
„Potter,“ vydechl Holes. „Longbottom.“ 
„Rádi vás vidíme, pane řediteli,“ usmál se Nev. Ale nedalo se usoudit, jestli to myslí vážně nebo 
ironicky. 
„Odtud se nikdy nedostanete,“ pobral muž trochu odvahy.  
„To už jsme někdy slyšeli,“ zasmál se Draco a přistoupil blíže k řediteli. Muž byl tak vyděšený, že 
se naprosto na nic nezmohl. Jen zíral s otevřenou pusou. Blonďák přišel až k němu a chytil ho za 
klopy hábitu. Než se stačil Holes k něčemu zbráborat, Draco je oba přemístil. 
Znovu se objevili před hlavní bránou Azkabanu. Tam s ním Zmijozel hodil na zem a řekl mu: 
„Dobře se dívej!“ 
S tímto se otočil čelem k budově a kývl na ostatní. Harry opatrně předal Luciuse Dudleymu na 
držení a společně s Nevillem přešli k Iceovi. Všichni se dívali směrem na vězení. 
„Co chcete udělat?“ vyrazil ze sebe Holes zděšeně. 
Ale ani jeden z nich mu neodpověděl nahlas. Jedinou odpovědí mu bylo jemné zachvění, které se 
šířilo celým ostrůvkem. Muž se zděšeně díval kolem sebe, jak puká zem, zdi se hroutí a skála 
praská. Vězení před ním bylo strhnuto k zemi silou tří spojených myslí, ale to on nemohl vědět. 
Viděl jen zkázu.  
„A co ti lidé, co byli uvnitř?“ vykřikl s hrůzou v hlase, když si uvědomil, jaká to musela být smrt. 
Neville se na něho otočil a řekl: „Ti všichni jsou támhle.“ S těmito slovy ukázal za něho.  
Vyděšený ředitel věznice se otočil a uviděl desítky lidí, kteří leželi v bezvědomí za ním. Ale nikdo 
nebyl mrtvý. Otočil se zpátky na mladíky, ale ti byli pryč. Rozhlédl se kolem sebe, ale nikde je 
neviděl. 
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„U Merlina,“ vydechl s úlevou a složil si hlavu do dlaní. Taková to byla pro něho úleva. Mohli ho 
zabít, ale ušetřili ho. Nevšiml si Harryho, který byl schovaný za rozbitou stěnou, jak ho pozoruje 
s úšklebkem.  
Ostatní byli s ním. 
„Můžeme?“ zeptal se ho Draco, který teď pomáhal Dudleymu podpírat otce.  
„Ano,“ odpověděl mu Harry a přidal se k jejich malému kroužku. Sevřel Nevillovu ruku a druhou 
obtočil kolem Dudleyho. Nev udělal to samé z druhé strany a sevřel do dlaní Dracovu dlaň. 
Zhluboka se nadechl a zeptal se: „Připraveni?“ 
„Co nejhoršího se může stát?“ zeptal se Dursley trochu nervózním hlasem. Ještě nikdy se 
nepřemisťoval a to, co o tom četl, nebylo zrovna povzbudivé. 
„No,“ pokrčil rameny jeho bratranec. „V nejhorším případě se někdo rozštěpíme. Ale to zjistíme 
až na místě.“ 
„Pottere, neděs ho!“ zavrčel Draco, který začínal být trochu netrpělivý. „A jdeme!“ 
S těmito slovy s hlasitým prásknutím zmizeli z ostrova, na kterém kdysi stávalo obávané vězení 
Azkaban, které hlídali mozkomoři. 
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62. kapitola - Vysvobození 

Ředitel vězení seděl zkroušený na zemi a díval se na svoje kdysi krásné vězení, které teď před 

ním leželo v ruinách. Uslyšel za sebou bolestné zasténání a otočil se. Spatřil, jak se jeden z jeho 
dozorců pomalinku snaží vstát. Nějak ho to nechalo chladným a znovu se zaměřil na svoje vězení.  
„Řediteli?“ ozvalo se za ním nechápavě a dosti překvapeně.  
Ale on vůbec nereagoval, jen zničeně zíral na ruiny před sebou. Slyšel, jak muž za ním vstává a 
pomalým šouravým krokem se k němu blíží. Bylo mu to jedno. 
„Řediteli, co se tady stalo?“ mávl dozorce rukou k ruinám. Nedokázal pochopit, co se tady stalo, a 
žádal vysvětlení, které se za chvíli dostavilo. 
„Zničili ho,“ zašeptal Holes. 
„Kdo?“ padla další otázka. 
„Potter, Malfoy a Longbottom,“ odvětil ředitel. „Zničili moje nádherné vězení.“ 
„Musíme poslat pro pomoc,“ vyhrkl dozorce, když uslyšel tato tři jména. „Můžou být ještě někde 
tady.“ 
„Jsou pryč,“ řekl druhý muž pevným hlasem. „Všechny nechali naživu a zmizeli společně 
s Luciusem Malfoyem.“ 
„Och,“ vydechl. S tímto výdechem se začal šacovat a hledat svou hůlku. Ale u sebe ji nenašel. 
Začal se tedy rozhlížet kolem sebe po zemi, ale ani tam nikde nebyla. Nakonec zavrčel: „Sakra.“ 
Najednou se mu něco otřelo o ruku. Podíval se tím směrem a uviděl, jak mu ředitel svou hůlkou 
dloubá do zápěstí. Bez nějakého dalšího slova si od něho vzal hůlkou a vykouzlil patrona, kterého 
poslal se vzkazem pro pomoc. Nezbylo jim tedy nic jiného než čekat. Posadil se tedy vedle 
ředitele a díval se na zbytky vězení, ve kterém nedávno pracoval. 
 
Kingsley stál na ostrůvku, kde kdysi stávalo kouzelnické vězení, a díval se zbytky budovy, která 
byla strhnuta k zemi velmi silnou magií. Ještě teď to bylo cítit ve vzduchu. Magie všude kolem. 
Pootočil se a uviděl, jak se léčitelé starají o případné raněné. 
Přišel k němu jeden z jeho podřízených bystrozorů, držel v rukou svitek a řekl: „Pane, chybí jen 
jeden člověk. Ostatní jsou tady a v naprostém pořádku. Tedy až na pár škrábanců.“ 
„Kdo chybí?“ zeptal se Kingsley. 
Mladík se znovu pro jistotu podíval do seznamu, než odpověděl: „Lucius Malfoy.“ 
„To se dalo předpokládat,“ povzdechl si starý veterán. „Už zmizeli Longbottomovi z nemocnice, 
měli jsme to čekat.“ 
„Není to vaše vina, pane,“ snažil se ho uchlácholit. 
„Měli jsme to čekat,“ řekl starší bystrozor znovu a rozešel se kolem ruin, aby si je ještě jednou 
prohlédl. Mladík se za ním jenom smutně díval.  
 
S tichým prasknutím se na části pevniny, která se nacházela nejblíže Azkabanu, objevila skupinka 
čtyř mladíků, kteří mezi sebou drželi muže v bezvědomí.  
„Och,“ vyrazil ze sebe Harry a padnul vyčerpaně na kolena. Samozřejmě sebou stáhl i všechny 
ostatní, jelikož se navzájem drželi. Ale možná to bylo dobře, protože všichni byli vyčerpáni 
výdejem energie, kterou museli vynaložit, aby se přemístili takto daleko.  
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„Páni, to byla síla,“ vydýchával se Dudley, který z větší části držel Luciuse, aby si mohl Draco 
trochu oddechnout. Ale ani on nebyl zrovna v pohodě, protože při přemisťování použili ostatní 
mladíci i trochu jeho magie.  
„To jo,“ zašklebil se černovlásek a zhluboka dýchal. „Celkem nás to vycuclo.“ 
„Nečekali jsme, že nám to sebere tolik, i když máme zlaté aury,“ souhlasil Draco, ale přitom 
prohlížel svého otce, zda se mu při přemístění něco nestalo. Neměl chuť hledat části svého otce 
někde nad mořem nebo v něm. 
„Neve,“ otočil se Ice na svého přítele s otázkou v očích. 
Hnědovlasý Nebelvír se přesunul k dospělému muži a opatrně mu přiložil ruce na tvář, zavřel oči a 
vnitřně hledal nějaká zranění. K jeho úlevě se Lucius při přemístění nerozštěpil, takže ho mohl 
začít ihned léčit. 
„Opatrně ho položte na zem,“ přikázal jim a sledoval, jak ho chlapci opatrně pokládají na zem. 
Pokynul jim, aby ustoupili a sám se k Dracově otci znovu sklonil. Přitáhl si a otevřel brašnu, 
kterou měl stále u sebe, a začal v ní něco lovit. Přitom si něco mumlal pod vousy a vytahoval 
jednu lahvičku za druhou a přitom je třídil podle toho, kdy kterou použije.  
„Chceš nějak pomoc?“ zeptal se Draco. 
„Jo,“ ušklíbl se Iris na syna muže, kterého měl léčit, a který byl dost nervózní. „Nepleťte se mi 
pod nohy.“ 
„OK,“ protáhl Harry s úsměvem a usadil se v dostatečné vzdálenosti od Nevilla a jeho pacienta, 
aby mu dal onen dostatečný prostor. Dudley sebou praštil vedle něho a na tváři měl škleb od ucha 
k uchu.  
„Teď mu bude lepší jít z cesty, co?“ zeptal se D bratrance velmi tichým hlasem, tak aby ho Iris 
neslyšel.  
„Přesně,“ souhlasil Harry a udělal si větší pohodlí, tím že se zapřel o ruce za zády. Hodil 
pohledem po Dracovi a nakonec mu řekl: „Ici, pojď si sednout za námi. Nijak mu tímto 
nepomůžeš. Jen budeš překážet.“ 
„Chci..,“ začal, ale přerušil ho Neville: „Běž za nimi! Jen mě znervózňuješ.“ 
Blonďák se nadechl, že k tomu ještě něco řekne, ale nakonec usoudil, že je to naprosto zbytečné, 
jelikož by dostal pořád tu stejnou odpověď. Povzdechl si a přešel k bratrancům, kteří se 
rozvalovali nedaleko a užívali si čerstvého vzduchu.  
„Neříkal jsem ti to?“ ušklíbl se Harry a poklepal na místo vedle sebe. Draco to nijak 
nekomentoval a s elegancí sobě vlastní se posadil na udané místo.  
Dudley se naklonil blíže k Iceovi a řekl: „Neboj se, Nev ho dá do pořádku.“ 
„A o zbytek se postará jeho matka a Snape,“ přidal se Harry. 
Mezitím se Neville kousek od nich snažil vyléčit Luciuse Malfoye z nejhoršího. I když musel 
uznat, že po tak dlouhém pobytu ve vězení bude v daleko horším stavu. Už mu nalil do krku 
několik různých lektvarů a teď chvíli sledoval, jestli mají nějaký efekt. Viděl, jak se na mužově 
tváři rozlévá pocit úlevy od bolesti, kterou zřejmě cítil.  
Nakonec se narovnal a mávl směrem ke skupince svých přátel, kteří netrpělivě čekali na sdělení 
jeho verdiktu. Draco se okamžitě zvedl a přešel k němu se slovy: „Jak je na tom?“ 
„Už dobře,“ odpověděl Nev a konejšivě se usmál. S tím si začal balit tašku s lektvary a nechal 
blonďáka s jeho otcem o samotě. I když byl muž stále v bezvědomí.  
Harry s Dudleym se už taky postavili a čekali, až k nim Iris přijde, aby s ním prodiskutovali další 
děj věci.  
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„Tak co?“ zeptal se černovlásek. 
„Bude v pořádku,“ odvětil Iris vesele. „Jakmile bude mít výživné jídlo třikrát denně, bude 
naprosto ok.“ 
„Aspoň, že tak,“ ušklíbl se Dudley vesele. „A jak se odtud dostaneme?“ 
„Budeme se muset zase přemístit,“ odpověděl Harry s menším nadšením. 
„To je radost,“ ucedil jeho bratrance stejně nadšeným hlasem. „A musíme?“ 
„Budeme muset,“ přidal se do jejich rozhovoru Draco, který nechal otce na chvíli samotného. 
Toho využil Nev, aby si ještě jednou ověřil stav pacienta. A byl nanejvýš spokojen.  
„Vyrazíme?“ zeptal se ostatních. 
„Samozřejmě,“ odpověděl Draco. „Čím dřív, tím líp.“ 
„Ok,“ řekl Harry. A všichni se vrátili k Nevillovi, který klečel u Luciuse. Poklekli u muže, a každý 
z nich ho chytil za ruku či nohu. Harry se po nich rozhlédl a zeptal se: „Připraveni?“ 
„Ne?“ odpověděl Dudley nešťastně. 
„To máš blbý,“ zašklebil se Iris. „Tak jdeme na to. Připravit.“ 
Všichni zavřeli oči a s hlasitým prásknutím zmizeli. 
 
„To už jsme tady?“ zeptal se Dudley, když se objevili kdesi u lesa. 
„Jo,“ odpověděl Harry a vstal. Přešel kousek doprava, natáhl ruku a ta narazila do neviditelné 
bariéry. Otočil se zpátky na bratrance a řekl: „Vidíš? To jsou ochranná kouzla.“ 
„Hmm,“ přešel mladík k němu a zadíval se na bariéru. Nikdy nic takového neviděl, takže byl 
samozřejmě zvědavý. 
„Ok, ale jak jim dáme vědět, že jsme tady?“ zeptal se znovu. 
„Strhneme ji,“ odvětil Draco jednoduše. Nechal otce v péči Nevilla a sám přešel k hranici bariéry. 
Naposledy se otočil na hnědovlasého Nebelvíra a zeptal se: „Můžeme?“ 
„Ano,“ odpověděl mu Iris a postavil se vedle ostatních k bariéře. Podíval se po nich a padla další 
otázka: „Jdeme na to?“ 
„Jo,“ řekl Harry. 
„Určitě,“ přidal se Draco. 
Dudley odstoupil o několik kroků, jakmile všichni tři položili dlaně na stěnu bariéry a se zájmem 
se díval, co se stane. A nebyl zklamán, protože viděl, jak bariéra mění barvu od jedné k druhé a 
silně se chvěje. Po chvíli snažení padla. 
„Páni,“ vydechl překvapeně.  
Harry se na něho otočil a zašklebil: „Musíme jít. Proměň se a letíme.“ 
„Dobrá,“ odvětil a zavřel oči. Pochvíli se na jeho místě vznášela poštolka. Několikrát zakroužila 
nad jejich hlavami a nakonec zamířila směrem, kde se nacházelo jejich sídlo. 
Draco ještě naposledy poklekl u svého otce, vtlačil mu do dlaně složený papírek a i on se proměnil 
do bílé sovy a odletěl tím samým směrem. Jejich cíl byl splněn. 
 
Remus si zrovna připravoval večeři, tedy večeři pro všechny v domě, a Alice mu u toho dost 
pomáhala, na rozdíl od ostatních členů této podivné domácnosti. Když se celým domem rozlehl 
poplach, který vyvolalo napadení ochranné bariéry kolem celého domu.  
Vlkodlak sebou překvapeně trhl, až si vylil trochu rozpáleného oleje na ruku, a zadíval se 
nejbližším oknem ven.  
„Co se to děje?“ zeptala se Alice překvapeně.  
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„Někdo se snaží projít přes ochranná kouzla,“ vysvětloval rychle a pustil si na ruku studenou 
vodu. Po chvíli si uvědomil, že je kouzelník, a vytáhl hůlku, aby si popáleninu vyléčil. Poté se 
s hůlkou stále v ruce vydal ke dveřím, ve kterých se srazil se Siriusem, který spěchal směrem ke 
dveřím od domu. 
„Nevíš, co se to děje?“ zeptal se ho Sirius. 
„Ne,“ odvětil Remi. „Ale něco mi to připomíná.“ 
„A co?“ zajímal se Frank, který se k nim přidal, když vyběhl s připravenou hůlkou z obývacího 
pokoje. 
„Tu noc, kdy jsme našli vás dva,“ odpověděl Lupin a otevřel dveře od domu.  
Frank se ještě před vyjití z domu, otočil na svou ženu a řekl: „Alice, ty zůstaň zatím v domě. 
Nevím, co můžeme čekat.“ 
„To víš, že jo,“ zašklebila se na něho a vytáhla z rukávu hůlkou. „A přijdu o všechnu legraci.“ 
Sirius se podíval po Frankovi a zašklebil se na něho. Druhý muž mu to oplatil s jemným 
pokrčením ramen. 
Muži se vyřítili ven a vlkodlak se okamžitě vydal směrem, kde cítil prolomení bariéry. Pokynul 
ostatním jediným slovem: „Jdeme!“ 
S těmito slov se rozešli směrem, který naznačil. Sám šel jako první s očima na stopkách, aby 
nepřehlédl jediného vetřelce. Velmi mu v tom pomáhaly jeho vlkodlačí smysly. Za krátko dorazili 
k místu, kde došlo k údajnému narušení ochranných kouzel. Remus se rozhlédl kolem sebe a 
koutkem oka zahlédl cosi světlého. Otočil se tím směrem a spatřil kousek za hranicí bariéry ležet 
člověka.  
„Tam!“ křikl a ukázal neozbrojenou rukou oním směrem. 
Ostatní se tím směrem otočili a hledali ono, co zbudilo Remusovu pozornost. První si všiml ležící 
postavy Frank, a taky se tím směrem rychle rozběhl. Alice se na nic neohlížela a vydala se za 
svým manželem, aniž by kladla nějaké otázky. 
Sirius se podíval po svém příteli z dětství a zeptal se: „Nepřijde ti to povědomé?“ 
„Trochu,“ přisvědčil vlkodlak a šel za Longbottomovými. 
„To jsem zvědav, koho tam nejdeme,“ povzdechl si Black a šel se podívat. 
Frank mezitím došel až k hranici ochranných kouzel a přes bariéru se zadíval na ležící postavu. 
Otočil se po Remusovi a řekl: „Můžeš stáhnout bariéru? Nějak je mi ten člověk povědomý.“ 
„Stáhnu je,“ přisvědčil Lupin. „Ale mějte se na pozoru!“ 
„Tak nezdržuj!“ zasyčel Sirius. 
„No jo,“ odsekl mu vlkodlak a mávl hůlkou, aby stáhl kouzla, která držela jejich dům v izolaci od 
okolního prostředí a hlavně v bezpečí. 
Bariéra se zachvěla a po chvíli zmizela. Frank jako první přešel pomyslnou hranici bezpečí a 
přiklekl k člověku v bezvědomí. Opatrně ho otočil a zalapal po dechu. 
„Co se děje?“ padala první otázka z úst jeho ženy. 
„Kdo je to?“ přidal se Sirius. 
„Lucius Malfoy,“ odpověděl Frank a opatrně ho otočil, až ležel na zádech a všem ukázal svou 
tvář.  
„Cože?“ vyhrkl Sirius a přiklekl vedle něho, aby si domnělého Malfoye prohlédl. 
Remus to sledoval všechno jedním okem a druhým propátrával okolí, zda nezahlédne aspoň něco. 
Rád by si s Harrym a ostatními promluvil, ale to mu nebylo přáno. Načež se otočil na zbytek 
skupinky, která si prohlížela Luciuse, zda je v pořádku, a řekl: „Na otázky bude čas později. Teď 
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ho musíme dostat do domu a prohlédnout. Pokud mě paměť neklame, tak byl několik měsíců 
možná rok ve vězení, asi nebude v dobrém stavu.“ 
„Máš pravdu,“ souhlasila Alice a vzala si to na povel. Jednou švihla hůlkou a bezvědomé tělo se 
zvedlo do vzduchu ladným plynulým pohybem. Pak ho opatrně vedla zpátky do domu. Ostatní 
kromě Remuse, který zůstal, aby dal ochranná kouzla do pořádku, se vydali za ní. 
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63. kapitola – Lucius Malfoy 

Jako první do domu vešel Frank Longbottom, který otevíral všechny dveře, aby jeho žena 

mohla s levitujícím Luciusem pohodlně projít a nemusela se bát, že ho někde omlátí. 
„Kam s ním?“ zajímala se Alice dole v hale. 
Remus se zamyslel a řekl: „Za chvíli budeme bez pokojů. Ale asi ho vezmeme do druhého pokoje 
v prvním patře nalevo.“ 
„Dobře,“ souhlasila Alice a vydala se tím směrem. 
Vyšla těch několik schodů a opatrně uložila blonďatého muže do postele do druhého pokoje vlevo. 
Pak se nad ním sklonila a začala si pro sebe mumlat diagnostická a léčivá kouzla, která do ní 
vtloukali instruktoři v akademii pro bystrozory. Mužská část domu mezitím přišla do pokoje a 
padly první otázky. 
„Jak je na tom?“ zajímal se Sirius, i když Luciuse nemusel už ve škole. 
„Bude potřebovat dost péče, ale dostane se z toho,“ odpověděla žena briskně. Nato se otočila na 
Remuse a pokračovala: „Měl bys zajít pro Severuse nebo mu aspoň zaletaxovat, aby věděl, že jeho 
přítel je tady a ne v Azkabanu.“ 
„Jdu,“ souhlasil vlkodlak a odešel z místnosti. Vydal se do přízemí do obývacího pokoje, kde 
poklekl u krbu, do kterého vhodil trochu letaxového prášku a vyslovil: „Snapeova kancelář, 
Bradavice!“ 
 
Severus seděl ve své kanceláři a zrovna se chystal zakousnout do steaku, který si objednal 
v kuchyni, jelikož už měl dost kuřat či podobného blafu, jak se o tom vyjadřoval. Když v tom se 
rozhořel oheň v krbu zeleným jasným plamenem.  
Nešťastně si povzdechl, když uslyšel povědomý hlas: „Severusi, jsi tam?“ 
Muž si povzdechl a odložil příbor. Vstal a přešel ke krbu, u kterého poklekl a zadíval se do 
plamene, kde uviděl Remusovu tvář. 
„Remusi, co se děje?“ zeptal se podrážděně. „Zrovna jsem chtěl večeřet.“ 
„Najíš se později,“ odvětil mu Remus tajemně. „Mohl bys projít krbem, nechci o tom mluvit přes 
letax.“ 
Severus si povzdechl a řekl: „Za chvíli jsem tam.“ 
Vstal, přešel ke stolu, na kterém ležela jeho večeře, a na tu zakouzlil ohřívací kouzlo, aby zůstala 
teplá, než se vrátí. Načež se vrátil ke krbu, z římsy si vzal trochu prášku a vhodil ho do ohně. Ten 
prudce zezelenal. Než si to mohl rozmyslet, vstoupil do něho. 
 
Remus neklidně přecházel po pokoji a čekal, až skrz krb projde do jeho domu Severus Snape. Už 
mu chtěl znovu zaletaxovat, když oheň zezelenal a skrz něj prošel do místnosti černovlasý učitel 
lektvarů z Bradavic. 
„Konečně,“ odechl si Remus a popadl Snapea za loket a táhl ho do patra. 
„U Merlina, Remusi, kam mě to táhneš?“ bránil se takovému zacházení Severus. 
„Uvidíš,“ snažil se ho uklidnit a přitom ho stále táhl do patra. 
„No to jsem zvědavý,“ zasyčel Zmijozel a nechal se odtáhnout. „Doufám, že to aspoň bude stát za 
to.“ 
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„To posoudíš sám, ale myslím, že budeš velmi překvapený,“ ušklíbl se vlkodlak. 
„Hmm,“ zamrčel a vstoupil do pokoje, do kterého mu naznačoval Remus.  
Alice se usmála, když ho uslyšela vstoupit, a mávla na něho, aby přišel blíže k posteli. Když tak 
učinil, odstoupila, aby se mohl podívat na osobu, která ležela v posteli v bezvědomí. Severus 
kolem ní prošel a nechápavě se po ní podíval, jelikož tvář osoby byla ve stínu.  
„Co se děje?“ zeptal se a nahnul se blíže k posteli. Když zahlédl obličej muže, kterého znal už 
roky, překvapeně zalapal po dechu, jelikož si myslel, že je zavřený ve vězení. Prudce se otočil na 
Remuse a zmateně se ptal: „Co?.....co to…“ 
„Víme toho stejně jako ty,“ odvětil Remus s pokrčením ramen. 
„Takže nic,“ zašklebil se Sirius, který seděl nedaleko v křesle a šklebil se na celé kolo. 
„Draco?“ napadala Severuse jedna myšlenka. 
„Možné to je,“ souhlasil Frank, který stál vedle své ženy. „Remus říkal, že byl na stejném místě 
jako tenkrát my.“ 
„Už jste ho prohlédli?“ zeptal se Severus Alice, která se znovu vrátila k posteli. 
„Bude potřebovat pár lektvarů,“ odpověděla mu. „Proto jsme pro tebe poslali, vedle toho, že je to 
tvůj nejstarší přítel.“ 
„Jaké lektvary?“ přešel lektvarista okamžitě k věci. 
A Alice začala jmenovat: „Lektvar proti bolesti, proti nevolnosti a kostirost, jelikož má zlomené 
žebro a špatně srostlo. Budeme to muset spravit.“ 
„Dobrá, hned jsem zpátky,“ odvětil Snape a odešel z pokoje. 
„Kam šel?“ zeptal se Sirius nechápavě. 
„Zpátky do školy,“ odpověděl Frank. „Pro lektvar, kam asi.“ 
„Aha.“ 
Najednou se Remus s křikem vyřítil z pokoje: „Pálí se mi večeře!“ Což vyvolalo smích všech 
kolem.  
 
Severus vypadl z krbu ve své kanceláři a hnal se rychlým krokem ke skříni v rohu, kde měl 
připraveno několik druhů lektvarů pro případ nouze, která nastala teď. Prudce jí otevřel a začal se 
přehrabovat v několika desítkách skleniček, které tam byly. Vždy po čase nějakou vytáhl a strčil si 
jí do hábitu, jelikož to byla ta správná, kterou potřeboval pro Luciuse. 
Nakonec usoudil, že má všechny a rychle se vydal zpátky ke krbu, aby se vrátil do domu Remuse 
Lupina. Popadl trochu letaxu a už zase zmizel z Bradavic. 
Vypadl z krbu a hnal se do prvního patra, cestou slyšel jakési nadávky z kuchyně, ale nijak se tím 
nenechal zpomalit. Doslova se vřítil do pokoje, kde na chvíli ubytovali jeho přítele. 
Alice se po něm otočila a se smíchem v hlase řekla: „Nemusel jsi tak spěchat. Není v přímém 
ohrožení života.“ 
„Radši rychleji než vůbec,“ ucedil a začal lít pacientovi jeden lektvar do krku za druhým. Načež 
mu společně s Alicí znovu zlomili a spravili poškozené žebro. Bylo pro ně těžké nevšímat si 
bolestných stenů, které se přitom lily z úst muže v posteli. 
Nakonec se oba dva narovnali a spokojeně se na sebe zašklebili. Byli spokojeni se svou prací, 
kterou odvedli na muži v bezvědomí. 
„Kdy se asi probere?“ zeptal se Remus, který právě přišel do pokoje, a utíral si ruce do kusu 
hadru. 
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„Zachránil jsi nějaké jídlo?“ zajímal se, se zívnutím Sirius, který celou tu dobu seděl v křesle a 
pozorně sledoval postup při léčení. Připraven kdykoliv přiložit ruku k dílu. 
„Něco jo,“ přisvědčil vlkodlak. Otočil se na Severuse s Alicí a tázavě nadzvedl obočí, nechtělo se 
mu podruhé pokládat svou otázku. 
„Snad brzy,“ odpověděla Alice a přitom se znovu zadívala do tváře Luciuse Malfoye. 
„Pokud nenastanou komplikace,“ přidal se Snape se svou troškou do mlýna. 
„Výborně,“ uzavřel jejich debatu Remus. „Pojďte se najíst.“ 
„Dobrá,“ souhlasila Alice a mávla hůlkou nad tělem. „Nastavila jsem alarm, kdyby se probral 
nebo kdyby nastaly nějaké potíže. Můžeme se jít v klidu najíst a nemusíme mít strach, že mezitím 
umře.“ 
„Já,“ nadechoval se lektvarista k protestu. Nechtělo se mu tam nechávat přítele o samotě, kdyby se 
jeho zdravotní stav zhoršil. 
„Žádné námitky,“ přerušila ho jediná žena v domě. Popadla ho za loket a táhla ho z pokoje: 
„Jdeme!“ 
A tak se černovlasý muž nechal odtáhnout z pokoje do kuchyně, kde se posadil ke stolu a nechal si 
naservírovat večeři. Když si vzpomněl na steak, který mu stojí na stole ve škole, povzdechl si. 
Večeřeli v tichu, každý ponořený ve své myšlenky. Asi uprostřed jídla se ozvalo zaklepání na 
okno. Všichni se tím směrem otočili a uviděli na parapetu sedět krásnou hnědou sovu, která měla 
v zobáku stočené večerní noviny. 
Remus se zvedl a šel jí otevřít. Jakmile tak učinil, sova s elegancí vletěla dovnitř a usadila se na 
opěradle židle, kterou vlkodlak předtím uvolnil. Noviny upustila na stůl. Spokojeně zahoukala a 
zamávala křídly. Muž se usmál a dal jí několik sovích pochoutek, které si s vděčným zahoukáním 
vzala do zobáčku. 
Mezitím si Sirius vzal do rukou noviny a rozložil je, tedy v podstatě se za nimi ztrácel celý, jak 
byly velké. Chvíli byl ticho, jak četl úvodní titulky, ale za chvíli zalapal po dechu. 
Toho si všimnuli naprosto všichni a Frank vyjádřil svou zvědavost slovy: „Co je tam napsáno?“ 
Sirius mu neodpověděl slovy, místo toho otočil noviny první stránkou k nim. Stálo tam: 
POTTER, MALFOY A LONGBOTTOM ZNIČILI AZKABAN!!!!!! 
„Cože?“ vyhrkl Severus a vytrhl Blackovi noviny z rukou, aby se do nich začetl. 
„Čti nahlas!“ vyzvala ho Alice a ani nedutala, aby se dozvěděla něco o svém synovi. 
„Já, Rita Holoubková,“ začal Severus předčítat. „vám všem přináším strašnou zprávu. Potter 
společně se svou skupinkou, která je jistě podporována Vy-víte-kým, zničila naše jediné vězení, 
kde byli uvězněni ti nejhorší černokněžníci. Podle svědků přišli nezpozorování a přemohli 
všechny stáže do jednoho. Následně osvobodili jediného vězně, a to obávaného Luciuce Malfoye, 
otce Draca Malfoye, který byl odsouzen stejně jako otec k doživotí v Azkabanu. On stejně jako 
Longbottomovi zmizel beze stopy. Nikdo netuší, zda jsou ještě naživu nebo zda byli umučeni 
k smrti. Následně bylo vězení strhnuto k zemi velmi silnou magií, která musí být nebezpečná vůči 
ostatním, jelikož žádný kouzelník světla by nemohl udělat to, co oni….“ 
„To jsou ale nesmysly,“ zavrčel Frank a vytrhl mu noviny z rukou. 
„Hej, já to poslouchal,“ vyhrkl Sirius, který byl zvědavý, co se tam ještě píše. Natáhl se tedy přes 
stůl a jako malé dítě vytrhl Frankovi noviny, aby si je mohl přečíst. Remus se mu díval přes 
rameno, jakmile si je uhladil před sebou na stole. Jídlo bylo pro teď zapomenuto.  
„Kam na to ta ženská chodí,“ zakroutila hlavou Alice, když si dočetla článek, který novinářka 
napsala. „Půlka z toho jsou nesmysly a navíc nepodložené.“ 
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„Holoubková měla na Harryho spadeno už od turnaje čtyř škol,“ ucedil Remus vlčím hlasem. 
Snape chtěl něco namítnout, ale hůlka, která patřila Alici, začala rudě žhnout a blikat. Všichni 
ztuhli, a pak jako jeden muž se zvedli od stolu a vyřítili se nahoru do patra k pokoji zraněného. 
Alice vběhla do pokoje jako první a hnala se k posteli. Přiklekla na matraci a okamžitě začala 
hůlkou mávat nad ležícím mužem. 
„Co se děje?“ zeptal se zadýchaně Sirius. Sice už byl nějakou dobu na svobodě, ale pořád nenabyl 
svých předchozích sil. 
„Dostal reakci na lektvary, asi,“ odpověděla žena rychle. 
„Pusť mě k němu!“ vyhrkl Severus, který s tímto měl nějaké zkušenosti. Žena mu rychle uvolnila 
místo, aby měl dost prostoru. Černovlasý muž vytáhl ze záhybů pláště hůlkou a z druhé kapsy 
vylovil lahvičku s modrou tekutinou. 
„Co to je?“ zeptal se Frank zvědavě, jelikož se nikdy nesetkal s jakoukoliv reakcí na podané 
lektvary. 
„Zřejmě reakce na podaný kostirost, už jsem jednou něco takového viděl,“ vysvětloval rychle a lil 
Luciusovi do krku modrý lektvar. „Remusi přidrž ho. Bude sebou trochu házet.“ 
Vlkodlak okamžitě přiklekl z druhé strany a chytil muže za rameny v okamžiku, kdy modrý 
lektvar začal zabírat. Blonďatý muž sebou začal strašně házet a jenom síla vlkodlaka ho udržela na 
místě. Tedy aspoň trochu.  
„Ještě chvíli,“ mumlal Snape, který se snažil všemožně pomoc Remusovi. Nakonec se na posteli 
sešli všichni a každý držel nějakou část nemocného, jen aby ho aspoň udrželi v posteli. 
„U Merlina, co jsi mu to dal?“ ptal se Sirius zadýchaně. On sám držel levou nohu, a jak sebou 
Lucius házel, dostal nejednou do zubů. 
„Antialergický lektvar,“ odfuněl Severus a pevně svíral rameno. „Ještě několik minut a lektvar už 
bude hotový.“  
„A jak to poznáme?“ optal se Frank, který svíral druhou nohu a měl s ní, co dělat. 
„Takto,“ ucedil lektvarista a ukázal na mužův obličej. Jako na povel se mu z nosu a úst začala 
řinout čirá tekutina. „To je ten lektvar, který mu neudělal dobře.“ 
„Fuj,“ odfrkl si Sirius. 
„Deaktivuje účinek,“ vysvětloval Severus a máchl hůlkou nad Luciusovou tváři a všechna tekutina 
zmizela. V tom samém okamžiku se muž uklidnil a zůstal klidně ležet. Severus se narovnal, utřel 
si rukávem pot z čela a oddechl si: „Snad už bude všechno v pořádku. Ale stejně tady pro jistotu 
přes noc zůstanu.“ 
„A co vyučování?“ zeptala se Alice. 
„Ráno se samozřejmě vystřídáme,“ odpověděl a usadil se do křesla. „Chci tu zůstat, jenom pro 
případ, že by se dostavila další nečekaná reakce na nějaký lektvar.“ 
„A to se neprojeví hned?“ optal se Remus zvědavě a upravoval si oděv, který se mu trochu 
zmačkal při zápase s nemocným. 
„Některé lektvary mají delší dobu účinnosti,“ vysvětloval klidně. 
„Aha,“ odvětil vlkodlak. Pak se usmál a řekl: „Donesu ti čaj a něco k zakousnutí, aby ti ta noc 
rychleji utekla.“ 
„Děkuji,“ usmál se Severus. Naštěstí si nevšiml Siriusova pohledu, který nahodil, když uviděl, jak 
se usmívá. Asi by ho hned proklel. 
Remus opustil pokoj, následovaný Siriusem, který neustále kroutil hlavou, jak nechápal, co se, se 
Severusem stalo, a zamířil do kuchyně, aby připravil slíbený čaj a občerstvení. 
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Alice zůstala v pokoji, aby mu dělala společnost, než přijde čas, kdy si půjde lehnout.  
Frank se posadil do křesla vedle Zmijozela a zeptal se: „Nechceš za pár hodin vystřídat?“ 
„Budu v pořádku,“ odvětil mu po chvíli přemýšlení. „Můžete se u něho střídat zítra, až budu ve 
škole.“ 
„Dobrá,“ ušklíbl se Frank. 
 
Alici uprostřed noci něco vzbudilo. Posadila se v posteli, podívala se vedle sebe na spícího 
manžela a rozhlédla se kolem sebe, ale nic podezřelého nenašla. Povzdechla si, odhodila 
přikrývku a vstala z postele. Cestou ke dveřím, si vzala z křesla župan, který tam předchozí večer 
přehodila, a opustila pokoj. Zcela automaticky zamířila k pokoji, kde přebýval Lucius. Už z dálky 
viděla, že se v pokoji svítí, jelikož dveře byly orámovány světlem. 
Tiše k nim přistoupila a otevřela je. Stejně tiše vklouzla dovnitř, nevěděla totiž, jestli Severus 
neusnul a nechtěla ho budit. 
K jejímu překvapení nespal. Skláněl se nad Luciusem a něco si mumlal. Všimla si, že na stolku 
vedle postele leží lavor s vodou.  
„Dostal horečku?“ zeptala se a přišla blíže k posteli. 
Snape sebou trochu trhl, jak nikoho nečekal, než se na ní otočil a odpověděl: „Ano, ale dalo se to 
čekat. S tím kde byl.“ 
„To ano,“ souhlasila Alice a znovu se ptala. „Nechceš si jít na chvíli lehnout, budu u něho.“ 
„Já,“ chtěl něco říct, ale přísný pohled, kterým si ho měřila, ho od toho odradil. Jen tiše přikývl. 
Vstal a přeměnil si křeslo na pohovku, na kterou se natáhl, neuběhlo ani pár minut a pokojem se 
rozléhalo jeho tiché oddechování, jak se propadl do spánku. 
Alice se usmála a posadila se na kraj postele. Natáhla se pro žínku a utřela Luciusovi orosené čelo 
od potu. Znovu se usmála a řekla blonďatému muži: „Máš dobrého přítele. Doufám, že to víš.“ 
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64. kapitola - Probuzení 

Severuse ráno vzbudilo zatřepání za rameno. Ospale se otočil na v tuto chvíli nenáviděného 

člověka a otevřel jedno oko. Uviděl, jak se nad ním sklání Frank Longbottom. 
Když si muž všiml, že je vzhůru, řekl: „Výborně. Máš asi hodinu na to, aby ses umyl a nasnídal, 
než budeš muset zpátky do školy.“ 
V okamžiku, jakmile tato slova Frank dořekl, se Severus prudce posadil na pohovce, na které spal. 
„Neboj se, je v pořádku,“ ujišťoval ho rychle, když uviděl zděšení v jeho tváři. „Alice u něho byla 
zbytek noci.“ 
„Proč mě nevzbudila?“ tázal se a hrnul se z postele. 
„Byl jsi unavený,“ vysvětloval Longbottom a snažil se mu zabránit v příliš rychlém vstání, aby se 
mu nezatočila hlava. „Navíc máš dneska vyučování.“ 
„K čertu,“ zavrčel Severus, když si uvědomil, že bude muset opustit tento malý domek a jít učit 
stádo tupců, jak je rád osobně nazýval. 
„Asi tak,“ ušklíbl se Frank, jelikož zcela pochopil Snapovi myšlenky. 
Snape si kouzlem uhladil šaty a přesunul se k posteli, kde vyspával Lucius Malfoy. Naklonil se 
nad něho, položil mu ruku na čelo a zkoumal, zda je mu ještě potřeba dát nějaký lektvar nebo už 
bude v pořádku. 
„Jak je na tom?“ zajímal se druhý muž a přidal se k němu. 
„Horečku už nemá,“ odvětil Severus a stáhl svoji ruku. „Vypadá to, že bude v pořádku, a že další 
lektvary nebudou potřeba.“ 
„To je snad dobře, ne?“ nechápal Frank, proč se lektvarista mračí. 
„Doufejme,“ povzdychl si muž. 
V tu chvíli se otevřely dveře a do pokoje vstoupila Alice. Prvně se podívala směrem k pohovce, na 
které spal Severus, a pak až stočila pohled na postel a ostatní osoby v místnosti. Když uviděla 
vzbuzeného lektvaristu a svého mažela, jak stojí nad nemocným, zamračila se a řekla: „Franku, 
mám pocit, že jsem ti řekla, že máš vzbudit Severuse a dotáhnout ho na snídani.“ 
„Ech,“ zamumlal Frank rozpačitě. 
Severus skryl svůj úšklebek za oponou svých vlasů, aby Alice neviděla, jak ho to pobavilo. 
Nakonec mu přišlo Franka líto, a proto řekl: „Moje chyba. Chtěl jsem vidět, jak na tom Lucius je.“ 
„Hmm,“ odfrkla si žena a řekla: „Ale teď už pojďte na tu snídani.“ 
„,dobrá,“ souhlasil Frank a jako první vyrazil do přízemí, aby zasedl k jídelnímu stolu dřív, než se 
do něho znovu pustí manželka. 
Severus prošel kolem Alice a pronesl: „Máš ho pěkně vycvičeného.“ 
„Cože?“ vyprskla Longbottomová a vztekle se ohnala po Severusovi, ale ten podobnou reakci 
čekal a přidal trochu do kroku, aby se vyhnul případné kletbě. Seběhl těch několik schodů 
vedoucích do přízemí a kuchyně a vešel dovnitř. Spatřil sedět u jídelního stolu zbytek obyvatel 
domu.  
Sirius zvedl hlavu od rozjedené snídaně a řekl: „Dobré ráno, tak jak to vypadá?“ 
„Dobře,“ odvětil Severus a zasedl na své místo u stolu. 
„Horečka klesla?“ zajímal se Remus a nandal mu vajíčka se slaninou. 



 

309 

„Doufejme,“ řekl černovlasý Zmijozel a pustil se do své snídaně s celkem velkou chutí. Když totiž 
seděl u stolu a čekal na svůj příděl, jeho žaludek se rozhodl, že má hlad. A taky potřeboval 
dostatek energie na celý den mučení, které mu zprostředkují studenti Bradavic. „Abych pravdu 
řekl, radši bych zůstal tady, než učil to stádo tupců.“ 
„Ale Severusi,“ napomenul ho Remus. „Přece nemůžou všichni vynikat v lektvarech jako ty, když 
jsi byl studentem.“ 
„Chybí mu jeho synovec,“ pronesla Alice a upila ze své sklenice s džusem. „Neníliž pravda?“ 
„Trochu,“ ucedil na půl úst, aby se neřeklo. Ale Alice trefila hřebíček na hlavičku, opravdu mu 
Draco chyběl den ode dne víc. A ne jenom proto, že byl stejně nadaný v lektvarech jako on kdysi.  
„Mohli by nás konečně přímo kontaktovat,“ bouchl Sirius pěstí do stolu, jak ho štval přístup jeho 
kmotřence. 
„Třeba se obávají, že by je někdo mohl sledovat,“ usoudil objektivně Frank. 
„Kdo?“ namítl znovu Sirius. „Bystrozoří? Těžko, ti nevidí ani nos mezi očima.“ 
„To může být sice pravda,“ souhlasil Frank, „ale možné to je.“ 
„Já mám spíše obavy o to, kde jsou a jestli vůbec mají střechu nad hlavou,“ řekla Alice s obavami 
v hlase. „Jestli mají, co jíst a tak všechno kolem.“ 
Muži kolem stolu se na sebe podívali a pokrčili rameny. Sice to ani jeden z nich neřekl, ale i oni 
měli menší obavy tohoto rázu, ale nikdo z nich to naslas nevyslovil. 
„Alice,“ začal Fran, aby svou ženu trochu uchlácholil. Ale. 
„Ne, Franku, nech toho,“ zasyčela na něho a upustila kuchyni. 
„No, to bychom měli,“ vydechl Sirius trochu nešťastně a dojedl svoje vajíčka se slaninou, i když 
už mu tolik nechutnaly. 
V tichosti dojedli. Severus vstal do stolu, odnesl použité nádobí do dřezu a mávl nad nimi hůlkou, 
a to se začalo samo mýt. Pak kývl na Remuse, který ho sledoval, jak se dal do nádobí, a odešel 
z kuchyně směrem do poschodí. 
Když vešel do pokoje, kde přebýval Lucius, střetl se s šedivým pohledem. Překvapeně mu 
vyletělo obočí a přispěchal k posteli.  
„Luciusi, slyšíš mě?“ padla první otázka a už vytahoval hůlkou, aby ho ještě jednou vyšetřil. 
„Se….Seve..rusi,“ zaskřehotal Malfoy ztěžka. 
„Počkej, nemluv,“ nařídil mu a vykouzlil sklenici s vodou, aby dal pacientovi napít. Přiložil mu ji 
k ústům a nabádal ho: „Pomalu, Luciusi, pomalu.“ 
Nakonec padl blonďatý muž zpátky na polštář naprosto vyčerpaný. S vypětím všech sil se rozhlédl 
kolem sebe a očima propátrával pokoj celý zmatený, že není v Azkabanu. 
„Kde?“ vyrazil ze sebe. 
„Uklidni se, Luciusi,“ řekl mu klidně. „Nejsi v Azkabanu, to ti vysvětlím později. Teď jsi u 
Remuse Lupina v jeho domě.“ 
Jakoby ho Severus zavolal, objevil se Remus v pokoji s polévkou. K jeho překvapení viděl, jak se 
lektvarista baví s pacientem. Přispěchal k posteli a odložil tác s jídlem na noční stolek a zeptal se: 
„Jak mu je? Vidím, že už se probral.“ 
„Je to o hodně lepší, než v noci, “ usoudil Severus, když skončil s diagnostikou. 
„Luciusi, slyšíš mě,“ naklonil se vlkodlak nad mužem v posteli. 
„Ano,“ odpověděl mu Lucius trochu nechápavě. Rozhodl se, že si nechá všechno vysvětlit 
později. Ted na to byl moc unavený. 
„Přinesl jsem trochu polévky,“ vysvětloval Remus. „Myslíš, že si trochu dáš?“ 
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„Ano, děkuji,“ zasýpal.  
Remus si tedy vzal do rukou tác s jídlem a přitáhl si hůlkou křeslo, aby si měl na co sednout. Už 
nabíral první lžičku, když do pokoje vešla Alice. V okamžiku, jakmile ji uviděl, vytřeštil Lucius 
oči. Nechápavě se díval, jak se blíží k jeho posteli. 
„Oo, on už je vzhůru?“ podivila se žena a usadila se na kraj postele. „Jak se cítíš, Luciusi?“ 
„Ech… co to?“ vykoktal. 
„Všechno ti vysvětlí,“ ujišťoval ho Severus. „Ale já teď musím zpátky do školy. Remusi, postarej 
se o to!“ 
„Jistě,“ ujišťoval ho vlkodlak. „Cestu ven znáš, že ano.“ 
„Ano, vyprovodím se sám,“ ušklíbl se Severus. Ve dveřích se srazil se Siriusem, což vyvolalo 
krátkou výměnu názoru, které přerušil až vzteklé vlkodlačí zavrčení, které oba za registrovali a 
zachovali se podle toho. Tedy se rozešli, každý svým směrem. 
„Máš je pěkně vycvičené,“ zasmála se Alice, když to viděla. 
„Musel jsem, když jsem s nimi musel žít a mít trochu klidu,“ zašklebil se Remus na ženu. 
„Jak…zmijozelské,“ ozvalo se od Luciuse. 
Remus se usmál a odvětil: „Děkuji.“ 
„Ale, ale, neříkejte mi, že se už probral,“ přistouil Sirius blíže k posteli.  
„Ano,“ odpovědděla mu Alice a trochu se posunula, aby mu udělala místo. 
„Tak tě vítám mezi živými, Malfoyi,“ zašklebil se nad jeho překvapenou tváří, jelikož moc dobře 
věděl, že Lucius byl u jeho pádu do Oblouku. 
„Ty.. Oblouk,“ vykoktal znovu Lucius. 
„O ano,“ pokračoval dál v úšklebku. „Byl jsem mrtvý, jako skoro všichni v této místnosti. Ale 
věřím, že to ti musíme prvně vysvětlit.“ 
„Siriusi, nech toho,“ napomenul ho Remus a snažil se do Luciusem dostat trochu jídla, což mu 
Black kazil, jelikož vyváděl Luciuse z rovnováhy. 
„Souhlasím s Remusem,“ přidala se do rozhovoru Alice. „Lucius musí nabrat trochu sil, než mu 
začneme cokoliv vysvětlovat. Franku!“ 
Za chvíli se v pokoji objevil i její manžel Frank a hned se ptal, co se děje. 
„Drahý,“ řekla Alice. „Mohl bys za pár hodin zabavit Siriuse? Třeba ho vezmi na procházku.“ 
„Hej,“ namítl Sirius, když slyšel, co Alice navrhovala. 
„Kuš,“ zavrčela na něho v odpověď. Remus jenom kroutil hlavou nad vývojem situace. 
„Siri, pojď, než nám vymyslí nějakou práci,“ zašklebil se Frank a popadl Blacka za loket, aby ho 
odtáhl z místnosti. 
„Tak,“ řekl Lupin, když se za nimi konečně zavřely dveře. „A teď se konečně můžeme vrátit 
zpátky k jídlu. Otevřít!“ 
Lucius jako ve snách otevřel pusu a nechal se nakrmit. Nechápal naprosto nic. Neměl jinou 
možnost než jim věřit, že mu později všechno vysvětlí. Najednou se mu něco mihlo hlavou: 
„Draco, kde je Draco?“ 
„Později,“ uklidňovala ho Alice a snažila se do něho nacpat ještě trochu jídla. 
„Je v pořádku?“ padla další otázka. 
„Co víme, tak ano,“ odpověděla žena a její tón nepřipouštěl další otázky, dokud se Lucius nenají. 
A muž ustoupil, jelikož si pamatoval na sovje mladá léta, kdy se nejednou střetl s mladou Alicí a 
skoro vždycky skončil na ošetřovně.  
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Když spolknul poslední lžičku s polévkou, znovu se zeptal: „Co je s Dracem? Naposledy jsem ho 
viděl, jak ho vedou do cely…. v ..Azkabanu….“ 
Alice se s jemným úsměvem dívala, jak se Luciusovi klíží oči a s každým dalším slovem usínal 
víc a víc. Když upadl do spánku, musela se ušklíbnout. Zvedla se z okraje postele, vylovila ze 
záhybou oblečení malou lahvičku, ve které byl uspávací lektvar, a položila ji na tác a společně je 
odnesla z pokoje. Ještě ve dveřích se zastavila, otočila a řekla směrem ke spícímu muži: „Až se 
vyspíš, všechno se dozvíš. Ale teď spi.“ 
 
Lucius se pomalinku probíral z navozeného spánku, které mu přivodil lektvar namíchaný do 
polévky, kteoru snědl. Jak otvíral oči, pomalu si 
uvědomoval, že není ve vězeňské kobce 
v Azkabanu. Jako na povel se k němu všechny 
vzpomínky vrátili. Chtěl se prudce posadit, aby se 
rozhlédl kolem sebe, ale zastavila ho něčí ruka na 
rameni. 
„Luciusi, uklidni se,“ ozvalo se naprava od něho. 
Muž se tím směrem otočil a uviděl černovlasého 
muže: „Severusi? Takže to nebyl sen?“ 
„Ne,“ odvětil mu klidně a znovu se posadil na 
svou židli vedle postele. „Nebyl to sen. Jsi 
skutečně v Remusově domě.“ 
„Vlkodlak,“ zavrčel Malfoy. 
„Chovej se slušně,“ zavrčel stejně Severus. „Jen díky jeho pohostinosti jsi tady a ne v Azkabanu.“ 
„Jak jsem se od tam dostal?“ 
„Za chvíli,“ odpověděl lektvarista. Zvedl se ze své židle a přešel ke dveřím, které byly otevřené, 
tak jenom vystrčil hlavu na chodbu a zkřičel: „Remusi! Pojď, prosím, nahoru.“ 
„Už jdu,“ ozvalo se z nitra domu. 
Snape se otočil a vrátil se zpátky k posteli, kde se usadil na svou židli a vůbec nereagoval na 
Luciusovy tázavé pohledy. 
„K čertu, Severusi,“ zařičel. „Tak řekneš mi konečně, co se děje?“ 
Jako na zavolanou se do pokoje vřítil Renus a otázkou v očích: „Co se …. A ano, už je vzhůru.“ 
„Ano,“ souhlasil černovlasý muž. 
„Takže nastal čas,“ usoudil Lupina, přitáhl si židli k posteli a pohodlně se na ní usadil. „Začneš ty 
nebo mám vykládat já?“ 
„Budu mluvit já a ty občas doplň něco, co bych zapomněl,“ řekl Severus. Otočil se na Luciuse a 
zeptal se: „Kdy jsi viděl naposledy Draca?“ 
„V ten den, kdy ho přivedli do Azkabanu,“ odpověděl Lucius a snažil se pohodlněji usadit 
v polštářích. 
„Dovol,“ přeušil ho Remus a natáhl se, aby mu pomohl nastavit polštáře na pohodlnější polohu, 
aby se mu lépe sedělo. 
„Děkuji,“ řekl Malfoy, když se vlkodlak usadil zpátky na svou židli. 
„Není zač.“ 
„A teď zpátky k mé otázce,“ vložil se Severus. 
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„Ano,“ souhalsil blonďatý muž v posteli. „Ten parchant Simmons ho vedl kolem mé cely, když 
jsem ho uviděl. Můj syn a v Azkabanu. Když jsem četl ty noviny, co mi Simmons s velkou 
škodolibostí dal, nevěřil jsem vlastním očím. Draco by nikdy nedokázal nikoho zabít, natož pak 
mučit. A u Potter a Longbottomem mi to příjde ještě více nemožné.“ 
„Taky si to myslíme,“ ušklíbl se Remus. „Harry by nedokázal nikoho zabít.“ 
„Řekněte mi, co se stalo, ale od začátku,“ řekl Lucius pevným hlasem, který byl celkem 
překvapivý u někoho tak zesláblého. 
„No,“ zamyslel se Severus. A začal vyprávět, do všechno se stalo od prvního obvinění chlapců, 
přes jejich soud, až po jejich záchranu z Azkabanu. Nevynechali ani záhadné objevení mrtvého 
Siriuse nebo Longbottomových. 
„To snad není ani možné,“ kroutil otec Draca hlavou, jak se mu nechtělo uvěřit příběhu, který mu 
vyprávěli. 
„A přitom máme důkazy, že se tak opravdu děje,“ řekl Remus. 
Severus se na něho zvláštně podíval, jelikož nechápal, co tím vlkodlak myslel. Ten jeho pohled 
postřehl a usmál se: „Jeden sedí v kuchyni a nadáva, že chce ven. A další jsou ve svém pokoji a 
věř mi, že nechceš vědět, co dělají.“ 
Snapovi se skřivila tvář, když si domyslel, co tím vlkodlak myslel: „Taky mohli počkat, až 
budeme všichni spát.“ 
„Mě by to vzbudilo,“ zašklebil se Remus. „To ty vlčí smysly.“ 
„To tě lituju,“ odvětil černovlasý muž soucitně. 
„Už jsem si zvykl,“ pokrčíl muž rameny. „Naučil jsem se to filtrovat.“ 
„Je to skutečně zajímavé,“ ucedil Lucius vztekle. „Ale kde je k čertu můj syn? Proč není tady?“ 
Druzí dva muži se po sobě podívali, než Snape odpověděl: „My nevíme. Občas o sobě dají vědět, 
ale u skoro půl roku jsme je neviděli.“ 
„U Morgany,“ zasténal ležící muž. 
„Nejsi v tom sám, Luciusi,“ ozvalo se ode dveří. Všichni se tím směrem podívali a uviděli stát ve 
dveřích Siriuse a Longbottomovi. 
Alice přešla blíže k posteli a řekla: „I náš syn je tam venku a my o něm nic nevíme.“ 
V tu chvíli promluvil Remus: „Všichni jsme na tom stejně. Naše děti jsou tam venku a my 
nemůžeme nic dělat.“ 
„Jednu věc přece jen můžeme,“ pronesl Sirius. Když se všichni na něho otočili, řekl: „ Věřit jim.“ 
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65. kapitola – Spící drak 

Dudley seděl v místnosti s portréty velkých mágu historie a mluvil s Merlinem, svým 

vlastním předkem.  
„Nevím, jestli je to vůbec možné,“ pronesl mladík směrem ke svému pra-bůh-ví-kolik-dědovi. 
„Co myslíš?“ nechápal Merlin. 
„Jestli se vůbec kdy vyrovnám klukům,“ vysvětloval svoje obavy. „Učím se, jak nejrychleji to jde, 
ale pořád cítím, že to nestačí.“ 
„Dudley,“ začal Merlin. Zarazil se a povzdchel si, než pokračoval: „Vím, je to pro tebe težké, ale 
musíš pochopit, že Harry, Draco a Neville sdílí něco zvláštního.“ 
„Co?“ 
„I když jsem jenom obraz svého já,“ zašklebil se Merlin. „Cítím z nich něco vzláštního. Není to 
jenom tím, že jsou spoutání, ale spíš tím, co z nich vyzařuje. V jejich srdích něco spí. Něco 
dávného a starého, co jenom čeká, až bude ten správný čas se probudit.“ 
„Ale co, Merline?“ dostal D trochu obavy. „Neublíží jim to?“ 
„Neboj se, Dudley,“ uklidňoval ho starý muž v obraze. „Budou v pořádku. Je to jejich součástí. 
Jejich podstata.“ 
„Takže až příjde čas,“ zamyslel se mladík, „oni se změní?“ 
„Ano, ale ne tak jak si myslíš,“ pokračoval Merlin. „Stanou se jenom tím, co už jsou dávno 
v srdcích.“ 
„A co to je?“ 
Stařec si povzdychl a odvětil: „To nevím, ale doufám, že se to jednou dozvíme. Jen aby nebylo 
pozdě.“ 
„Pozdě?“ nechápal Dudley. 
„Ale,“ mávl Merlin rukou. „Neber starého muže vážně. Jak říká Harry, asi už trochu senilním.“ 
„Pch,“ odfrkl si Dudley. Moc se mu tomu nechtělo věřit – té senilitě. Občas mu přišlo, že je starý 
muž až nepříjemně bystrý. Obvzlášť když ho káral. 
„Já jsem to slyšel,“ pokáral ho Merlin. „I když jsem jenom obraz, neznamenáto, že nemám dobré 
uši. Pamatuj si to!“ 
„Ano, pane,“ zamumlal D.  
„A teď, kde jsme to přestali?“ řekl si jen tak pro sebe Merlin. „O ano, u maskovacích kouzel. 
Takže….“ 
A D se vrátil ke své výuce, ale i tak mu nasadil brouka do hlava ohledně jeho bratrance a jeho 
přátel. 
 
Draco stál v zahradě a díval se na Harryho, jak pokládá květiny na hrob svých příbuzných, které 
pohřbili v jednom jejím koutě. Když se černovlasý mladík narovnal a všiml si, že Draco stojí 
kousek od něho, zeptal se. „Co tady děláš, Ici?“ 
„Přemýšlím,“ odvětil Draco a přišel blíže k němu.  
„O čem?“ 
„Kdy to celé skončí,“ povzdechl si blonďatý mladík. „Chtěl bych vědět, jak je otci. Jestli je zdravý 
nebo jestli Azkaban zanechal horší rány než jenom fyzické.“ 
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„Neměl jsi další vize?“ zeptal se Harry a posadil se na lavičku naproti hrobům. Poklepal na místo 
vedle sebe a naznačil tím Iceovi, aby se posadil vedle něho. Když tak učinil, černovlásek 
pokračoval: „Něco o otci?“ 
„Právě že ne,“ odvětil Zmijozelský student. „A to mě znepokojuje.“ 
„Nemyslím si, že by ho Remus nebo dokonce Snape nechali trpět nebo něco podobného,“ namítl 
Pyro sice trochu nervózně, ale s přesvědčením. 
„To doufám, jinak je roznesu na kopytech já,“ zavrčel Draco vztekle, až se v jeho hlase projevila 
jeho zvěromágská podoba. 
„Ale Draco,“ chlácholil do Harry s úsměvem na rtech. 
„Máš pravdu,“ povzdechl si Malfoy. „Dělám si zbytečné obavy, ale nemůžu si pomoc.“ 
„Myslím, že vím, co cítíš,“ řekl Harry torchu nejistě. „Taky bych znovu rád viděl Siriuse a zjistli, 
jestli je v pořádku.“ 
„Já….,“ chtěl Draco pokračovat, ale zarazil se a otočil k hradu. 
„Co se děje, Draco?“ zeptal se Nebelvír, když si všiml jeho zaražení. 
„Něco cítím,“ odvětil mladík a vstal z lavičky. 
„Co?“ 
„Nevím,“ pokračoval. „Ale je to silné a živé.“ 
„V hradě?“ padla další otázka od černovlasého mladíka. Všiml si totiž, že se Ice díva směrem 
k hradu. 
„Něco tam je,“ usoudil a vyšel k budově celkem rychlým krokem, až za ním zavlál plášť, který 
měl na sobě. 
Harry jenom zamrkal nad jeho rychlostí a rozběhl se za ním, aby ho dohnal. Když tak učinil, 
srovnal s ním krok a šel mu po boku: „Kde to je?“ 
„V zemi,“ padla jednoduchá odpověď. 
„Irisi?“ promluvil Harry ve své mysli. „Kde jsi?“ 
„S Dudleym v knihovně,“ ozvala se odpověď. „Co se děje?“ 
„Draco ucítil něco pod hradem. Něčí přítomnost,“ odvětil Pyro. „Teď to jdeme prozkoumat.“ 
„Míříme k vám,“ řekl Nev pevným hlasem, který nesnesl odpor. 
„Dudleyho nech v knihovně,“ namítl černovlásek. 
„Na to zapoměň,“ pokračoval Iris. „D už se naučil tolik, že nám může být jenom kuprospěchu.“ 
„Dobrá,“ ustoupil černovlasý Nebelvír. „Sejdeme se u vchodu do sklepení. Zatím.“ 
„Jsme na cestě,“ odpověděl Longbottom. 
Za pár minut se obě skupinky střetly u vchodu, který vedl do sklepení a tudíž k cíli jejich cesty. 
„Co tam dole vlastně je?“ zeptal se Dudley s hůlkou v ruce. 
„Nevím,“ odpověděl Ice. „Jenom cítím, jak tam něco dýchá, jak tomu bije srdce.“ 
„Takže je to živé,“ usoudil Iris. A zadíval se dolů. 
„Jak to že jsi nic necítil dříve?“ zeptal se Harry zamyšleně. 
„Třeba to nechtělo, abychom o tom věděli,“ řekl D a tím si vysloužil dost nesourodé pohledy. 
Jeden překvapený a druhý nechápavý.  
Draco jenom nadzvedl obočí, což vyjádřilo jeho překvapení nad jeho konstatováním. Nakonec 
řekl: „I to je možné. Třeba nastal čas, abychom to objevili.“ 
Dudleymu se hlavou prohnala vzpomínka na rozhovor s Merlinem, ve kterém se bavili o jeho 
přátelích a jejich pravých podstatách. Ale nahlas to neřekl, ale doufal, že to není ono. Nebyl ještě 
připravený je ztratit, když by přijali sami sebe. Ještě je moc potřeboval. 
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„Nemáme na výběr,“ rozhodl Harry. „Jdeme dolů.“ 
„Souhlasím,“ přidal se Draco a jako první vešel do chodby, která vedla do sklepení. Ostatní ho tiše 
následovali. Harry si na dlani vykouzlil ohnivou kouli, aby aspoň trochu osvětlil cestu. 
„Je zajímavé, že okoli nereaguje na naší přítomnost,“ rozhlížel se Dudley kolem sebe při svitu ze 
své hůlky. 
„To je pravda,“ souhlasil Neville, který šel po jeho boku. „Hrad vždycky reagoval, když jsme se 
objevili v nějaké jeho části tím, že se rozsvítili pochodně nebo svíčky. Proč to tady nefunguje?“ 
„Nemám zdání,“ odvětili Harry s Dracem současně. 
„Tak to zjistíme,“ ušklíbl se D. 
Nešli moc dlouho a celou cestu je vedle Ice, který neomylně kráčel v před, jakoby ho něco táhlo 
k cíly. Najednou se blonďatý Zmijozel zastavil před dveřmi, které byly jedněmi z mnoha. 
„Jsme u cíle?“ zajímal se Neville a zvědavě se díval na dveře před sebou. Necítil z nich nic 
neobvyklého, prostě jenom dveře. 
„Ano,“ odvětil mu Draco a celkem zasněně se díval na stejné dveře. Natáhl ruku a sevřel kliku, ale 
na chvíli se zarazil. 
„Děje se něco?“ zeptal se Harry s obavami, když uviděl Dracovo zaváhání. 
„Nic,“ zakroutil hlavou jediný Zmijozelský student na hradě. „Jen jsem trochu nervózní.“ 
„Nervózní?“ nechtěl věřit Chlapec, který přežil, svým vlastním uším. „Ty a nervózní, no to je 
takový  malý zázrak, ne.“ 
A celou dobu se u toho šklebil. Ice po něm hodil naštvaný pohled a stiskl kliku. Dveře se 
pomalinku otevřely a částečně odhalily skryté věci, které se v té místnosti skrývaly. 
Nakonec se dveře otevřely úplně a Dracovi se naskytl pohled do celé místnosti. Ostatní chlapci mu 
nakukovali přes rameno, jak byli zvědaví. 
„Tak co tam je?“ zajímal se Dudley, který přes Harryho rozcuchanou hlavu moc dobře neviděl. 
„Nejsem si jist,“ odvětil Ice a vkročil dovnitř. Něco ho táhlo dovnitř. Vešel a rozhlédl se kolem 
sebe,  první co upoutalo jeho pozornost, byla ledová stěna, která se táhla po pravé straně místnosti. 
Vydal se přímo k ní. 
„No, páni,“ vydechl Harry, když společně s ostatními vešli dovnitř. Přešel blíže ke stěně a přejel 
přes ní dlaní. „Je to opravdu z ledu. Studí to.“ 
„Fascinující,“ přidal se k němu jeho bratranec a přiložil dlaň vedle té jeho. A pak udělal něco, co 
Harry ne. Přejel dlaní po stěně a setřel nánoh sněhu, který na ní ulpěl. Když tak udělal, něco na 
druhé straně přitáhlo jeho pozornost. Přiblížil obličej ke stěně a snažil se zaostřit na druhous 
stranu: „Něco tam je.“ 
Pyro se otočil na Draca a zeptal se: „Dokážeš tu stěnu stáhnout?“  
Ice přešel ke stěně, jelikož se od ní z nějakého důvodu držel dál, a přiložil na ní ruku a zavřel oči. 
Když se nic nedělo, oči znovu otevřel a řekl: „Nejde to.“ 
„Hmm,“ zamumlal Nev. Přistoupil blíže a taky setřel trochu ledovky. A snažil se tím prohlédnout. 
„Něco tam je. Ale není dobře vidět co.“ 
Teď už i Draco hleděl dovnitřku a snažil se zjistit, co tam je. Přišlo mu, že se tam něco blýská a 
hýbá. Zřejmě dýchá. Najednou mu to došlo. Za stěnou zledu leží drak na velké hromadě zlata. 
„Je tam drak,“ řekl všem kolem s jistotou v hlase. 
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„Drak?“ nevěřil černovlasý Nebelvír. 
„Víš, to jistě?“ ptal se Nev 
zvědavě a snažil se svým 
zrakem proniknout za 
ledovou stěnu, ale moc se mu 
to nedařilo. 
„Dávalo by to jistý smysl,“ 
pronesl Dudley. Když se na 
něho všichni otočili, 
pokračoval: „V Dracovi spí 
drak. Bože, to zní jako nějaká 
říkanka. Takže je jen logické, 
že by mohl cítit dalšího ve své 
přítomnosti. Stejně jako 
Neville cítí jednorožce.“ 
„Ale proč až teď?“ nechápal 
Iris. „Přece by ho měl cítit už, 
když jsme sem přišli.“ 
„Asi nastal ten správný čas,“ nadhodil znovu D. 
Harry se po svém bratranci otočil a řekl: „Co nám tajíš, Dudley?“ 
„Nic,“ snažil se mu vyvrátit jeho domněnky.  
„Hmm,“ zamrčel Pyro, ale dál se k tomu nevracel. Teď měli před sebou důležitější věci. 
„Nedokážeš se k němu dostat, že?“ 
„Ne,“ souhlasil Ice. 
„Ani ho vzbudit?“ zeptal se Nev. 
„To bude taky asi nemožné,“ souhlasil Draco a znovu přitiskl dlaň na stěnu. „Takže ho necháme 
asi spát, musí se probudit sám od sebe. A pak se ho můžu zeptat, co tady dělá.“ 
„Ok, tak jdeme,“ řekl D a vyšel z místnosti. Harry s Irisem se za ním vydali, jen Draco zůstal o 
trochu déle, aby se ještě chvíli díval na draka spícího za ledovou stěnou. 
 
„Luciusi, neměl bys to tak přehánět,“ nabádala muže Alice, který se snažil udržet na nohou z čiré 
síly své vůle. Několik týdnů proležel v posteli, než mu ostatní v domě vůbec dovolili vstát a on se 
prostě odmítal znovu vrátit do postele. Jelikož by si byl jist, že by se ho tam snažili všemožnými 
způsoby udržet. Místo toho klesl do nejbližšího křesla s mohutným vydechnutím. 
Žena nad ním jenom zakroutila hlavou: „Ležel jsi několik týdnů, musíš nabrat síly pomalu. A 
hlavně se nepřepínat.“ 
„Do té zatracené postele se nevrátím,“ zavrčel jejím směrem. „Už jsem se naležel dost. Musím 
začít hledat svého syna.“ 
„Až on sám bude chtít, tak se vrátí,“ odvětila mu pevně. I ona sama toužila jít hledat svého malého 
chlapečka, ale nevěděla vůbec, kde začít. Proto se upínala aspoň k té naději, že až na to bude 
připravený, vrátí se sám. 
„Ale…,“ chtěl ještě něco namítnout, ale pohled, který mu Alice věnovala, naznačoval, aby zmlkl. 
Radši to udělal. Nechtěl znovu čelit hněvu, který z ní vyzařoval, když něco nešlo po jejím. Jednou 
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mu to úplně stačilo. Naštěstí tenkrát nebyl cílem jejího výbuchu. Ale i když to neřekl nahlas, 
litoval Siriuse, který tím cílem byl. 
„Takže,“ popadla ho za loket a vytáhla do stoje. „Teď si půjdeš znovu lehnout, zdřímneš si, a pak 
to zkusíme znovu. Rozumíš mi?“ 
„No jo,“ zamumlal a nechal se odvést do postele a uložit. Neměl toho moc na vybranou. 
Alice se na něho ještě chvíli dívala, jak usíná, než odešla z pokoje. Na chodbě se střetla se 
Severusem a usmála se: „Už je to zase ten starý dobrý Lucius Malfoy, kterého máme všichni tak 
rádi.“ 
„Prosím?“ nechápal muž. 
„Začíná vrčet na všechny kolem sebe,“ vysvětlovala vesele. „Prostě už je to zase ten samý 
Lucius.“ 
„A to je dobře?“ zašklebil se Snape. 
„To uvidíme,“ zašklebila se stejně. „Teď zrovna usnul. Je to čím dál tím horší udržet ho v posteli, 
aby odpočíval.“ 
„Tak v tom případě ho přivážeme,“ zažertoval lektvarista. 
„O, to byl vtip,“ zasmála se Alice. „Ostatní chlapci na tebe mají špatný vliv.“ 
„Pfff,“ odfrkl si a rozešel se k pokoji svého přítele. Cestou slyšel ženin tichý smích. 
 
Uběhlo několik týdnu od objevení draka v podzemí a Ice se tam každý den vracel, aby ho zkusil 
probudit nebo dostat z jeho ledového vězení. Zatím se mu nepodařilo zjistit, ani jaký je to druh, 
natož ho probudit. Začínal z toho být dost skleslý. Byla to relativně první možnost, kdy se mohl 
setkat s dalším drakem ve své zvěromágské podobě. Neville mu už několikrát vyprávěl, jaké to je 
běžet společně s ostatními jednorožci. Nedokázal by si ani představit, jaké by to bylo letět s jiným 
drakem. 
Teď stál v zahradě a díval se, jak Iris sází nový strom. Vlastně, když se rozhlédl kolem sebe, mohl 
vidět všechny živé obyvatele hradu. Dudley seděl na lavičce u hrobu svých rodičů a Harry se válel 
na dece pod jedním z mohutných stromů s knihou.  
Stál tam a užíval si sluníčka. Nebylo mu divné, že i když v jeho síle byl led, rád si užíval paprsky 
slunce, které dopadaly na jeho pokožku. Přemýšlel, že následoval Harryho příkladu a též si 
vykouzlit deku s knihou, a jen se tak válet v hřejivých paprscích slunce. Ale dřív než se tak stalo, 
přepadla ho obrovská bolest hlavy. S výkřikem bolesti se chytil za spánky a klesl na kolena. 
V tu samou chvíli u něho byl Harry a zachytil ho do náruče, aby si při pádu nijak neublížil. 
Opatrně ho položil na zem a vyděšeně se ptal: „Co se děje, Ici? Necítím tě.“ 
„Já…nev…,“ snažil se ze sebe dostat. 
„Harry, co se děje?“ přiběhl k nim Iris. 
„Nevím,“ odvětil Pyro. 
V tu chvíli k nim doběhl i Dudley a poklekl u nich se slovy: „Co se děje, Má vizi,“ 
„Mohlo by to tak být,“ souhlasil Iris, když přiložil prsty na Dracovy spánky, aby mu trochu ulevil 
od bolesti. Nechtěně tak zachytil několik obrazů, které se míhaly v Iceově mysli. Na základě toho 
řekl: „Je to vize.“ 
„Čeho?“ dotazoval se Harry. 
„Nevím,“ odvětil hnědovlásek. „Budeme muset počkat, až se Draco vzpamatuje.“ 



 

318 

Nezbylo jim tedy nic jiného než počkat, až se Draco probere a bude jim schopná sdělit, co viděl. 
Ale ke klidu jim nepřidávalo, že blonďatý mladík v Harryho náručí naříkal a něco nesrozumitelně 
mumlal. Připadalo jim to jako celá věčnost, než se Ice uklidnil a upadl do mírného spánku. 
„Nepřesuneme ho do jeho pokoje?“ navrhl D. „I když je krásně, nemyslím, že by to tady bylo 
pohodlné.“ 
„Souhlasím,“ přidal se na jeho stranu Neville a kývnul na Harryho, aby Ice opatrně zvedl a odnesl 
ho do jeho pokoje. Černovlasý mladík si jemně přitáhl Draca do náruče a s pomocí Dudleyho se 
postavil na nohy a rozešel se směrem k hradu. 
Došli až ke Dracovu pokoji a Iris urychleně otevřel dveře, aby mohl Harry i s tělem v nářučí 
projít. Černovlasý Nebelvír došel až k posteli a velmi opatrně položil Ice na pokrývky. Rychle 
ustoupil, aby udělal místo pro Nevilla, který už se hrnul k pacientovi. 
Dudley, který postával na druhé straně postele, se zeptal: „Jak je na tom?“ 
„Spí,“ odvětil Iris, když dokončil svoje vyšetření. „Nebudeme ho budit, počkáme, až se vzbudí 
sám.“ 
„Chtěl bych vědět, co viděl,“ mumlal Harry. „Nikdy jsem takovou reakci od něho neviděl.“ 
„Ani já ne,“ souhlasil Iris. „Bude to asi něco hodně citového.“ 
„Co když,“ odmlčel se D. Jeho bratrance se na něho zvědavě podíval a gestem ruky ho vyzval, aby 
pokračoval ve své myšlence. „Co když viděl válku? Její začátek nebo konec.“ 
„I to je možné,“ zamyslel se Pyro. „Teď ho necháme spát.“ 
Sice se tak rozhodli, že ho nechají spát, ale ani jeden z chlapců neopustil pokoj. Místo toho si 
přinesli zábavu dovnitř. Harry seděl v křesle u okna a četl si knihu. Dudley s Nevillem hráli u 
stolku šachy, ale jejich mudlovskou verzi. I když byl D nadšený kouzelnickým světem, nějak se 
mu nelíbili šachy, které se navzájem likvidují. A když mu Harry povykládal, jak se s jejich 
zvětšenou verzí střetl v první ročníku, jejich nechuť k nim ještě vzrostla. 
Uběhla asi hodina, když Draco začal jevit známky probouzení. Nev okamžitě vstal od rozehrané 
partie a přesunul se k posteli. Naklonil se nad ním a zašptal: „Draco? Slyšíš mě?“ 
„Jo,“ ozvalo se po chvíli z mladíkových úst. 
„Jak ti je?“ 
„Hrozně,“ zachraptěl a pokusil se i přes Nevillovo snažení posadit. 
„Měl bys ještě ležet,“ namítal Iris. 
„Odpočinu si později,“ řekl Draco a vyhnul se Nebelvírovým rukou. „Máme důležitější starosti.“ 
„Co jsi viděl?“ přišel k posteli Harry a sedl si na její kraj. 
„Válku,“ odvětil jediným slovem. 
„Kdy a kde?“ padla od Pyra další otázka. 
„Zítra v Bradavicích.“  
„V tom případě,“ vstal černovlásek ze svého místa. „je načase se připravit.“ 
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66. kapitola – A je to tady! 

Byli se rozloučit s Merlinem a ostatními v jejich pokoji a teď se chystali vyrazit do války, 

když se ozval D. 
„Chci jít taky,“ oznámil jim Dudley hotovou věc. „Nezůstanu tady v tom mauzoleu sám a nebudu 
čekat, až se vrátíte. Tedy jestli se vůbec vrátíte.“ 
„Dudley,“ nadechoval se Harry k rázné odpovědi, ale přerušila ho ruka na jeho paži. Otočil se a 
uviděl Nevillův nesouhlasný pohled. 
„Nemůžeš ho tady nechat, jestli nechce,“ řekl tiše.  
„Souhlasím s Nevillem,“ přidal se Draco trochu neochotně. 
„Jste se na mě domluvili nebo co?“ ušklíbl se Harry. Poté se podíval na Dudleyho obličej plný 
očekávání, než si povzdychl: „Tak dobře, ale jestli se ti něco stane, budu tě chodit strašit.“ 
„Neboj,“ uklidňoval ho bratranec. „Merlin do mě šlapal dost.“ 
„Výborně,“ přerušil jejich debatu Ice. „Máme nejvyšší čas.“ 
S těmito slovy vyšel do zahrady a proměnil se v černého draka působivé velikosti. Když ho uviděl 
Dudley, trochu nervózně polkl a snažil se působit, že ví, co dělá. 
„Hlavně klid,“ stoupl si vedle něho Nev a dával mu tak najevo svou podporu. „Draco nás nikde 
neshodí, a kdyby ano, já nebo Harry tě chytíme. A pak si podáme draka.“ 
„Nikdy jsem na drakovi neseděl,“ přiznal trochu nechtěně. 
„Já taky ne,“ zasmál se Harry. „Ale všechno je jednou poprvé.“ 
Na to se vyhoupl po nastavené tlapě na dračí hřbet. Pohodlně se usadil před křídly, ale nechaje 
dost prostoru pro ostatní za sebou.  
„Hoď mi tu tašku,“ křikl dolů na Nevilla a hned mu přistála na hlavě. Pod sebou cítil, než by viděl, 
jak se Draco směje. „Fakt, díky Neve.“ 
„Není zač,“ opáčil mladík nevině. Načež ukázal rukou Dudleymu, že je teď řada na něm. „Draco, 
nic nezkoušej! Už tak je vyděšený, že ho někde vyklopíme.“ 
„Nepokoušej mě,“ odvětil Ice. 
Nakonec se Dudley usadil za Harrym, který mu řekl, aby se ho pevně držel, až vzlétnou. Neville 
s lehkostí, kterou by u něho nikdo nečekal, vyhoupl nahoru a sedl si za Harryho bratrance. 
„Máme všechno?“ zeptal se Harry, a když dostal kladnou odpověď, pokynul drakovi, aby se vydal 
na cestu. 
 
Kolem hradu školy to vřelo. Boj probíhal všude, kam se člověk jen podíval. Někde probíhal boj o 
život pomocí hůlek, někde pomocí lektvarů, jak se madam Pomfreyová a její pomocníci snažili 
zachraňovat životy. Ale i ona brzo viděla, že je to nad jejich síly. Unaveně se podívala ven z okna 
síně, kde byla zřízená prozatímní ošetřovna, a neviděla nic jiného než zmar a smrt. 
Voldemort a ředitel školy kolem sebe kroužili ve stále zmenšujících se kruzích a přitom na sebe na 
střídačku vrhali jednu kletbu za druhou. Bylo vidět, že jejich síly jsou dosti vyrovnané a o vítězi 
rozhodne prachsprostá náhoda nebo chyba některého z nich. 
Jak členové Řádu fénixe, tak Smrtijedi bojovali na život a na smrt. Magické bytosti na obou 
stranách se na sebe vrhaly s neuvěřitelnou silou. Ale ani tak se mistička vah vítězství nechtěla 
přemístit ať už na tuto stranu nebo na tu druhou. 
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Voldemort odklonil jednu z Brumbálových kleteb a začal se šíleně smát: „Nemáš nic, Brumbále, 
co by mě mohlo zastavit. Poslední naději jste poslali do vězení, i když byl nevinný. A on teď 
s vámi nechce mít nic společného.“ 
Aby dodal svým slovům na dramatičnosti, zesílil si hlas kouzlem, takže všichni kolem mohli 
slyšet jeho slova. A ta teď dopadla na všechny kolem, kteří bojovali za stranu světla. Boj na chvíli 
polevil, aby si všichni mohli poslechnout slova šílence.  
Jen dva z těch mnoha, co teď stáli na pozemcích školy a hleděli na Voldemorta, se tohoto 
nezalekli. Věděli moc dobře, že ten o kom je řeč, je na svobodě společně s přáteli.  
Remus, který bojoval bok po boku se Snapem, se ušklíbl: „Moc Harryho nezná.“ 
„Co se přerušilo jejich spojení, je tak trochu v temnotách,“ odvětil Snape. Chtěl pokračovat, ale 
přerušil ho další proslov. 
„Byla zábava pozorovat, jak se ničíte sami,“ smál se. „Narafičit stopy, tak aby to vypadalo 
opravdově, nedalo moc práce. Bystrozoři jsou tupci, nepoznali by člověka, který užil mnoholičný 
lektvar, ani kdyby jim klepal na rameno. Mou drahou Bellu tak bavilo, hrát si na Harryho Pottera a 
mučit vaše drahé učitelky.“ 
Po bitevním poli se rozléhal jeho šílený smích, který umocnil hrůzu a obavy, které se zračily ve 
tvářích obránců hradu. Až teď všichni pochopili ten jednoduchý a přesto geniální plán. 
„Věčná škoda, že se ke mně nechtěli přidat,“ pokračoval Temný pán. „Přijal bych je s otevřenou 
náručí, právě tak rychle, jak vy jste je zavrhli.“ 
Severus si proklestil cestu až k Voldemortovi, když stanul před ním, zasyčel: „Nikdy by se k tobě 
nepřidali.“ 
„A můj drahý Severusi,“ upřel na něho svůj pohled červených očí. „proč si to myslíš? Nemají 
nikoho.“ 
„Nechal jsi zabít nebo mučit jejich rodiče,“ odvětil klidně. „Nikdy by se k tobě nepřidali.“ 
„My jsme jim vždycky věřili,“ přidal se k němu Remus. 
„Hmm,“ odfrkl si Tom. „Prašivý vlkodlak a zrádce. To mají z čeho vybírat.“ 
„To není tak úplně pravda,“ ušklíbl se Severus. Šáhl, pod bedlivým dohledem samozvaného pána 
zla, do kapsy svého pláště pro zlatý galeón. Zmáčkl ho a hodil o několik metrů dál do trávy. Chvíli 
se nic nedělo, takže celá situace byla velice směšná, ale nakonec začal z galeónu vystupovat bílý 
hustý kouř, který zavazel k vidění. 
„Konečně se taky dostaneme k věci,“ ozvalo se z kouře hlubokým mužským hlasem, ve kterém se 
zračila netrpělivost.  
Dým se začal rozplývat a odhalil čtyři hrdě stojící osoby. Na školních pozemcích se objevili živí a 
zdraví – Sirius Black, Lucius Malfoy, Alice Longbottomová a její manžel Frank. 
Jejich zjevení provázelo vzrušení na obou stranách. Na straně světla zvedla nadšení, ale na straně 
temnoty obavy. Přece jenom Frank a Alice byli hodně dobří bystrozoři. A se Luciusem a Siriem se 
muselo taky počítat. 
„Konečně nás taky k něčemu pustíte,“ utrousil Sirius a rozhlížel se kolem sebe. Když spatřil 
překvapeného ředitele stojícího kousek od nich, ve tváři se mu objevil hněv a skoro by se k němu 
vydal, kdyby ho nezastavil Remus se slovy: „Na to bude čas později.“ 
„Luciusi,“ promluvil Voldemort směrem ke svému bývalému Smrtijedovi, „tak s nimi ses celou 
dobu schovával. Proto tě nebyl nikdo schopen najít. Velmi chytré.“ 
Malfoy jen tiše stál a upíral svůj ledový pohled na muže, který mu zabil ženu a skoro zabil syna. 
Nestál mu ani za odpověď, ale přesto zasyčel: „Narcissa bude pomstěna.“ 
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„Silná slova,“ odtušil muž s hadím obličejem. Rozhodil rukama kolem sebe a řekl: „Jen se 
rozhlédni, nikde tu vašeho zachránce nevidím. Všichni zemřete.“ 
„Uvidíme,“ odsekl a hodil první kletbu. Rozhořel se nový boj. 
 
Dudley se celou dobu cesty držel Harryho jak klíště a skoro se bál pohlédnout dolů, aby se mu 
neudělalo špatně. Teď se ale musel trochu od bratrance odlepit, aby slyšel, co mu říká. 
„D, celou dobu budeš mít na sobě neviditelný plášť!“ říkal mu Harry a trochu u tuho drkotal 
zubama. Přece jenom letěli vysoko a rychle. „Za žádných okolností si ho nesundávej. Dole to bude 
ošklivý i bez toho, abychom tě hlídali. Pomáhej raněným, jak tě učil Nev, ale nemíchej se do 
boje.“ 
„Dobře,“ odvětil klidně. Nato si převzal podaný plášť a opatrně, aby neshodil Nevilla, si ho 
přehodil přes ramena. Působil trošičku neohrabaně, takže mu Iris pomohl, aby z něho nebylo nic 
vidět.  
„My si vezmeme pláště taky, ať si trochu lámou hlavu,“ zasmál se Nev a vykouzlil si pro sebe 
obyčejný šedý plášť s kápí. Potter jeho příkladu následoval. 
„Jdeme na přistání,“ oznámil jim Harry, když pod sebou uviděl Zapovězený les. Mohl být si jistý, 
jelikož viděl skrz stromy probleskovat bělostnou bílou. Křikl na Nevilla: „Jednorožci. Jdou do 
boje.“ 
„Ano, jdou,“ souhlasil hnědovlásek. Nemohl jinak, cítil to v srdci. Možná to bylo, jak kdysi řekl 
Bolt, povolal je do bitvy. 
„Draco zařvi, ať o nás vědí,“ zasmál se Pyro a do očí se mu vkradl oheň.  
A černý drak mohutně zařval. 
 
Všichni na bojišti uslyšeli ten strašlivý řev. Jediný Charlie Weasley, alespoň tušil, komu patří, 
proto vykřikl: „Drak. Míří sem drak.“ 
Jeho zvolání vyvolalo zmatek. Nikdo nevěděl, ke které straně se přidá a jestli je jenom jeden nebo 
je jich více. Dokonce i Voldemort a jeho protivníci ustrnuli a zvědavě hleděli k nebi. 
„Tam, na západě,“ vykřikl kdosi.  
Všichni se jako jeden muž otočili naznačeným směrem a opravdu v dáli se tam něco černalo. 
Znovu se ozval ten děsivý řev. 
„Je obrovský,“ vydechl Charlie fascinovaně a úplně zapomněl, kde to stojí. Jeho láska k těmto 
tvorům převážila.  
„Franku,“ špitla Alice směrem ke svému manželovi. Do teď bojovali bok po boku, jak byli před 
lety zvyklí. Sice nezískali všechnu svou sílu zpět, ale těch několik měsícům jim stačilo. „Podívej 
se do lesa.“ 
Muž se tedy otočil k lesu a nevěřil vlastním očím. Na samotné hranici lesa stáli ukryti ve stínech 
jednorožci, ale se stříbrnými pláty brnění na hrudích a předních nohou.  
„Bojoví jednorožci?“ vydechl nevěřícně. „Ale to je přece jenom legenda. Pohádka pro děti před 
spaním.“ 
„Nevypadají tak,“ přidal se k nim Remus se Siriusem.  
„Ale na co čekají?“ nechápala žena. 
„Možná na toho draka,“ promluvil Sirius s pohledem upřeným na netrpělivě přešlapujících 
jednorožcích.  



 

322 

Někteří další kouzelníci a čarodějky si jich všimli taky a brzy si mezi sebou sdělili tento fakt. 
Nikdo netušil, co se to děje. 
Ozval se třetí výhružný řev a Remus klesl k zemi s bolestným zaúpěním.  
Black s Frankem se k němu okamžitě sklonili a zjišťovali, co se mu stalo. Sirius se s obavami 
zeptal: „Reme, co se děje?“ 
„Přicházejí,“ vydechl ze sebe a zvedl hlavu. V jeho očích bylo zvláštní lesk, který tam normálně 
nebyl.  
„Kdo přichází?“ nechápal Frank. 
„Triáda,“ odvětil tiše. Potřásl hlavou a do očí se mu vrátilo jeho vědomí.  
„Co se to u Merlinových koulí děje?“ zavrčel Sirius, jelikož se rozhlížel kolem sebe a viděl, že 
ostatní, kdo v sobě měli bíd jen kousínek z magické bytosti, se zdáli duchem jinde. A to nemluvě 
o magickém stvoření přímo. 
Nebyl další čas se tímto zaobírat, jelikož drak se dostal už nad pozemky školy a chystal se přistát. 
Několikrát mávl obrovskými křídly, vyčistil si tak dostatečný prostor pro bezpečné přistání. Nutno 
dodat, že všichni, kteří se ocitli přímo pod ním, rychle vzali nohy na ramena a přemístili se mimo 
jeho dosah. 
„Černý drak,“ zašeptal Charlie uctivě. „Nikdy před tím jsem žádného neviděl.“ 
Severus, který stál nedaleko, ho uslyšel a pátravým pohledem se zadíval na zvíře. Něco mu tady 
nesedělo. 
Drak dosedl všema čtyřma nohama na zem, vyvolalo to trochu chvění, ale nic vážného. Načež 
sklonil hlavu a odhalil tak dvě postavy na svém hřbetě skryté v pláštích s kápěmi přes hlavu. 
Nikdo si nevšiml, že nepozorovaně se po jednom boku sklouzla třetí osoba a zmizela ve stínech 
lesa. Někteří jednorožci zafrkali, ale jinak nedali na sobě vědět, že ho cítí. 
Harry s Nevillem mezitím svezli elegantně každý po jedné straně draka k zemi a dopadli s lehce 
pokrčenými koleny. Pláště se kolem nich zavlnily, jako by byly živé.  
Černý drak natáhl hlavu směrem k přihlížejícím, otevřel svou tlamu a zhluboka hrdla zařval, až 
tento poryv větru donutil některé ustoupit. 
Harry se ve stínu kápě ušklíbl, načež poplácal Draca po boku krku se slovy: „V klidu.“ 
Drak si naposledy odfrkl, až mu z nosu vyletěly jiskry a následně se začal měnit do své lidské 
postavy. Za chvíli stal mezi Pyrem a Nevillem jako další neznámí zahalený v šedém plášti s kápí. 
Ticho kolem bylo tíživé, všichni, dokonce i Temný pán, byli překvapeni přeměnou draka na 
člověka. Všem bylo jasné, že je to zvěromág, ale nikdo nikdy neslyšel o žádném, který se dokázal 
přeměnit do magické bytosti.  
„Kdo jste?“ ozvalo se od někoho z davu. 
Než se některý z těch tří zmohl na odpověď, vystoupili ze stínu jednorožci. Seřadili se do dvoj 
stupu a jejich středem kráčel hrdý černý jednorožec jménem Bolt. Stříbro na jeho pancíři se 
blýskalo na slunci, až skoro oslepovalo. Přiklusal až k Nevillovi, sklonil svou hlavu v úctě a udělal 
něco, co se bude tradovat dlouhá staletí. Promluvil. 
„Zdravím tě, maličký,“ řekl, když se narovnal a zadíval se do stínu kápě. 
„I já tě rád vidím, příteli,“ odtušil Nev se smíchem a pohladil jednorožce po nose.  
„Černý jednorožec,“ vydechl nevěřícně Severus.  
„A mluví,“ neodpustil si Lucius. Přičemž celou dobu koutkem oka sledoval reakce Temného pána, 
ale ten jevil jen známky zvědavosti, nevypadalo to, že by se chystal útočit. 
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„Přišli jsme na tvoje zavolání, králi,“ přistoupil k Irisovi další z jednorožců, ale už bílé barvy. 
Uklonil se hluboko a pokračoval: „Poruč a my zničíme všechny, kdo ti stojí v cestě.“ 
„Ech,“ ošil se trochu nervózně. Netušil, že jsou jednorožci tak krvežízniví. „To nebude třeba. 
Zvládneme to sami, děkuji.“ 
Kůň se znovu uklonil a zařadil se zpět do řady, čekaje na další rozkazy. Mezitím promluvil znovu 
Bolt: „Vyrostl jsi do velikosti, maličký. Všichni tři jste vyrostli. Bude to pro mě čest, pokud 
pojedeš do bitvy na mém hřbetě.“ 
„I pro mě to bude pocta,“ odtušil Iris a jedním plynulým pohybem se vyšvihl na hřbet jednorožce. 
Pohodlně se usadil a s úšklebkem ucedil k přátelům: „Tak a vy půjdete pěšky.“ 
„No, Neve,“ vydechl Harry překvapený, když viděl, jak se ostatní jednorožci řadí za černého 
s mladíkem na zádech. 
„Kam se poděl ten ubrečený kluk?“ povzdechl si teatrálně Draco, za což si vysloužil od Harryho 
loktem do žeber.  
„Tak to by mohlo stačit,“ řekl Voldemort klidným hlasem a najednou se ocitl přímo před nimi. 
Pyro se na něho otočil a řekl stejně klidným hlasem: „Koukám, že ses taky naučil pár nových 
triku, Tome.“ 
Muž přimhouřil oči, jakoby se snažil proniknout tmou v kápi, než se mu oči trochu rozšířily a on 
řekl: „Pottere.“ 
„Oceňuji tvojí dobrou paměť,“ zašklebil se a strhl ze sebe plášť. Voldemortovi se znovu trošičku 
rozšířily oči překvapením, jelikož před ním nestál ten drobounký kluk, ale mladý muž, vědom si 
své síly. 
Ano, Harry si byl moc dobře vědom síly, která v něm dřímala. Oheň a vítr mu byly bratry. Jeho 
černé vlasy byly trochu delší, než si je kdokoliv z přítomných pamatoval, ale co na něm upoutalo 
okamžitě, byly jeho oči. Na nose už mu neseděly brýle, takže jejich smaragdový pohled byl přímo 
hypnotický, ostatně jak už se někteří přesvědčili. Dýmal v nich oheň. Širokou hruď mu halila 
šarlatová tunika bez rukávů, sahající mu až k bokům. Odhalené paže naznačovaly jeho sílu, což 
dokresloval jemně se pohybující vytetovaný fénix. Jednoduché černé kalhoty končily ve vysokých 
botách. Sálala z něho síla a moc. 
„Přišel sis pro smrt,“ zeptal se Voldemort konverzačním tónem, ale i on cítil převalující se magii 
kolem. 
„Ne, pokud tomu budeme moc zabránit,“ ozval se mladík na jednorožci. Strom stojící blízko jejich 
dvojice se sklonil a větvemi opatrně sundal mladíkovi plášť. 
„Longbottom,“ vykřikl kdosi z řad studentů a obránců školy. 
„Neville,“ vyhrkla jeho matka a přitiskla se ke svému manželovi, slzy v očích. „To je můj malý 
chlapeček.“ 
„Malý už určitě nebude,“ odvětil její muž klidně, ale s pýchou v srdci. 
Iris seděl hrdě na hřbetě jednorožce a ani jednou nespustil svůj klidný pevný pohled z Temného 
pána. Oblečen byl do podobně jako Harry, akorát jeho tunika měla barvu trávy na jaře. 
Jednorožec, kterého měl vyobrazeného na rameni, netrpělivě přešlapoval, když cítil tolik svých 
bratrů a sester kolem. Jeho netrpělivost se pomalinku začínala přenášet i na Nevilla, takže se 
stromy na hranici lesa začaly chovat divně. Vrtěly se a pohazovaly větvemi jako Vrba mlátička. 
Poslední z trojice, který ještě nebyl odmaskovaný, se otočil směrem, ze kterého slyšel podivné 
zvuky, a když uviděl, o co se jedná, povzdechl si a řekl: „Irisi, uklidni se nebo i stromy vyjdou do 
boje.“ 
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Dotyčný trochu zavrčel skrz zavřená ústa, ale přesto se otočil. Když uviděl, co se za ním děje, 
zrudl a zhluboka se nadechl. Některé ze stromů se uklidnili. 
„Díky,“ řekl směrem ke Dracovi. 
„Vždycky, Neve,“ zasmál se mladík a též si svlékl plášť. „A ty mě hlídej, až budu vylévat jezero.“ 
„Draco,“ řekl jeho otec s hrdostí v hlase. Díval se na svého syna, jak stojí proti nepříteli, kterému 
se on sám nemohl postavit. 
„To už není ten Draco, kterého jsme znali,“ promluvil Severus trochu smutným hlasem. 
A měl pravdu. Ten Draco umřel, když zabili jeho matku. Ten, který teď stál před Voldemortem a 
klidně mu vracel pohled, byl muž, jenž věděl, co od života chce. On dokresloval svou tunikou bílé 
barvy, jejich vlastností. Dovolil svým vlasům, aby vyrostly do délky, kterou měly při jejich 
spoutáním. Takže teď mu šahaly do půli zad, aby mu nepadaly do očí, měl je v půlce spojené 
zlatým kruhem. 
Poté všichni tři upřeli své pohledy do očí Voldemorta, a ten nechtěje o malý krok ustoupil, jelikož 
jejich pohledy byly příliš intenzivní. Harryho smaragdové hlubiny, Dracův mrazivý šedý pohled a 
Nevillova hněda čokoláda, dokázaly do člověka udělat prakticky díru. 
„Bojíš se, Tome,“ zavrčel Draco hlasem, ve kterém byl znát drak, jenž v něm dřímal. 
„Mám otázku,“ řekl pevným hlasem jeden z posledních potomků Salazara Zmijozela. 
„Ptej se,“ vyzval ho Iris tiše. 
„Jak to že drak?“ 
„Ne jen drak,“ odtušil Ice. „I fénix a jednorožec.“ 
Dav kolem zašuměl. Nikdo nechtěl tomuto prohlášení věřit. Zvěromág přece nemohl změnit svojí 
podobu do magického zvířete, narušila by se tím jeho magie. 
„Nemožné,“ vykřikl kdosi z řad bystrozorů. 
„Stejně jako obvinit nevinné,“ zajímal se Harry a v jeho hlase zněl špatně potlačovaný hněv. 
Neměl rád, když z něho někdo dělal lháře. 
„Všechno je možné, z jednoho prostého důvodu,“ usmál se Nev. Zvedl ruku vysoko nad hlavu, 
roztáhl prsty široko od sebe, dlaní k slunci a řekl: „Dobře se dívejte. Viva auras!“ 
Oslnivé světlo oslepilo všechny kolem, takže chvíli trvalo, než zase něco uviděli. Prvních z těchto 
šťastlivců, zůstalo jenom s otevřenou pusou zírat. Kolem tří chlapců před nimi se vlnily zlaté aury 
protkané barevnými žilkami. Oni stáli klidně, ale aury se kolem nich ovíjeli a roztahovali.  
„Zlatá,“ vykřikl Remus. „On mi lhal.“ 
„Cože?“ zeptal se Sirius spíše automaticky, než aby to vnímal. Měl oči jen pro svého kmotřence. 
„Prý modrá,“ odfrkl si vlkodlak. 
„Škoda,“ promluvil opět Tom Raddle. „Kdybyste se ke mně přidali, mohli jsme společně vládnout 
světu. S vaší silou, bychom pokořili každého.“ 
„A kdo říká, že nebudeme vládnout světu?“ zasmál se Draco výhružně. Jeho oči na pozadí zlaté 
barvy přímo zářily a byl v nich zvláštní lesk. „Jakmile skončíme s tebou, nic nám nebude stát 
v cestě.“ 
„Cože?“ vydechl Lucius. Podíval se po Snapeovi a zeptal se: „Chápeš to?“ 
„Obvinili je, že jsou černokněžníci,“ vyložil svojí teorii. „Možná jimi chtějí být.“ 
„Pitomost,“ přerušila ho Alice, která k nim přišla společně s manželem. „Neville je na to moc 
hodný, aby dokázal ubližovat lidem.“ 
Jakoby její syn chtěl dokázat pravý opak. Bojištěm se rozlehl bolestný ženský křik. Asi dva metry 
nad nejvyšším z přítomných se vznášela Bella, držela se za hrudník a divoce křičela. 
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„Bello, drahá,“ díval se Iris přímo na ní a rukou, která na ní mířila a držela ve vzduchu, si jí 
přivolal k sobě. Když byla už přímo před ním, zasmál se a řekl: „Dlouho jsme se neviděli.“ 
V očích ženy byl strach. Věděla, že hledí do očí smrti. 
„Měla by ses cítit poctěna,“ pokračoval. Draco s Harrym se zvláštním zaujetím sledovali vývoj 
situace. Věděli a cítili, že to Neville udělá rychle a co možná bezbolestněji, ale potřebovali 
divadlo. A také cítili mladíkovu radost z pomsty.  
„Ochutnáš mojí silu,“ vydechl jí z blízka do obličeje. Načež ji zdvihl vysoko do vzduchu, aby to 
každý dobře viděl a vyvolal svojí magii. Země pod ní pukla a z jejích hlubin vyrazily úponky 
rostlin, které ji okamžitě svázaly. Stahovaly ji velmi silně. A ona křičela a křičela, jak Iris stahoval 
ruku do pěsti silněji a silněji, až její křik přehlušovalo praskání kostí. Najednou se ozvala hlasitá 
rána a ona ztichla. Šlahouny ji pustily z výšky na zem, až to zadunělo. Zůstala bez pohybu ležet na 
trávě s obličejem staženým bolestí. 
„To…,“ vyděšeně koktala Alice při pohledu do tváře svého syna. 
„Divadlo,“ odtušil Lucius. 
„No mě to přišlo celkem reálné,“ řekl trochu s rozpaky Sirius, který se společně s Náměsíčníkem 
přidal k této skupince. Nyní si mezi sebou vyměňovali zmatené pohledy. Nikdo z nich zcela 
nechápal, proč se jejich děti chovají právě takhle. 
Voldemort se tiše díval na tělo své nejvěrnější a nakonec řekl: „Působivé.“ 
„Děkuji,“ odtušil Nev. 
„Tak si myslím, že už toho bylo dost,“ promluvil Pyro. Přešel několika kroky blíže ke svému 
nepříteli a pokračoval: „Jsme tady z jednoho prostého důvodu.“ Odmlčel se, aby dodal svým 
slovům na dramatičnosti, než dodal: „Zničit tě.“ 
„Zkus to, Pottere,“ zasmál se Tom Raddle. „I já mám v rukávu pár triků.“ 
„O, ano,“ zamyslel se Harry. „Tvoje stříbrná aura. Kdysi musela být nádherná, ale teď je z ní jen 
černý stín.“ 
Jestli Temného pána překvapilo, že Pottere o jeho barvě aury ví, nedal to na sobě znát. Jen se na 
svého soka tiše díval a zkoumal ho. 
„Irisi, Ice,“ křikl Harry přes rameno na svoje dva přátele. „Víte, co dělat.“ 
„Jistě,“ ucedil Nev a země se začala třást.  
„Není nám pět,“ přidal se Draco kousavě. Natáhl ruku směrem ke školnímu jezeru a zavolal si jí 
k sobě. Proudy vody se kolem něho začaly ovíjet, jako by byly živé. Zcela podléhaly jeho vůli.  
„Tak jdeme na to,“ zašeptal tichým hlasem Harry. „Kdyby se mi něco stalo, postarejte se o 
Dudleyho.“ 
„Přestaň s těmi hřbitovními kecy,“ přerušil ho Draco, než se mohl rozmluvit. „Jestli z toho 
nevyjdeš jako vítěz, tak ti nakopu zadek, Pottere.“ 
„Oceňuji tvojí snahu, Ice,“ zasmál se trochu úlevně. Najednou ucítil v mysli uklidňující vlnu. 
„Díky, Neve.“ 
„Vždycky, Harry.“  
Na nějaký tichý pokyn, který nikdo z okolních ani nepostřehl, se všichni tři pohnuli do tří 
světových stran. Nev se na jednorožci vydal do leva. Země se otřásala pod kopyty jeho koně, jak 
se hnal do chumlu nepřátel. Ti nestačili ani popadnout dech a už se kolem nich začaly ovíjet 
šlahouny rostlin, které vyrůstaly přímo ze země.  
Draco se po svých vydal na pravou stranu, aby kryl Harryho z druhé strany. Na nic nečekal a 
vyslal obrovskou vlnu vody na nepřítele i bojovníky strany dobra. Bylo mu jedno, že mokří budou 
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všichni. Oni se k němu taky nechovali zrovna nejlépe. Voda vířila všude kolem, brala sebou 
všechno, co jí stalo v cestě a prostředkem toho šílenství šel klidným krokem Ice. Jako další eso 
v rukávu použil svojí sílu proměnit vodu v led. Všichni Smrtijedi či nepřátelská magická stvoření, 
která neutekla, se proměnila v kusy ledu. Obránci hradu se, se strachem v očích dívali kolem sebe 
a třásli se zimou, jelikož teplota všude kolem klesla nejméně o dvacet stupňů. 
Když některá magická stvoření, která stála na straně Temného pána, tuhle pohromu, která se šířila 
od dvou mocných mužů, vzala nohy na ramena a utíkala, co jí síly stačily. Ice ani Iris jim 
nevěnovali pozornost, když chtěli utéct, tak ať utečou. Jediné, které utéct nenechali, byly 
mozkomoři. Odnikud se vynořili dva obrovští a mocní patroni. Jeden byl stříbrně bílý jednorožec 
a druhý byl stříbrný drak. Sevřeli je v pasti mezi sebou a zaútočili. Jednorožec nabíral na roh 
jednoho mozkomora za druhým a drak pouštěl stříbrný oheň ze své tlamy. Vždy, když toto temné 
stvoření umíralo, nesl se bojištěm jejich neskonalý smrtelný nářek. Některým se srdce i ustrnulo 
nad tímto křikem, ale patroni je dál zabíjeli, neznaje slitování. 
Harry věděl, že se může na svoje dva přátele spolehnout, že mu od těla udrží Smrtijedy i další 
přisluhovače temné strany, nakráčel skoro až před Voldemorta a řekl: „Je načase rozhodnout, kdo 
zemře a kdo bude žít.“ 
„Výborně,“ zasmál se muž, který už neměl duši. Mávl hůlkou a kolem nich se objevila nevelká 
bariéra, která je oddělovala od zbytku boje. „Takhle nás nikdo nebude rušit, ani tvoji poskoci.“ 
„Aby to nebyla spíše tvoje smrt, Tome,“ odtušil Pyro s jemným úsměvem na rtech.  
Voldemorta tato věta rozčílila a vyslal svojí první kletbu. Omezeným prostorem se mihla červená 
čára, které se Harry obratně vyhnul, narazila do stěny bariéry a s prsknutím zmizela. Černovlásek 
na nic nečekal a z jeho ruky vyšlehl plamen, který si to šinul rychlostí světla na protivníka. 
Muži se trochu rozšířily oči překvapením, když viděl útok, ale stačil zareagovat rychle a vy kouzlit 
si štít, který dokázal oheň pohltit. 
„Zajímavé,“ usoudil nad vývojem situace. Pozorně si mladíka prohlížel, než řekl: „Živly. Ale bude 
to na magii stačit?“ 
„Kdo říkal něco o tom, že nemám magii?“ ušklíbl se Pyro a vykřikl: „Expeliarmus!“ 
„Protego,“ ozvalo se vzápětí. 
Harry na to reagoval opětovným zasláním ohnivé čáry. Boj se rozzuřil na plno. Magie a živly na 
jedné straně a na druhé pouhá magie. 
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67. kapitola – Oběť 
 

Neville se rozhlédl kolem sebe a ostřížím zrakem propátrával okolí, hledajíc další Smrtijedy 

či nepřátelská stvoření. Jednorožec pod ním bojovně frkal a vzrušeně přešlapoval na místě. Mladík 
se nahnul nad jeho krkem, jemně ho pohladil a zašeptal: „Klid.“ 
Zvíře to sice trochu uklidnilo, ale ne moc. Dál neklidně pohazoval hlavou. Nedalo se čemu divit, 
v jeho žilách mu kolovala krev bojových jednorožců.  
„Neville?“ ozvalo se za ním dívčím hlasem. 
Ztuhl, jelikož ten hlas poznal. Ztuhl i jednorožec pod jeho tělem, vycítil neklid svého pána. Jako 
jeden muž se společně otočili a stanuli tváří v tvář několika obráncům školy z řad studentů. 
Hlouček sčítal Nebelvíry, Havraspárské i Mrzimorské. Členy Zmijozelské koleje nebylo nikde 
vidět. 
„Grangerová,“ ucedil na pozdrav dívce, která ho jako první oslovila. 
„Neve,“ přidala se Ginny trochu rozpačitě. 
„Tak už mě nikdy neoslovuj!“ zavrčel jejím směrem vztekle. Zradili je a teď by se k nim chtěli 
lísat. Hnusili se mu. „Zradili jste nás. Odsoudili jste nás, aniž jste znali naši verzi příběhu. Nemáte 
na to právo.“ 
„Souhlasím,“ stanul najednou po boku jednorožce i Draco. Stále se kolem něho obtáčela voda a 
teplota najednou klesla, až se všem srážela u úst pára. 
„Malfoyi,“ vyhrkl zrzek odvážně. Jeho opovržení druhým mladíkem, nezmírnila ani demonstrace 
jeho síly. 
„Co, Weasley?“ zavrčel tak vztekle, že všichni kolem slyšeli v jeho hlase draka. 
Ron se trochu zachvěl, ale statečně pokračoval: „Chtěli jsme mluvit s Nevillem.“ 
„Neříkej mu tak!“ zavrčel znovu. 
„Ici, klid,“ řekl Iris klidným jemným hlasem. Draco se viditelně stáhl a jeho postoj se uvolnil. 
„Tak je to lepší.“ 
Načež se otočil ke zbytku skupinky a pokračoval: „To co řeknete mě, se dozví i Draco a Harry. 
Jsme svázáni. Komunikujeme spolu jinak.“ 
„Telepatie,“ vydechla Hermiona fascinovaně. Četla o spojení silných kouzelníku v minulosti, ale 
posledních pět set let se to nestalo.  
„Výborně, Grangerová,“ řekl Draco s úšklebkem. „Je vidět, že Harry nelhal, když tvrdil, že jsi 
knihomol.“ 
Dívka zrudla, ale ohradila se: „Je dobré vědět hodně.“ 
„Nevíš nic!“ odsekl Iris. „To my víme.“ 
„Začněte se modlit,“ zasmál se Ice. „Až Pyro vyhraje, bude jen na nás, co bude dál. A nevím, jestli 
se vám to bude líbit.“ 
„Věděl jsem, že jsi bastard, Malfoyi,“ zasyčel Ron a napřáhl ruku s hůlkou. Nestačil ani mrknout a 
pevně se kolem něho obmotal zelený úponek. 
„Mého bratra ohrožovat nikdo nebude,“ vyštěkl Nev vztekle. Chtěl pokračovat, ale najednou ztuhl 
a z jeho rtů se ozval neuvěřitelný křik. Křik, který vydává raněné zvíře. 
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Draco, který stál vedle něho, na tom nebyl o nic lépe. Svíral si hruď v místech srdce a z úst mu 
plynuly bolestné výkřiky.  
„Co se děje?“ vykřikl kdosi zmateně. 
Ale odpověď nedostal, jelikož oba mladíci se přemístili. Zůstal jen jednorožec, který se vzepjal na 
zadních a rozběhl se kamsi pryč. 
 
Harry odrazil jednu hodně temnou kletbu nasměrovanou na svou osobu, a už se musel vyhýbat 
druhé. Musel uznat, že Voldemort od jejich posledního setkání, tak pobral něco sil. Vykouzlil si 
před sebe štít a vyslal svoje kouzlo, které se bezúčelně rozprsklo na štítě protivníka. Boj byl dost 
nerozhodný.  
„Víc neumíš?“ provokoval mladík záměrně. Doufaje, že tím Toma trochu rozhodí. Ale ten se 
nenechal zlákat to této hry. Stál klidně a přemýšlel. Harrymu začalo docházet, že bude muset přijít 
s jinou taktikou, aby vyhrál. Hlavou mu běželo mnoho plánů, než se v nich vynořil jeden, který 
měl nejlepší naději na úspěch. Než ovšem nad ním začal uvažovat trochu detailněji, uzavřel jejich 
spojení se vzkazem, že se potřebuje soustředit na boj a oni ho ruší. Na to už pracoval na plánu 
Voldemortova pádu a mezitím stačil odrážet i další kletby, letící jeho směrem. 
„Začínáš polevovat, Pottere,“ ušklíbl se Temný pán po chvíli, když si všiml, že po každé ohnivé 
čáře je mladík trochu nejistější v nohou. „Že by tě živly vyčerpávaly až moc?“ 
„Máš moc řečí,“ odsekl Pyro a vyslal další ohnivé inferno. Trochu sebou zakomíhal, což neušlo 
pozornosti protivníka. Ten okamžitě zareagoval vysláním silnějšího druhu kleteb. Harry nestačil 
uhnout ze směru kouzla dostatečně rychle, kletba ho zasáhla do ramene, spálila mu kůži a on 
bolestně vykřikl. 
„Jak jsem říkal,“ zasmál se Voldemort a přitom se díval na mladíka, který si držel druhou rukou 
popálenou ruku a sotva stál na nohou. „Ovládáš sice živly, ale je to dvojsečná zbraň, nemám 
pravdu.“ 
„Možná,“ připustil černovlásek a znovu se narovnal, aby mu ukázal, že má ještě sílu bojovat.  
„Zemřeš,“ ucedil muž. „Nechceš si to rozmyslet a přidat se na mou stranu?“ 
„To radši umřu,“ odsekl Pyro a vyslal další kouzlo. 
Voldemort ho lehce odklonil a okamžitě vypustil svojí kletbu. Harry, který byl trochu omámen 
bolestí, jenž se mu šířila z ramene, nestačil tak rychle zareagovat a kletba ho zasáhla do boku, sice 
ne plnou silou, jelikož stačil vykouzlit štít, ale i tak padl na kolena, jak mu tělem projela ohromná 
bolest.  
Muž se začal smát šíleným smíchem a krok po kroku se blížil k protivníkovi na kolenou. Zastavil 
se až před mladíkem, který stále klečel a bolestně naříkal. Sklonil se k němu, dvěma prsty pod 
bradou mu zvedl hlavu a zadíval se mu do očí potažených mlhou bolesti. 
„Prohrál jsi,“ vysmál se mu zblízka do obličeje.  
Harry, jakoby z posledních sil, ho chytil za ruku, která mu držela hlavu, a zašeptal: „Ne, to ty jsi 
prohrál.“ 
Voldemortovi se rozšířili oči překvapením, když viděl, jak se oči chlapce na něho dívají s pevným 
pohledem. Okamžitě poznal, že padl do léčky, ale i přesto zapřáhl hůlku a vydechl: „Avada 
kedavra!“ 
Jakmile tato slova opustila jeho ústa, celé jeho tělo vzplálo jasným plamenem, který se šířil od 
Harryho ruky. Jejich omezený prostor naplnil bolestný agonizující křik oběti plamenů. Mladík se 
malou chviličku radoval, že jeho plán vyšel, než ho do hrudi zasáhla kletba barvy smaragdové 
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zeleně. Bez jediného výkřiku se tiše složil k zemi a zůstal bez pohybu ležet se zavřenýma očima. 
Ruka, kterou svíral zápěstí Voldemorta, povolila a muž se několika kroky vzdálil, než padl k zemi 
a oheň ho strávil k nepoznání.  
Bariéra, která je obklopovala, zmizela. 
 
Neville i Draco okamžitě ucítili, že Harry zemřel. Cítili to každou části v těle, jejich mysl to 
nedokázala pochopit. Ta bolest, která je přepadla, když ztratili jednu svoji část, byla obrovská. 
Slepě následovali poslední záchvěv mladíkova života, který je vedl k jeho tělu.  
První byl na místě Iris, na nic nečekal, ničeho kolem si nevšímal, a okamžitě přiložil svoje ruce na 
Harryho hruď. Kolem nich se objevila zelenavá záře, jak se ho snažil přivést zpět k životu. 
Draco klečel na druhé straně těla a s nadějí v očích se díval na Nevilla, hledajíc v jeho obličeji 
nějakou naději pro jejich přítele.  
Ani jeden z nich si nevšiml, že se k nim přidal ještě někdo další. Pod neviditelným pláštěm se 
skrýval Dudley. Teď si ho sundal a poklekl vedle Nevilla a modlil se o život svého bratrance. On 
jako jediný viděl, co se dělo za bariérou. 
„Obětoval se,“ vydechl se stopami slz v hlase. 
„Cože?“ zvedl k němu Draco hlavu, jakoby nevěřil vlastním uším. 
„Vlákal ho do pasti,“ vysvětloval zmučeně. „a sám přitom zemřel.“ 
„Ne,“ protestoval Ice. „Přece by nás tady jen tak nenechal. Měli jsme být spolu, proto …..“ 
Ustrnul, jelikož viděl, jak Neville sundává ruce a zabořuje do nich svůj obličej. Celé jeho tělo se 
chvělo slzami. 
„Ne,“ zanaříkal D a rozplakal se. 
Draco jen chvíli zmateně seděl, než vzal Harryho pomalu chladnoucí ruku do své a pochopil, co se 
stalo. Zaklonil hlavu k nebi a z jeho úst vyšel řev draka, který ztratil druha. Jeho nářek byl slyšet 
po celém bojišti. Všichni kolem se otočili k jejich malé skupince a s hrůzou zjistili, co se stalo. 
 
Desítky kilometrů odtud se v kobkách hradu probudil spící drak. Zavrtěl sebou a vylez ze své sluje 
na denní světlo. Cítil, že jeho pán zažívá obrovskou bolest. Bez dalších prodlev, roztáhl svá 
obrovská křídla, několikrát s nimi zkusmo mávl, než se vznesl do oblak a zamířil si to směrem 
k Bradavicím. 
 
První se k nim dostal Sirius. Stačil mu jediný pohled, aby pochopil, že jeho kmotřenec je mrtvý. 
Chtěl k nim přikleknout a naposledy chlapce sevřít v náručí, ale cestu mu zastoupil černý 
jednorožec. Výhružně na něho zafrkal, až ho donutil o několik kroků ustoupit.  
„Harry,“ zašeptal vedle něho bolestně Remus. „Ne, to ne.“ 
Sirius ho společně s Frankem tak tak stačili zachytit, než se jim složil k nohám, přemožen bolestní 
nad ztrátou člena svojí smečky. Severus a Lucius sklonili hlavy, i je smrt zasáhla. Alice vedle nich 
bez rozpaků plakala.  
I ostatní, jež bojovali na straně světla, se kolem nich za chvíli shromáždili a teď se bezeslova 
dívali na skupinku u padlého mladíka. 
„Proč?“ nechápal Neville a chytil Harryho za ruku.  
„Byl jsem celou tu dobu tady,“ zavzlykal Dudley. „Harry se držel dobře, ale ten…ten ….znal víc 
kouzel a držel si ho dostatečně od těla. Nakonec usoudil, že ho nezničí, jinak než pastí. Obětoval 
se.“ 
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Ani jeden z nich neslyšel ostré nadechnutí od někoho v davu. Ani ho nechtěli slyšet. 
„Neboj se, maličký,“ přitulil k Nevillovi hlavu Bolt. „Všechno bude v pořádku.“  
Iris se už nadechoval, že mu odvětí něco peprného od plic, když ho přerušil mohutný dračí výkřik. 
Prudce otočil hlavu k Dracovi, ale ten se zmateně díval na nebe a něco hledal.  
„Co se to děje?“ nechápal Dudley a taky hledal na nebi draka.  
„Konečně se probudil,“ zařehtal Bolt.  
„Kdo se probudil?“ zeptal se Draco a odtrhl oči od nebeských výšek. Teď se díval nechápavým 
pohledem na jednorožce.  
„Imber,“ odvětil a za jeho zády se z lesa vynořil obrovský drak. Jehož šupiny měli bílou barvu, 
dlouhý ladný krk a mohutné tělo. Natáhl krk směrem k lidem a zařval, stejně jako Draco, když se 
dostavili do bitvy. 
„Zdravím tě, Bolte,“ promluvil drak mohutným hlasem. Všem kolem spadla brada. 
„Konečně jsi vzhůru,“ odtušil jednorožec a stále se přitom díval na svého chráněnce. 
„Byl bych vzhůru mnohem dřív, kdyby mě Náš pán vzbudil,“ odsekl Imber a přešel blíže k naší 
malé skupince u mrtvého chlapce. Po všech přejel nic neříkajícím pohledem, až se zastavil u Ice a 
řekl: „Zdravím, Náš pane.“ 
„Ech,“ nevěděl Draco, co říct. 
„Jsem Imber, ledový drak,“ představil se. 
„Draco.“  
„Já vím,“ ušklíbl se, až připomínal mladého Malfoye. Pak jeho pohled padl na tělo ležící mezi 
chlapci, sklonil k němu hlavu, chvíli čichal, načež zvedl hlavu a pronesl: „Na co vy dva čekáte? 
Na pozvání? Probuďte Lorda Fénixe!“ 
„Prosím?“ zeptal se Neville po chvíli ticha.  
Tentokráte promluvil jednorožec: „Vy tři jste potomci samotného Merlina.“ 
Znovu se ozvaly různé projevy překvapení z davu. Bolt je ignoroval a pokračoval: „Ve vašich 
žilách koluje stejná krev.“ 
„Bolte, zase se necháváš unést,“ ucedil drak otráveně. 
„Tak jim to vysvětli ty,“ odfrkl si podrážděně a poodstoupil o několik kroků. 
„S radostí,“ převzal si Imber slovo. „Vy tři, jak tady stojíte, máte podobu magických tvorů. Je to 
díky vaší auře, která čerpá sílu z magického jádra. Ve vašich srdcích spí netušená síla a jen vy ji 
můžete probudit.“ 
„Co to má, co společného s Harrym?“ přerušil ho Draco netrpělivě. 
„V jeho srdci spí fénix.“ 
Iceovi se rozšířily oči, když pochopil, co mu tím chtěl říct. Podíval se na Pyrovu tvář a zeptal se: 
„Jak to máme udělat?“ 
„Musíte přijmout sami sebe,“ odpověděl Bolt. „Pak už sami budete vědět, co dělat.“ 
„Přijmout sami sebe,“ zopakoval Nev. 
„Ponořte se do svého nitra a hledejte,“ přišla rada od draka. 
Draco stejně jako Nev zavřeli oči a hledali ve svém srdci. 
 
Když Ice následně otevřel oči a rozhlédl se kolem, už nebyl na pozemcích školy. Byl na obrovské 
louce a všude kolem něho byli draci všech různých druhů. 
„Pane,“ ozvalo se vedle něho tázavě.  
Otočil se tím směrem a uviděl na trávě ležet Imbera. Rozhodl se zeptat: „Kde to jsem?“ 
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„Ve společné mysli všech draků,“ odvětil ledový drak klidně. „Ti nejstarší z nás spí v jeskyních a 
čekají na tvůj návrat. Někteří i z mého rodu. Ostatní se rozhodli, že budou čekat na tvůj návrat 
v bdělém stavu.“ 
„Návrat?“ nechápal Draco. „Už jsem se někdy narodil?“ 
„Jako Černý drak,“ přišla odpověď.  
„Moje zvěromágská podoba.“  
„Ano,“ pokračoval. „I když jsi kdysi položil svůj život v ochraně našeho rodu, svoji podobu sis 
přenesl i do svého lidského bytí. Ale jestli chceš zachránit dalšího z Velkých, musíš přijmout, kdo 
jsi.“ 
„Přijmout, že jsem drak?“ zeptal se. 
„Ano.“ 
„Výborně,“ ucedil. 
„Zavři oči,“ poradil mu. „Zhluboka se nadechni a vydechni. Zaposlouchej se do hlasu svých 
druhů. Najdi si cestu ke každému z nich. Vnímej je svým srdcem.“ 
Draco udělal všechno, co mu Imber řekl.  
 
Nevilla přivítala oslnivě zelená louka s nespočtem krásných jednorožců. Co ho překvapilo, bylo, 
že ne všichni jednorožci měli bílou barvu. Ano, byla zde hříbata v různých stupních věku, ale to 
neplatilo pro jednorožce, jejich srst měla hnědou a zrzavou barvu. Jediný roh měli všichni bělostně 
bílý. 
„Vítej králi domů,“ oslovil ho Bolt, jenž stál vedle něho.  
„Králi?“ nechápal, ale pohled z ostatních nádherných zvířat nespustil. 
„Jen jednou za několik staletí se najde někdo, kdo je v srdci tak čistý, aby mohl jet na jednorožci, 
aniž by byl nevinný. A ti jsou známy jako Králové jednorožců.“ 
„Kolik jich bylo?“ 
„Ty jsi teprve druhý,“ dostalo se mu odpovědi. 
„Když se stanu vaším králem,“ optal se, „budu pořád člověk?“ 
„Jistě. Svou podstatu změnit nemůžeš.“ 
Iris chvíli přemýšlel: „Musím zachránit Harry, jako on zachránil mě. Budu vaším králem.“ 
„Děkujeme, králi,“ začalo se ozývat ze všech směrů. 
„To já mám děkovat vám,“ usmál se mladík a pohladil jedno z hříbat, která k němu přišla. 
 
„Pojď se mnou, mládě,“ vytáhl Dudleyho ze zamyšlení Bolt. Lehce do něho hlavou dloubal. 
„Proč?“ nechtěl se jen tak vzdát. „Chci zůstat tady.“ 
„Zavazel bys,“ přidal se do jejich debaty drak. Až teď se na mladíka zadíval pozorněji, chvíli si ho 
jen tak tiše prohlížel, než pronesl: „Tvůj čas přijde.“ 
D se tiše přesunul ke skupince, kterou tvořili nejbližší těch tří, jenž mu kdysi zachránili život. 
„Ty jsi Dudley, že?“ oslovil ho Remus. 
Mladík k němu překvapeně zvedl hlavu. Viděl před sebou muže, jenž neměl lehký život. Mrkl 
očima po ostatních, než se zeptal: „A vy?“ 
„Remus Lupin.“ 
„Vlkodlak,“ vypadlo z něho dřív, než se nadál. Nechtěl se předvést ve špatném světle, ale tak 
nějak to z něho prostě vystřelilo. Snažil se to napravit slovy: „Harry se zmínil.“ 
„Co se tam teď děje:“ vetřel se do jeho zorného pole Sirius. 
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„Nevím,“ odvětil.  
„Siriusi, děsíš ho,“ odstrčila ho žena. Nato se otočil na chlapce a s úsměvem řekla: „Jsem Alice 
Longbottomová.“ 
„Dudley Dursley,“ představil se. 
„Těší mě,“ usmála se. Mávla rukou za sebe a pokračovala: „Tamto je můj muž, Frank. Remuse a 
Siriuse jsi už poznal. A ti dva, co se támhle tváří jakoby snědli pytlík lékořice, jsou Severus Snape 
a Lucius Malfoy.“ 
„Proti tomhle přirovnání se musím ohradit,“ ozval se Lucius dotčeně.  
„Vy jste Dracův otec?“ zeptal se D, ale odpověď byla přímo zjevná. 
„Ano, jsem,“ ucedil, než se zeptal: „A ty jsi kdo?“ 
„Harryho bratranec.“ 
„A tvoji rodiče?“ zeptal se Severus, který znal jeho matku. 
„Mrtvý,“ dostal odpověď. „Ta zrůda je mučila a nakonec zabila. I já bych byl mrtvý nebýt Irise.“ 
„Irise?“ 
„To je přezdívka Nevilla,“ vysvětloval. „Vyléčil mě a Merlin mě učil, abych se mohl příště 
bránit.“ 
„Merlin?“ nechápali všichni okolo. „Co tím myslíš?“ 
„Už jsem řekl dost,“ odsekl a už z něho nic nedostali. Místo toho se obrátil zpět k dění u Harryho 
těla. 
„Může mi někdo vysvětlit, co se to tady děje,“ objevil se vedle nich z ničeho nic Brumbál a 
dožadoval se odpovědí.  
„Harry je mrtvý,“ odsekl Sirius. „To je to, co se děje. A všechno jen kvůli vám všem.“ 
„A Voldemort?“ zeptal se po chvíli, když vstřebal tuto informaci. 
„Taky,“ řekl Dudley a přitom ukázal na nepěknou černou hromádku, která mohla být dříve 
člověkem.  
„Och,“ vyrazil ze sebe.  
Další rozhovor přerušilo dění o kousek dál. 
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68. kapitola – Král, Pán a Lord 
 

Neville otevřel znovu oči, přejel školní pozemky a zadíval se na jednorožce, kteří se 

shromáždili všude kolem něho. Jemně se usmál, vstal od padlého přítele a přikročil k Boltovi. 
Zabořil svoje prsty do jeho hřívy a zašeptal: „Děkuji, příteli.“ 
„Není zač, králi,“ uklonil se černý jednorožec. „Jen nás znovu přiveď k velikosti.“ 
„Přivedu, slibuji,“ odvětil. 
Bolt se otočil ke svým druhům, pohodil prudce hlavou a silným hlasem řekl: „Náš král se vrátil.“ 
Ostatní jednorožci okamžitě začali provolávat slávu, někteří se vzpínali na zadní a pohazovali 
hlavami. Byl čas oslavovat. Král jednorožců se vrátil ze svého spánku.  
Iris se usmál, když viděl tu radost. Zavřel oči a otevřel svoje magické jádro. Cítil, jak ho zaplavuje 
příval neuvěřitelné síly. Magie kolem něho začala praskat a on byl brzo obalen bílým světlem, 
skrz které nebylo vidět. Země se začala jemně chvět a stromy všude kolem protahovaly svoje 
větve směrem k mladíkovi.  
Nakonec světlo pohaslo a všem se naskytl pohled na Nevilla. Stál k lidem zády, ale i tak byl vidět, 
že stojí s hlavou hrdě pozvednutou. Po chvíli se otočil, aby se ukázal i lidem. Vzduchem se šířilo 
překvapení. 
Jen Dudley nějak překvapený nebyl. Mluvil o nich s Merlinem, a tak pochopil dřív než oni. Teď 
se jen díval na proměnu, kterou prošel jeho přítel.  
Dlouhé hnědé vlasy se mu na slunci leskly a šahaly mu až k bokům. Postava mu trochu 
zmohutněla a natáhla se. Oči měly stále onu čokoládovou barvu, ale nyní viděly pevnějším 
pohledem. Mezi vlasy jenž mu padaly do očí, seděl malý jednorožčí roh, ale zlatavé barvy. Na 
prstech rukou měl drápky, což se neslučovalo s podobou jednorožců, ale každý král musí mít něco 
zvláštního. 
„Pokloňte se, bratři!“ vyzval Bolt všechny koně. Aniž by čekali na druhé vyzvání, všichni sklonili 
hlavy a poklesli v kolenou. Bolt popošel o několik kroků blíže k Nevillovi a znovu promluvil: 
„Bratři. Přivítejte Irise, Krále jednorožců.“ 
„Na oslavy bude času dost,“ přerušil jejich radostný ryk Neville. „Musím zachránit přítele.“ 
S těmito slovy se otočil na Draca a zůstal fascinovaně zírat. Před ním stál sice Ice, ale jiný než si 
pamatoval. Mladíkovi dlouhé vlasy se stříbrně leskly, stejně jako jeho oči. Ze zad mu vyrůstal pár 
černých blanitých křídel. Nehty na prstech nejvíce připomínaly dračí spáry. A i některé ze zubů 
dostaly špičatý zjev.  
Imber se kolem něho protáhl a směrem k jednorožcům řekl: „Představuji vám dalšího z Velkých – 
Ice, Pán draků.“ 
Jednorožci znovu jeden po druhém padali na kolena v hluboké úkloně. 
„Neve, máme práci,“ ucedil Draco jemně a kývl hlavou k nehybnému Harrymu. „Musíme být tři.“ 
„Já vím,“ odvětil mladík klidně.  
Oba přešli několika kroky vzdálenost mezi nimi a Pyrem, u jeho těla oba tiše poklekli, načež 
stejně natáhli ruce nad Harryho tělo. Draco nad jeho čelo a Nev nad jeho srdce. Zavřeli oči a 
zhluboka vydechli. Kolem jejich rukou se zhmotnila jejich aura zlaté barvy. 
„No tak, Pyro, nenechávej nás tady,“ zašeptal Nev. 
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Jako na povel se začala zlatá aura vsakovat do mrtvého těla, jakoby se snažilo pít životodárnou 
tekutinu. Ale to si vybíralo daň na jeho dvou kamarádech. I pro netrénované oko bylo patrné, že se 
jim ztěžka dýchá, a že se třesou po celém těle. 
„Neville!“ vykřikl Dudley trochu v obavách. Nelíbilo se mu, jak to všechno probíhá. Nechtěl přijít 
ještě o další přátele, stačil mu Harry. 
„Neboj se, D,“ slyšel Draco jeho výkřik. „Bude to v pořádku.“ 
A jako by mu to chtěla magie potvrdit, byli oba mladící odhozeni vzad a Harryho tělo se obalilo 
do několika vrstev zlaté aury, až nebyl vidět.  
Dudley už to nevydržel a rozběhl se jejich směrem, nikdo z přítomných rodinných příslušníků ho 
nestačil tentokrát zadržet. Doběhl k Nevovi, prudce klesnul do kolen a vtáhl si hnědovláska do 
náruče. 
„Jsi v pořádku?“ zeptal se D. 
Iris se s námahou nadechl, než odvětil: „Asi jo. Co Harry?“ 
Než se mohl Dudley otočit a zkontrolovat situaci, ozvalo se za nimi: „Budu.“ 
Prudce se oba otočili a jejich oči skoro vypadly z důlků, jelikož před nimi stál Harry. Ale i on se 
změnil. Nejpatrnější byla asi obrovská rudozlatá křídla, jenž mu vyrůstala zpoza zad. Další pírka 
mu vyrůstala v koutcích očí a ještě víc podtrhovaly zelenou barvu jeho očí. Nehty na rukou mu 
zčernaly, prodloužily se a zaostřily se jako u dravých ptáků.  
„Harry!“ vykřikl Nev. Prudce se vyhrabal z Dudleyho náruče a ze země, jak se snažil co nerychleji 
dostat ke svému kamarádovi.  
Ale nebyl první. Zpoza Harryho se objevily dvě ruce, které ho prudce objaly. Jako další se kolem 
něho obtočila dvě blanitá křídla a skryla ho tak před okolním světem.  
„Ice neblbni,“ zasmál se Harry tlumeně.  
„Neblbni?“ rozhořčil se blonďák. Jeho křidla se stáhla a odkryla oba chlapce. „Neblbni! Jako to 
můžeš vůbec říct.“ 
Než se Pyro zmohl na odpověď, objaly ho další dvě ruce. Ze zadu se k němu přitisklo Nevillovo 
tělo a na rameni se mu usadil roh. Z hnědovláskových úst se ozvalo: „Díky, díky Merline. Díky.“ 
Potter se usmál, jemně sevřel Nevovi ruce, a řekl: „Jsem tady.“ 
„Ale jak to?“ nechápal Dudley, který už taky přešel k nim. 
„Jsem fénix, D,“ vysvětloval. „Jedna má část patří fénixovi. A fénixové se dokážou znovu zrodit 
z vlastního popela. A já jsem se znovu zrodil, když jsem přijal svou podstatu. Mimochodem, díky. 
Bez vás bych to nezvládl.“  
„My bychom to nezvládli bez tebe,“ odporoval Draco jemně. „Když jsi vydechl naposledy, bylo 
to, jakoby nám vytrhl někdo kus sebe sama. Jako bychom umřeli s tebou. Nevím, jak dlouho 
bychom to vydrželi bez tebe.“ 
„Draco,“ chtěl ho Harry přerušit. Nelíbilo se mu, co slyší. 
„Má pravdu,“ přidal se Iris. „Nevím, jestli bych tu prázdnotu vydržel.“ 
„Neměl jsem jinou možnost,“ hájil se černovlásek.  
„Harry,“ přerušil jejich rozhovor výkřik mužského hlasu. 
Všichni čtyři se otočili po hlase a uviděli, jak se k nim rychlým krokem, ne-li během, blížilo šest 
lidí se Siriusem v čele. 
„Harry,“ vyrazil ze sebe Sirius znovu. V jeho očích se leskly slzy, když se díval na svého 
kmotřence, jak tam tak stojí a mluví s ostatními mladíky, kteří mu stáli po boku i v nejhorších 
chvílích.  
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„Siriusi,“ usmál se na muže mladík. Jemně se vykroutil z Nevillova objetí a počkal, než se k němu 
kmotr dostal tak daleko, aby ho mohl strhnout do pevného objetí.  
„Ach bože, ty jsi mi dal,“ vyrazil ze sebe ztěžka muž, jenž strávil několik dlouhých let 
v Azkabanu.  
„Siri, dusíš mě,“ snažil se Harry trochu protestovat, když byl drcen v mohutném objetí.  
„Nevymlouvej se,“ zarazil ho Remus, který se k nim taky přidal.  
„Moony,“ pozdravil se s ním. 
„Harry,“ usmál se trochu křivě vlkodlak a přitáhl si ho pro změnu do náruče on, když ho Sirius 
pustil ze svého objetí. Sevřel ho tak pevně, až mu zakřupalo v kostech. Trochu bolestivě vydechl, 
ale nijak se nebránil. Byl rád, že je zase vidí po tolika měsících. 
Mezitím se Neville vítal se svými rodiči. Jeho matka ho jemně hladila po vlasech a po tvářích ji 
tekly slzy.  
„Chlapečku můj,“ vzlykala a tiskla mu dlaně ke tvářím. 
„Mami, už je to dobrý,“ snažil se ji uchlácholit. 
„Nech ji, Neville,“ řekl jeho otec, ale i v jeho hlase bylo slyšet dojetí. 
„A tohle ti zůstane?“ zeptala se matka a jemně mu několika prsty přejela přes roh na čele. 
„Mám i lidskou formu,“ usmál se, „jestli myslíš tohle.“ 
Alice trochu zčervenala, ale dál se neptala. Jen se na něho s láskou v očích dívala. 
Lucius se zadíval na svého syna, jak stojí hrdě s narovnanými zády a všem hledí pevně do očí. 
Přistoupil až k němu, a než mohl cokoliv Draco říct, chytil ho a prudce si ho přitáhl do náruče. 
Pevně ho sevřel a jako otec ho nehodlal jen tak pustit. 
„Otče,“ snažil se Ice dostat z nepříjemné situace. Nebyl zvyklý na nějaké přehnané projevy citů a 
náklonnosti. I když možná od matky ano, ale nikdy ne od otce. 
„Jen ho nech, Draco,“ přistoupil k nim Severus a s láskou, jakou může chovat jen kmotr ke svému 
kmotřenci, v očích se na něho díval. „Nevěděli jsme, jestli tě ještě někdy uvidíme. Tak mu nech 
chvíli na zotavenou.“ 
Ice se jemně usmál, zavřel oči a opětoval objetí. Přece jenom si ho musel užít, dokud měl tu 
možnost. Nevěděl, kdy dostane druhou možnost si takhle užít otcův projev lásky. 
„Draco,“ oslovil ho Lucius. Sevřel jeho obličej do dlaní, zblízka se zadíval do jeho očí a jako by 
v nich něco hledal. Načež řekl: „Tohle už mi nikdy, nikdy nedělej! Stačí, že jsem přišel o tvojí 
matku, nechci ještě přijít o tebe. Rozumíš?“ 
„Ano,“ dostal ze sebe trochu překvapeně. Nechápal, co to do jeho otce vjelo. 
„Můžu se přivítat se svým kmotřencem?“ zeptal se Snape. 
„Jistě,“ ustoupil Lucius. 
„Jsem rád, že jsi v pořádku, Draco,“ řekl Severus a opatrně si ho přitáhl do objetí, aniž by nějak 
sahal na blanitá křídla na jeho zádech.  
„Já taky,“ zasmál se mladík a opětoval jeho objetí. 
„Nerad vás všechny ruším, ale mohl by mi někdo vysvětlit, co se tady stalo?“ přerušilo jejich 
shledání Brumbál, kterému po stranách stáli členové Řádu, bystrozorů a studentů školy. 
Draco po něm hodil pohledem a z jeho úst vyšlo varovné zavrčení. Drak, jenž se zatím tiše 
povaloval kolem a všechno pozorně sledoval, najednou zvedl hlavu a zadíval se směrem k jejich 
skupince. Z jeho nozder vyšel jemný bílý kouř a z tlamy mírné zavrčení. Několik lidí se jeho 
směrem nervózně podívalo a sledovalo každý jeho pohyb, kdyby se rozhodl nějak reagovat. 
„Co se děje?“ zeptal se Harry, který přišel s Nevillem a Dudleym po boku, následovaný rodinami. 
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„Právě jsem byl podroben výslechu,“ odvětil Ice a dál se nehybně díval na Brumbála.  
„Brumbále, vy jeden,“ přidal se Sirius do rozhovoru, a kdyby ho Remus nezadržel, tak by se na 
ředitele vrhl. 
„Uklidni se, Siriusi!“ snažil se Pyro uklidnit svého kmotra. 
„Uklidnit? Uklidnit, Harry,“ vyprskl Black. „Tenhle…tenhle muž se ani neobtěžoval si 
vyslechnout váš příběh a nechal vás odsoudit a vsadit do Azkabanu, takže mi neříkej, abych se 
uklidnil.“ 
„Souhlasím se Siriusem,“ řekl Frank Longbottom. I on se na Brumbála nedíval s laskavostí 
v očích.  
Ale než se mohlo pokračovat, ozval se starší roztřesený ženský hlas: „Franku? Jsi to opravdu ty?“ 
Všichni přítomní se otočili za hlasem. Na bitevním poli na školních pozemcích stála stará žena, 
v jedné ruce svírala hůlku a druhou se opírala o hůl.  
„Franku?“ řekla znovu roztřeseně, ale začala se přibližovat blíže trochu kulhavým krokem.  
„Matko,“ oslovil ji muž, který byl jejím synem. 
„Och, díky Merline,“ vzlykla Augusta Longbottomová a chtěla sevřít svého syna v náručí. Ale ten 
jí chytil ruce a stáhl je dolů, nechtěl opětovat její objetí. 
„Co?“ nechápala. 
„Nedělej se, že nic nevíš,“ zavrčel na ní. 
„Myslím, že bychom to měli přenést někam jinam,“ navrhl Brumbál. 
„Vy mlčte!“ přidala se do debaty Alice Longbottomová. „Nevíte, co provedla našemu synovi. Tak 
mlčte!“ 
„Cože?“ nechápala starší žena. 
„Nech už toho!“ pokračoval Frank rozčíleně. „Skoro jsi zabila svého vlastního vnuka. Jak jsi to 
jen mohla udělat? Zablokovat jeho magii?“ 
Augusta se narovnala, jak nejvíce jí to její staré tělo dovolovalo, a řekla pevným hlasem: „Udělala 
jsem to pro jeho vlastní dobro.“ 
„Ty stará mrcho,“ prodrala se vpřed Alice a chystala se vrhnout na svou tchýni, kdyby ji nechytil 
Frank kolem pasu a tak jí zabránil v napadení ženy. Ale to jí nezabránilo chrlit nenávistná slova: 
„Zapečetila jsi jeho magii, když jsi viděla, jak je silný. Černé řetězy. Jak jsi mohla? Vlastnímu 
vnukovi. Mysleli jsme, že se o něho postaráš, kdyby se nám něco stalo. Ale místo toho jsi ho 
skoro zabila. Ty mrcho.“ 
Všichni kolem jenom němě zírali na vývoj situace. Nikdo plně nechápal, co se to tady před nimi 
děje.  
„Černé řetězy?“ zeptal se někdo z přítomných zděšeně.  
„Ano, na vlastního vnuka,“ prskla Alice znovu. 
Frank se podíval po bystrozorech a řekl: „Kingsley, mohl bys tuto ženu zatknout za použití 
černých řetězů na neplnoletém dítěti.“ 
„Já..,“ zarazil se bystrozor Pastorek. 
„Hned,“ zavrčela hlava rodiny Longbottomů. 
Muž se nakonec probral, pokynul dvěma svým podřízeným, aby se ujali ženy. Augusta se jim 
prvně vytrhla, ale nakonec se jim podřídila a nechala se odvést. 
Frank se svou ženou Alicí díval za odcházejícími a v jeho očích bylo vidět uspokojení. 
 „Už je to pryč, Irisi,“ stiskl mu Harry paži. 
„Jo, už je,“ usmál se hnědovlasý mladík. 
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„Když jsme si tohle ujasnili,“ vmísil se Brumbál znovu do rozhovoru. „Mohli bychom se věnovat 
naléhavější situaci? A to Voldemortovi?“ 
Harry se vztekem v očích pohlédl na Brumbála, načež ukázal někam za sebe a řekl: „Leží támhle a 
v nejbližší době se nikam nechystá. Konec rozhovoru.“ 
„Harry,“ zkusil to ředitel školy znovu. 
„Ne, tím jsme domluvili,“ vyštěkl Pyro. Chtěl pokračovat, ale s bolestným stenem se zhroutil 
k zemi. Okamžitě u něho byli Draco s Irisem a snažili se zjistit, co se s ním děje. 
„Co se děje, Harry?“ chtěl vědět Sirius s obavami v hlase.  
„Bolí to,“ vyrazil ze sebe mezi prudkými nádechy. 
„Kde?“ chtěl vědět Iris. 
„Tady,“ vyhrkl a držel si ruce na hrudi v místech srdce. 
Než se někdo mohl na něco zmoct, Harry se stočil do klubíčka a jeho aura začala unikat z těla. 
Obalovala ho, jakoby ho chtěla před něčím chránit. Nakonec se kolem něho obtočila tak na pevno, 
až nebyl pro nikoho vidět, jen takový zlatý kokon.  
„Co se to sakra děje?“ zeptal se Dudley, který stál za Nevem. 
„Nevím,“ zamumlal Draco, který si připadal tak bezmocně. Už podruhé se musel dívat na svého 
druha, jak je v bolestech. 
Najednou se celý kokon vznesl do vzduchu a všichni zůstali zírat. Poté se po celém pozemku 
školy rozlehl krásný ptačí zpěv.  
„Avis,“ pronesl slavnostně Imber a zvedl se ze svého místa u stáda jednorožců. 
„Trvalo mu to,“ přidal se Bolt a přešel blíže ke skupince lidí. 
„Kdo je to Avis?“ zeptal se Neville, který už povstal z kleku a díval se nahoru na ten úkaz. 
„Je stejný jako já nebo tady Imber,“ odvětil jednorožec a jemně otřel čumák do jeho paže. Neville 
ho bezmyšlenkovitě pohladil po hlavě. „Jsme průvodci.“ 
Náhle se z kokonu zlatavé barvy vynořily po každé straně dvě mohutná zlatá křídla a znovu se 
ozval ten tajemný zpěv. Poté se aura ztratila úplně, nad školními pozemky se objevil nádherný 
zlatý fénix a všechny oslňoval jeho krásný zpěv, jenž se rozléhal kolem do kola. Před ním byl do 
klubíčka stočený Harry a vypadalo to, že spí.  
„Avisi,“ pozdravil ho ledový drak s hlavou vysoko zdvihnutou. 
„Buď zdráv, Imbere,“ zazpíval fénix, načež se otočil na černého jednorožce se slovy: „I ty Bolte.“ 
„Kde jsi tu celou dobu byl?“ zajímal se Bolt a díval se, jak se pták pomalu snáší na zem i 
s Harrym. 
„V srdci toho mladíka,“ odvětil Avis a ovinul svoje křídla něžně kolem těla Harryho. „Má zlaté 
srdce.“ 
Na to se podíval okolo, pohled mu padl na Draca a Nevilla. Jemně sklonil hlavu a řekl: „I vás 
zdravím, Králi jednorožců a Pane draků.“ 
„Stačí Draco a Neville,“ odvětil blonďák. Ukázal na Pyra a zeptal se: „Je v pořádku?“ 
„Neboj se,“ odpověděl mu na otázku. „Tvůj bratr je v pořádku, jen odpočívá po mém zrodu.“ 
„Můžu se na něho podívat?“ zkusil to Nev. 
„Nech ho spát, králi,“ zazpíval Avis. „V mém náručí je v bezpečí, navíc bude rychleji v pořádku.“ 
Náhle se nad pozemky rozezněl další zpěv ptáka. Někteří se otočili po zpěvu a uviděli, jak se 
k nim blíží od školy Brumbálův červenozlatý fénix Fawkes. Několikrát zakroužil nad zlatým 
fénixem, než se snesl před něho na zem. Následně sklonil hlavu až k zemi, jak vzdával hold 
druhému.  
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Avis mu odpověděl stejně, než pronesl: „Znám tě, Fawkesi. Sloužil jsi dobře, můžeš být na sebe 
hrdý.“ 
Než se stačil někdo k tomuto vývoji situace vyjádřit, ozvalo se z objetí zlatého fénixe zasténání. 
Pták následně svá křídla rozevřel a odhalil tak probírajícího se Harryho. Ten, držící se za hlavu, se 
posadil a trochu zmateným pohledem se rozhlížel kolem dokola, než mu padl zrak na zlatého 
ptáka a oči se mu rozšířily překvapením. 
„Pyro, jsi v pořádku?“ přiklekl si k němu Nev. 
„Asi jo,“ odvětil mátožně. Ukázal na Avise a zeptal se: „Co se tady stalo? A kdo je on?“ 
„Já jsem Avis,“ vzal si fénix slovo dříve, než se mohl někdo jiný. „Stejně jako Imber a Bolt jsem i 
já průvodce. Konkrétně tvůj. Nemyslel jsi snad, že zůstaneš sám. To by přece nebylo fér.“ 
Fawkes se natáhl a položil svou hlavu na Harryho rameno. Mladík ho bezmyšlenkovitě pohladil 
po vrchu hlavy, až pták radostí přivřel oči. 
Avis se usmál, tedy jak mu to jeho zobák dovoloval, a pokračoval: „Spal jsem ve tvém srdci. Jen 
člověk čistého srdce dokáže ve svém nitro nosit zlatého fénixe. A ty, Pyro, máš čisté srdce.“ 
„Ech?“ nevěděl, co by na to odpověděl. Proto neudělal nic jiného, než že se postavil a poodešel 
několik kroků, aby si fénixe pořádně prohlédl. Jeho oči přejížděly každé peříčko, aby si ho mohl 
uložit do paměti. 
„Harry,“ promluvil Sirius. Díval se na svého kmotřence s obavami v očích a přejížděl ho 
pohledem od hlavy k patě a obráceně, aby se přesvědčil, zda je v pořádku. „Jsi v pořádku?“  
„Jo,“ odpověděl mu a lehce se na něho usmál. Na to se otočil zpět na Avise a zeptal se: „Můžu?“ 
A naznačil dotek ruky. 
„Jistě,“ zaštěbetal pták. Lehce se vznesl do výšky a usadil se na rameni mladíka. Ten natáhl ruku a 
jemně mu přejel po peří na krku. Jeho vlastní křídla se lehounce zachvěla, jakoby poznala svého 
druha z rasy. 
„Chtěl bych vědět, o co tady jde?“ promluvil opět Brumbál a dožadoval se vysvětlení situace. 
Nutno dodat, že ti jež mu stáli po bocích, chtěli také vědět, o co se jedná. 
První se ozval Imber: „Nevím, jestli vám do toho vůbec něco je.“ 
„Klid,“ pohladil ho Draco po krku. „To je na Harrym, jestli se rozdělí o informace.“ 
Pyro se pootočil, aby se koukl po Iceovi, ale když viděl, že on se dívá na zem, nijak dál to neřešil. 
Místo toho odpověděl: „Voldemort je mrtvý. To je jediná věc, která vás může zajímat a kterou se 
dozvíte.“ 
„Ale,“ chtěl namítnout. 
„Žádné ale,“ přerušil ho Neville. „Dostali jste svoje odpovědi, víc nebude.“ Na to se otočil 
k rodičům a pokračoval: „Vraťte se domů, přijdeme tam.“ 
Jeho postava se začala rychle měnit. Klesnul na všechny čtyři, hlava se mu protáhla, nohy natáhly 
a vlasy ustoupily a přemístily se jinam. Dřív než se někdo nadál, stál před nimi krásný bělostný 
jednorožec, jehož roh se leskl zlatou barvou. Přistoupil k Boltovi a hravě do něho drcl hlavou, 
jakoby ho chtěl vyprovokovat ke hře. Černý jednorožec jen pohodil hlavou a nijak dál nereagoval. 
„Souhlasím,“ přidal se Draco. I on se otočil k otcovi a kmotrovi a tiše řekl: „Běžte s nimi. 
Všechno vám pak vysvětlíme.“ 
I on se změnil do své zvěromágovské podoby černého draka. Byl o něco větší než Imber, ale i tak 
ledový drak působil respekt. Ice několikrát mávl naprázdno křídly, aby se trochu protáhl. 
Harry se s lehkým úsměvem díval, jak se jeho přátelé mění, než i on provedl svoji proměnu do 
rudozlatého fénixe. Ale na rozdíl od Fawkese byl mnohem větší a jeho peří se lesklo na slunci 
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jako zlato. Na pozemcích školy se najednou nacházeli tři fénixové, stejný druh, ale každý jiný, jak 
jen to jde. Teď seděli všichni tři na zemi a navzájem se prohlíželi.  
„Máš nádhernou podobu,“ pochválil Harryho Alvis. 
Jako na povel se stalo několik věcí. Jako první se do vzduchu vznesli oba draci, poryv větru 
donutil některé kouzelníky poklesnout nebo ustoupit o několik kroků zpět. Někteří dokonce padli 
k zemi, jak se do nich opřel poryv, protože stáli nejblíže ke zvířatům. Ice ani Imber na nic dalšího 
nečekali a bez ohlédnutí odletěli pryč. 
Iris se vzepjal na zadních, prudce zařehtal, a když dopadl zpět na všechny čtyři, rozběhl se směrem 
do Zapovězeného lesa. V patách ho následoval Bolt a za ním se v ochranném kruhu přidali ostatní 
jednorožci. Země se třásla pod dusotem jejich kopyt. 
I Harry se pomocí svých nádherných křídel vznesl do vzduchu, už se otáčel, aby zamířil pryč, 
když si na něco vzpomněl. Přeletěl nad Dudleyho a ramena překvapeného chlapce sevřel ve svých 
pařátech. Mladík trochu bolestně vydechl, ale nic dalšího nenamítal. Ještě než se stačili vydat 
pryč, zavolal: „Accio Neviditelný plášť!“ 
Do rukou mu připlachtil Harryho plášť. Pevně ho chytil a směrem k fénixovi řekl: „Můžeme.“ 
Pták zaklonil hlavu, vydal ze sebe výkřik a už uháněl i se svým nákladem pryč od Bradavic. Po 
jeho boku se po chvíli objevil Avis. 
Remus se díval za mizejícími mladíky, když řekl směrem k Siriusovi: „Měli bychom taky jít.“  
„Ne,“ zavrčel Black pevně. 
„Proč?“ zeptal se Severus, který jejich výměnu slyšel. 
„Mám tu nějakou nedodělanou práci,“ odvětil muž a díval se přitom na Brumbála. Teď přešel 
několik kroků blíže k řediteli a pokračoval: „Já vám věřil a vy jste neudělal vůbec nic, abyste 
Harrymu pomohl.“ 
„Důkazy byli proti němu,“ vysvětloval svoji verzi starý muž, který najednou vypadal ještě starší. 
„Co jsem měl podle tebe udělat? Navíc v tom nebyl sám a to bylo ještě horší.“ 
„Horší,“ přidala se do jejich rozhovoru Alice. „Horší? Mohli být rádi, že se mohli opřít jeden o 
druhého.“ 
„Kdo vedl vyšetřování?“ zeptal se Frank a otázku směřoval ke Kingslemu. 
Bystrozor odpověděl: „Simmons.“ 
„Tak to hodně vysvětluje,“ zavrčel bývalý bystrozor. „Určitě si na tom bude chtít postavit 
kariéru.“ 
„Uznávám, že Simmons není zrovna příkladný bystrozor,“ souhlasil muž z bystrozorského 
oddělení. 
Alice už se nadechovala, že řekne něco peprného od plic, když jí na rameno dopadla Luciusova 
ruka a následovala slova: „Teď je to jedno. Naši synové na nás čekají, měli bychom jít.“ 
„Lucisus má pravdu,“ přidal se Remus, jako jediná klidná hlava v jejich skupince. „Měli bychom 
se vrátit domů.“ 
„Souhlasím, jdeme,“ zavelel Snape a otočil se k odchodu. Remus popadl Blacka a svou vlkodlačí 
silou ho odtahoval pryč. Longbottomovi se po chvíli váhání přidali a Malfoy jejich průvod 
uzavíral. 
„Tak moment,“ vykřikl kdosi z bystrozorů, když viděl, jak se otáčejí a odcházejí. „Jsou to 
Smrtijedi, tedy aspoň někteří z nich, měli by jít do vězení.“ 
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Severus se po tomto prohlášení otočil nazpět a věnoval tomuto muži takový pohled, že by i kytka 
zvadla. Vyhrnul si rukáv od pláště a odhalil tak vypálené Znamení zla. Bylo celé zarudlé, jak 
reagovalo na smrt svého stvořitele.  
Lucius následoval jeho příkladu. I jeho znamení bylo dost zarudlé a nejevilo žádné známky 
aktivity. Poté zavrčel směrem k nim: „Vypadá to, jako bychom sloužili tomu maniakovi. Celou tu 
dobu, kdy po nás toužil, nám skrz tohle nechutné cosi posílal ne zrovna příjemné pocity. Celou tu 
dobu nás mučil.“ 
Několik lidí kolem nich zalapalo po dechu. Nechtělo se jim tomu moc věřit. I když to působilo 
dost reálně, nikdo nevěřil, že by se o to Voldemort aspoň nepokusil. 
„Ještě nějaké dotazy,“ zeptal se ledovým hlasem profesor lektvarů. Stáhl si rukáv zpátky do 
původní polohy a chvíli čekal, kdyby někdo něco namítal, ale když nikdo nic neříkal, znovu se 
k nim otočil zády a odešel. 
I Lucius se vydal k Longbottomovým, kde ho Alice jemně vzala kolem ramen, a oba s lehkým 
prásknutím zmizeli. Lupin se Siriusem je následovali. Jako poslední se přemístili Severus a Frank 
Longbottom, ten ovšem nespustil pohled z bystrozorů, náležící pod ministerstvo. Chtěl vidět, zda 
některý z nich rozhodl udělat něco nepatřičného.  
Když všichni zmizeli, otočil se Kingley na Brumbála se slovy: „To nevypadá dobře.“ 
„To opravdu ne,“ souhlasil ředitel. 
„Co budeme dělat teď?“ zajímal se Arthur Weasley, který dosud tiše stál opodál. Měl Harryho rád 
a moc nevěřil, tomu co se o něm psalo v novinách, ani že zabil některou z profesorek školy. 
„Nevím, zda je dobré si některého z nich rozkmotřit. Vždyť právě porazili Pána zla.“ 
„Nevím, Arthure, opravdu nevím,“ zakroutil Albus hlavou. Otočil se směrem ke škole a kulhavým 
krokem se k ní vydal. Fawkes jako hodný mazlíček, následoval svého pána. 
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69. kapitola – Dozvuky války 
 

Obrovský černý drak dosedl na zem u hradu a pomalu se proměnil do své lidské podoby, ale 

bez křídel a drápů. Zvedl hlavu, aby viděl, jak se z nebe snáší druhý drak, ale tentokráte druhu 
ledových.  Ještě jednou si prohlédl nebe, než řekl: „Asi jim to bude trvat delší dobu, přece jenom 
jsme větší.“ 
„Moc na to nesázej,“ odvětil Imber. 
Draco se zarazil, zvláštním pohledem se zadíval na ledového draka a zeptal se: „A co s tebou? 
Přece nemůžeš být pořád venku, nebylo by to od nás fér.“ 
„Mám určité schopnosti, které tuto situaci můžou vyřešit,“ odpověděl drak a jako na povel se začal 
zmenšovat, až před mladíkem stál drak o velikosti koně. 
„Hmm,“ okomentoval to překvapený Ice. „To se může hodit. Jak malý můžeš být?“ 
„Jak chci.“ 
„Definitivně by se to hodilo,“ ušklíbl se mladík. 
Chtěl se otočit a vejít do hradu hlavním vchodem, když uslyšel zvláštní zvuky linoucí se z lesa 
kolem hradu. Pohlédl tím směrem a jen tak pro sebe pronesl: „Že by Neville a Bolt?“ 
Jako v odpověď se z lesa vynořil bílý jednorožec se stříbrnou zbrojí. Zastavil se několik kroků za 
hranicí stromů, rozhlédl se a pak, když by se svým zkoumáním spokojen, zařehtal. Na jeho signál 
z lesa vystoupila další zvířata. V jejich středu kráčel černý jednorožec ve stříbrné zbroji a po jeho 
boku klusal oslnivě bílý jednorožec se zlatým rohem.  
Draco to nijak nekomentoval, jen zdvihl vysoko svoje levé obočí. Drak po jeho boku si jenom 
odfrkl, až mu z nosu vyletěly malé jiskřičky. 
Iris, ve své zvěromágské podobě, se protlačil stádem, až se zastavil přímo před blonďákem. 
Pohodil hlavou a změnil se do lidského mláděte, jak mu s radostí říkal Bolt. Ten se postavil za 
něho.  
„Doprovod?“ naznačil mladý Malfoy směrem ke stádu. 
Nev po nich hodil pohled přes rameno, pak se natáhl blíže k Iceovi a zašeptal: „Jsou trochu 
ochranitelští. Víc než je zdrávo.“ 
„To jo,“ souhlasil Imber a prohlížel si jednorožce, jakoby se rozmýšlel, kterého z nich sežrat. 
Několik koní, jenž si všimlo jeho pohledu, nervózně přešláplo. 
„Buď hodný,“ napomenul ho Bolt. Otočil se k ostatním jednorožcům a řekl: „Běžte. Já už se o 
našeho krále postarám.“ 
Jako jeden se všichni poklonili v kolenou, odklusali zpět do lesa a zmizeli v jeho stínech. 
Blonďák za nimi chvíli koukal, než se otočil na Neva s otázku: „Jak jste se sem dostali tak 
rychle?“ 
„I jednorožci mají svá tajemství,“ utrousil s úsměvem Iris. 
„Pch.“ 
„Harry tady ještě není?“ zeptal se teď pro změnu Longbottom a rozhlídl se kolem. 
„Ještě ne,“ odvětil Draco. Naznačil rukou do hradu a zeptal se: „Půjdeme?“ 
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Hnědovlásek neodpověděl a místo toho zamířil k obrovským dveřím vedoucím do nitra hradu.  
Bolt beze slova vykročil za ním, následovaný ledovým drakem. Jejich malý průvod uzavíral 
Draco, jenž ještě jednou pohlédl na nebe, aby si ověřil, zda se u Harry nevrací. 
„Teď mě tak napadlo, že jsme tam asi nechali Dudleyho,“ ušklíbl se, když zabouchl dveře. 
 
Chlapci seděli v místnosti, kde se nacházeli portréty jejich předků a pili čaj, který si nechali udělat 
od skřítků, když se dveře do místnosti otevřely a dovnitř vešel Harry, se zlatým fénixem na 
rameni, a Dudley. 
„Máte ho více?“ zeptal se D, který trochu drkotal zubi, a naznačoval směrem ke konvici s čajem. 
„Jen si posluž,“ odvětil Neville. Rychle mu jeden šálek nalil a podal. Načež se zeptal: „Máš nějaká 
zranění nebo něco jiného?“ 
„Ne, jsem v pořádku,“ odpověděl mladík. „Jen jsem trochu zmrzlý.“ 
„Kde se couráte?“ utrousil Draco a upil ze svého šálku. 
„Buď hodný,“ řekl Imber, jenž si spokojeně hověl u krbu, v němž plápolal oheň. 
„Nerad vás ruším, chlapci,“ promluvil ze svého obrazu Merlin. Všichni se na něho otočili a čekali, 
jaká budou jeho další slova. „Jelikož jste dorazili v jednom kuse a navíc jste si přivedli průvodce, 
usuzuji z toho, že vše proběhlo podle plánu.“ 
„Ne tak docela,“ zavrčel Neville vztekle a stočil pohled na Harryho.  
Ten se rozpačitě ošil, než promluvil: „Tak trochu jsem umřel.“ 
„Umřel?“ nechápal Godric. 
„Tak jak to, že tady stojíš,“ zajímala se Rowena. 
Helga přejížděla očima z Harryho na zlatého fénixe, než řekla: „Tvá podstata je fénix, takže jsi 
použil jejich schopnost znovu se zrodit.“ 
„Tak nějak,“ ufrkl si Ice. 
„Je mrtvý?“ zeptal se tiše Salazar.  
Harry se smutnýma očima podíval po zakladateli Zmijozelské koleje a pronesl: „Je mi to líto, 
Sale, ale jinak to nešlo.“ 
„Já vím,“ odvětil muž v rámu. 
„Máš ještě nás,“ řekl Nev a přistoupil blíže k obrazu. „Tvoje rodová linie je ještě v nás.“ 
Salazar se bez dalších řečí odebral z obrazu a zmizel kamsi do neznáma. 
„Půjdu za ním,“ prohlásil Godric a se zavířením pláště taky zmizel. 
Nastalé ticho protrhla až Merlinova slova: „Řeknete nám, co se dělo?“ 
Všichni se usadili na volná místa a portréty slavných kouzelníku a čarodějek naslouchali 
vyprávění o závěrečné bitvě v Bradavicích. 
„Gratuluju chlapci,“ pochválil je nejslavnější kouzelník všech dob.  
„Měli byste jít,“ řekla Helga s úsměvem. 
„Kam?“ nechápal Dudley. 
„Za rodinami,“ odvětil Nev s úsměvem. „Už po nás nebudou pátrat, když všichni slyšeli, jak je 
Voldemort napálil.“ 
„Měli byste jít,“ zopakoval D slova ženy z obrazu. Sám sklonil hlavu, jak se mu mihl před očima 
obraz hroby jeho vlastních rodičů. 
Harry se podíval po klucích a tiše jim naznačil, aby šli napřed. Počkal, než za nimi zapadly dveře a 
poté řekl: „Dudley, já.“ 
„Ne, to je dobrý, Harry,“ snažil se ho přerušit. 
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„Ne, poslouchej,“ zarazil ho černovlásek. „Chci, abys šel se mnou a poznal moji rodinu. 
Odedneška je to i tvoje rodina.“ 
„Já…“ 
„Nic neříkej, jen pojď.“ 
Bez dalších řečí ho Harry vytáhl do stoje a táhl za ruku z místnosti. Venku se k nim přidali Draco 
s Neve a všichni se jako jeden přemístili pryč. V místnosti po nich zůstali jen jejich průvodci.  
Imber se koukl po ostatních dvou magických tvorech, než pronesl ospalým hlasem: „Konečně 
chvíle klidu. Aspoň si zdřímnu.“ 
„Nespal jsi poslední staletí dost,“ zeptal se, se smíchem v hlase Bolt. Ale i on se uhnízdil nedaleko 
krbu, aby se trochu ohřál. 
„Spánku není nikdy dost,“ odtušil drak. Položil si hlavu na přední tlapy a za chvíli se místností 
neslo lehké dřímání. 
Avis se usadil na opěradle křesla a pochvíli už spal i on. 
 
Čtyři mladící se znovu objevili až před malým jednopatrovým domkem. Nikdo z domku nevyšel, 
jelikož se objevili až za hranicemi ochranných kouzel.  
„Nemůžu se dočkat,“ zašklebil se Neville a jako první překročil ochrany. 
Dveře od domu se okamžitě otevřely a ven vyběhla žena. Ani se nezastavovala, jak rychle mířila 
k hnědovlasému mladíkovi. Jakmile k němu doběhla, popadla ho pevně do náruče a zavzlykala: 
„Neve, můj synku.“ 
„Mami,“ oslovil ženu a její obětí opětoval.  
Mezitím už z domu vyšlo pět dalších mužů. Jeden z nich se rychlým krokem vydal k objímající se 
dvojici. V okamžiku, kdy k nim došel, je oba dva popadl do náruče a pevně k sobě přitiskl. 
Zhluboka si oddychl a řekl: „Konečně jsi tady.“ 
„Už nikam nepůjdu, tati,“ ujišťoval ho mladík. 
Kolem nich proběhl černovlasý muž a hnal se někam za ně. Nikdo mu z těch tří nevěnoval 
pozornost. Black doběhl až k Harrmu, popadl ho do náruče a zatočil se s ním. Pak ho se smíchem 
pustil zpět na nohy.  
„Siriusi,“ smál se Potter.  
„Harry, už tě nespustím z očí,“ řekl mu pevně a rozcuchal mu vlasy ještě víc. 
„Ale notak.“  
„Moc neodporuju, k ničemu ti to nebude,“ přistoupil k nim Remus a převzal si syna svého 
nejlepšího přítele do objetí. 
„I ty Remusi,“ osočil ho Harry se smíchem. Načež se vyprostil, chytil Remuse i Siriuse za paže a 
odtáhl je směrem k Dudleymu. Jakmile se k němu dostali, stoupl si za něho a směrem k mužům 
řekl: „Siri, Remi, tohle je můj bratranec Dudley. Syn mé tety Petunie.“ 
Black natáhl ruku se slovy: „Těší mě. Tvoji matku jsem viděl asi jenom dvakrát, takže jsme se 
moc neznali, ale i tak je mi tvých rodičů líto.“ 
„Díky,“ sklopil hlavu. 
„D bude bydlet s námi,“ pronesl Pyro pevným hlasem, který nesnesl námitky. 
„Ale to je přece samozřejmost,“ usmál se Remus. Přistoupil k mladíkovi, objal ho kolem ramen a 
vedl ho do domu. Ještě se stačil otočit na Harryho se Siriusem se slovy: „Dáme si něco k jídlu. 
Pojďte.“ 
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Mezitím se i Draco přivítal se svým otcem a kmotrem. Oba muži k němu přišli pomalým krokem, 
Ice učinil to samé, takže se setkali na půli cesty. 
„Otče,“ kývl hlavou na pozdrav.  
Lucius se na něho chvíli díval, než se natáhl a přitáhl si ho k sobě. Načež řekl: „Tohle už nikdy 
nedělej. Mám už jenom tebe.“ 
Jakmile ho otec pustil ze svého objetí, přihlásil se o slovo Snape. Objal ho a řekl mu: „Jsme na 
tebe tak hrdí.“ 
„Není na co,“ odtušil Ice. „Někdo už musel s tím maniakem zatočit. A nikdo jiný se nenabídl.“ 
Další rozhovor přerušila Alice hlasem, ve kterém byly slyšet slzy: „Už dost toho lelkování. Jdeme 
se najíst.“ 
Nikdo nic nenamítal, takže se zbytek lidí odebral dovnitř, kde už Remus dělal něco k jídlu. 
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70. kapitola – Noční můra nebo budoucnost? 
 

Dalších pár dní bylo hektických, výslechy bystrozorů, pohřby padlých a soudy s vinnými ze 

služby Voldemorta.  
Harry, Draco, Nev i Dudley trávili tyto dny v malém domku na samotě s jejich rodinami. Ale 
věděli, že budou muset brzy vyjít na světlo. Nechtělo se jim. Jakmile se první den najedli, vrátili 
se zpět do hradu, aby s sebou přivedli svoje průvodce. Ti jim řekli, že budou v pořádku sami, a že 
se mají vrátit, aby si užili rodiče či jiné rodinné příslušníky. 
Bylo brzy ráno a většina obyvatelů ještě spala, když se chlapci sešli v jednom pokoji v přízemí 
domku. 
„Nechce se mi do toho,“ ucedil Harry, který ležel v obývacím pokoji na pohovce a díval se z okna. 
„To je nás více,“ souhlasil Nev, který zrovna přišel do místnosti. 
„Měli bychom to udělat, co nejdřív, ať to máme z krku,“ řekl Draco. 
„Je to jen vaše věc,“ přidal se do rozhovoru Dudley, sedící v křesle. 
„Když co nejdřív, tak jdeme na to, ne,“ ušklíbl se Pyro a zvedl se ze svého místa. Když viděl, jak 
se nikdo k ničemu nemá a koukají na něho trochu nechápavě, řekl: „Tak na co čekáte?“ 
„To chceš jít opravdu teď?“ zajímal se D. 
„Ano.“ 
„Tak jo,“ stoupl si Nev.  
Harry se ještě otočil na Dudleyho se slovy: „D, vysvětlíš ostatním, kam jsme šli?“ 
„Jestli se nevrátíte dostatečně brzo,“ ušklíbl se mladík. „tak mě roztrhají v zubech. Je vám to 
doufám jasný,“ 
„Úplně,“ ujistil ho Draco. 
Dudley se díval, jak všichni tři mizí přímo z obývacího, poté si vzal do rukou knihu a začetl se. O 
půl hodiny později sešel dolů Severus, rozhlédl se kolem a zeptal se: „Kde jsou ostatní?“ 
„Na ministerstvu,“ odpověděl Dursley klidně, aniž by zvedl hlavu od knihy. 
„Aha,“ ucedil profesor lektvaru. A aniž by nějak okomentoval toto sdělení, vydal se do kuchyně 
udělat si něco k jídlu. 
O nějakou chvíli později dolů přišla i Alice, jakmile se dozvěděla, co kluci udělali, spustila pěkný 
divadlo, o tom jak je někde budou chtít zavřít. 
„Klid, Alice,“ snažil se Remus ji trochu uklidnit. 
„Jo,“ přidal se Sirius. „Ti tři dokážou srovnat celý ministerstvo do latě. Na to si vsaď.“ 
„To jsi mě uklidnil,“ odsekla žena. Posadila se do křesla, zadívala se z okna a modlila se, aby se 
její syn vrátil v pořádku domů. Promeškali už hodně společného času. 
Uběhli asi čtyři hodiny, když se v malém obýváku s tichým lupnutím přemístili tři mladíci se 
zlatými aurami. Než se ale nadáli, každý schytal po jednom pohlavku.  
„Au,“ masíroval si Harry hlavu. „Za co to bylo?“ 
„Ty se ještě ptáš?“ tyčila se nad všemi třemi. Nev viděl, jak se za jejími zády šklebí Dudley. 
„Vyřídili jste všechno, co jste chtěli,“ zeptal se Frank. 
„Ano,“ odpověděl Draco klidně. 
„Výborně,“ usmál se Lucius. „Konečně se budeme moct vrátit domů.“ 
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„Ano,“ usmál se Harry. „Domů.“ 
 
Draco stál uprostřed obrovské plochy před hořícím Londýnem a s rozšířenýma vyděšenýma očima 
se díval kolem sebe na hromady mrtvých těl. Kolem leželi jak kouzelníci a čarodějky s různými 
druhy poranění, ale i nejrůznější magická stvoření, od obyčejných rarachů až po draky. A i dost 
mudlů. 
Mladík se začal otáčet kolem dokola a se stále se zvyšujícím strachem se rozhlížel. Najednou jeho 
pozornost upoutalo něco ležící asi sedm metrů od něj. Zalapal po dechu a rychle se tím směrem 
rozběhl. Zastavil se až u těla velkého ledového draka. S hrůzou v očích zíral na jeho tělo, jenž 
neslo značné známky kleteb i fyzických útoků.  
„Imbere?“ zašeptal a chtěl klesnout na kolena vedle něj, když zaslechl něčí sten. Prudce se 
narovnal a hledal, kdo sténá. Jakmile znovu uslyšel ten hlas, vydal se hledat jeho zdroj. Rychle 
kráčel mezi těly, přitom si dával velký pozor, aby na nikoho nešlápl. Zastavil se a znovu 
naslouchal. Sten se ozval nalevo od něj. Otočil se tím směrem a srdce se mu skoro zastavilo, viděl 
totiž černé rozcuchané vlasy a zelené oči, jenž se na něho dívaly potažené bílou vrstvou, což 
naznačovalo, že už je mrtvý. Sten vyšel z úst vedle něho ležícího těla. Bylo to Neville. Rozběhl se 
k němu, poklekl a jemně ho vzal do náruče. 
„Dr…..co,“ snažil se mu mladík něco říct. 
„Ne,“ vytekly mu z očí slzy. „Ne, nemluv.“ 
„Mu…š,“ vydechl naposledy a ochabl Dracovi v náručí. 
„Ne, ne,“ začal být mladík hysterický. V jeho očích byl děs a žal. Nechápal, co se to s ním děje, 
ale věděl, že se mu to ani za mák nelíbí. Mrtvé tělo mu vypadlo z náruče, jak se snažil od něho 
dostat co nejrychleji. Zapotácel se a upadl. Kamkoliv se podíval, všude byl zmar a smrt. 
Blonďatý mladík se probudil s ohlušujícím křikem, byl pevně zamotaný do deky a hlavně byl 
hodně zpocený. Jeho řev ještě ani nedozněl a v jeho pokoji si objevili jak Harry, tak Neville.  
Všichni už pět let žili na Malfoy Manor společně s rodinnými příslušníky. Z chlapců jenž porazili 
Pána Zla, se teď stali muži věku jednadvaceti. Kouzelnický svět jim dal po určité době trochu 
soukromí, ale kdykoliv se objevili na veřejnosti, vyvolalo to poprask. Někteří z jejich spolužáků se 
chtěli usmířit, obzvlášť ti z Nebelvírské koleje, ale ani jeden z nich nechtěl mít s nimi nic 
společného. 
Nyní se oba objevili přímo u Draca v posteli, Nev ho začal prohlížet a hned si všiml rozšířených 
zornic a vyděšeného pohledu.  
„Draco?“ promluvil na něho tiše, aby ho nijak nevyděsil. „Co se stalo?“ 
Než mohl mladík zareagovat, ozvalo se zaklepání na dveře. Harry se zvedl a rychlým krokem se 
vydal ke dveřím. Otevřel je a vyklouzl na chodbu. Přímo před Dracovými dveřmi stáli všichni 
dospělý v domě – Sirius Black, Severus Snape, Remus Lupin, Lucius Malfoy a manželé 
Longbottomovi – všichni v nočních úborech a županech. 
„Co se děje?“ ptal se Lucius. „Slyšeli jsme křik.“ 
„To byl Draco,“ odvětil mladý muž.  
„Je v pořádku?“ zajímala se Alice a přitiskla si župan více k tělu. 
„Jen noční můra,“ uklidňoval je rychle. Chtěl pokračovat, ale zarazil se, jelikož slyšel v hlavě hlas: 
„Harry, potřebujeme tě tady. Hned.“ 
„Už jdu,“ odvětil stejným způsobem. Nahlas ovšem řekl: „Běžte spát. Já a Nev se o něho 
postaráme.“ 
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„Dobrá,“ zívl Sirius a jako první odešel, následovaný Remusem a Longbottomovými.  
Jako poslední odešli Malfoy a Severus, když je Pyro znovu ujistil, že Draco je v pořádku. Jakmile 
všichni zmizeli za rohem chodby, urychleně se vrátil zpátky do pokoje. Vzdálenost mezi dveřmi a 
postelí překonal několika dlouhými rychlými kroky. Usedl na přikrývku a zvědavě se zadíval na 
svého kamaráda. 
„Už je v pořádku?“ zeptal se Nevilla. 
„Je trochu v šoku, ale jinak bude asi ok.“ 
„Co se stalo?“ 
„Zdál se mi sen,“ promluvil poprvé Draco. Zvedl hlavu a zadíval se na své dva druhy.  
„Věštecký?“ zajímal se Harry. 
„Nevím, spíš noční můra,“ odpověděl trochu rozklepaně. „Stál jsem na obrovské volné ploše, 
v pozadí hořel Londýn, a všude kolem mě byla mrtvá těla. Jak lidí, tak zvířat. Imber, i vy dva. 
Všechno mrtvé.“ 
„Pššš,“ klidnil ho Neville a objal. Mladý muž mu zarazil hlavu mezi krk a rameno a trochu se 
chvěl, ale slzy mu z očí nekanuly. 
„Doufám, že to byl jenom nějaký sen a ne věštba,“ zamyslel se černovlásek. „Nebylo by to nic 
pěkného.“ 
„Taky doufám,“ zamumlal Draco tlumeně. 
„Ještě pořád chceš jet na hrad?“ zajímal se Iris. „Vím, že Imber chce jít spát, ale…“ 
Draco ho přerušil slovy: „Ne, už o tom mluvíme dlouho. Pojedeme.“ 
„Jak myslíš, Draco, jak myslíš.“ 
„Navíc, když bude Imber spát,“ namítl blonďák. „Nebude to věštecký sen.“ 
„Má to logiku,“ pokrčil Harry rameny. Chtěl se zvednout a odejít, když ho mladý Malfoy chytnul 
za paži se slovy: „Ne, nechci zůstat sám.“ 
Neville s Pyrem si přes jeho hlavu vyměnili ustarané pohledy, ale i přesto si každý lehl na jednu 
stranu postele a Draca umístili mezi sebe. 
„Díky.“ 
„Není zač.“  
 
„Ani s tím nezačínej!“ varoval Irise Draco, když viděl, jak se nadechuje k nějakému komentáři. 
„Jen jsem chtěl vědět, zda sis to nerozmyslel,“ hájil se Neville a pohladil Bolta po hlavě, jelikož 
mu jí jednorožec strkal přímo do klína. 
„Slíbil jsem to Imberovi,“ vysvětloval svoje stanovisko. „Mluvili jsme o tom už měsíce. Cítí se 
sám, chce jít spát a probudit se až se probudí i ostatní.“ 
„Což může být hodně v budoucnosti,“ ucedil Harry. Přitom se díval ven z jídelny francouzským 
oknem do zahrady, kde se válel ledový drak. Společnost mu dělal Avis. 
„To je jedno,“ povzdychl si a nimral se v míchaných vajíčkách. 
„Bude ti smutno,“ konstatoval Nev. 
„I tobě by bylo, Neve,“ řekl Harry. 
O hodnou chvíli později byla jídelna plná stolujících lidí, kteří spolu živě debatovali nad snídaní. 
„Spal jsi vůbec, Draco?“ zajímal se Lucius, když pil kávu. Severus vedle něho složil noviny a 
tázavě se podíval po svém kmotřencovi. 
„Trochu,“ odpověděl pravdivě.  
„I tak chcete jet?“ zeptala se Alice upíjejíc čaj. 
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„Ano,“ zazněla jednoduchá odpověď. 
„Hlavně si dejte pozor,“ varoval je Remus od své snídaně. „Ještě pořád nechytili všechny 
Smrtijedy.“ 
„Hrad je chráněný,“ přidal se Harry. „Dovnitř můžou jenom ti, jenž schválí hrad. Nějaké ochrany 
jenž přidal Merlin a Bradavická čtveřice.“ 
„Aspoň něco,“ utrousil Sirius a nadrobil si na košili. Nikdo to nekomentoval, ale u Luciuse bylo 
vidět znechucení nad Blackovými stolovacími technikami. 
„Kdy vyrážíte?“ zazněla Frankova jednoduchá odpověď. 
„Po snídani,“ odpověděl Neville. 
„Ať jste na oběd doma,“ usmála se Alice. Vstala od stolu, odložila ubrousek na stůl vedle talíře a 
zamířila ke svému synovi. Když k němu došla, políbila ho na čelo a odešla z místnosti.  
Severus ji za chvíli následoval se slovy, že musí zpátky do školy, připravit se na nastávající školní 
rok. Za nějakou dobu už byla jídelna skoro prázdná. Zbyli jen ti tři se zlatou aurou. 
„Jdeme,“ zavelel Draco a vstal od stolu. Ostatní ho následovali. Vyšli ven francouzským oknem, 
přistoupili k Imbrovi s Avisem a po chvíli už tam přibyli další tři magičtí tvorové. Za další chvíli 
už na zahradě nebyl nikdo. 
 
„Zajímalo by mě, kde je Dudley?“ pronesl Neville, když vešli do hradu.  
„Zkusíme knihovnu,“ nadhodil Harry a sám se jako první rozešel naznačeným směrem. Na jeho 
rameni si jako vždy hověl zlatý fénix. Cestou volal. „D, Dudley, kdepak jsi?“ 
„Tady,“ ozvalo se odkud si z hlouby hradu. 
„Vždyť jsem to říkal, knihovna,“ usmál se černovlásek a dál pokračoval chodbou k oné místnosti. 
Všichni tři i se svými průvodci vešli do knihovny, kde našli mezi hromadou knih na stolku sedět 
Dudleyho Dursleyho. 
„Co hledáš?“ usadil se vedle něho Iris. 
„Ale jen tak studuju,“ odvětil s úsměvem.  
Draco se přes něho nahnul a vzal si do rukou jednu z knih. Založil si prstem otevřou dvoustranu a 
zavřel ji, aby se mohl podívat na obal a přečíst si název. Nahlas pak řekl: „Lektvary pro pokročilé. 
No doufám, že jsi na tom s lektvary lepé než tady ti dva.“ 
„Hej,“ ohradil se Neville. „Kdyby ti pořád někdo funěl za krk, taky bys nebyl schopen nic udělat 
dobře.“ 
„Výmluvy,“ ušklíbl se blonďák. 
„Pch,“ ozval se Harry. 
„A proč jste tady vy,“ zeptal se D. 
„Tady Imber,“ ukázal Draco na draka. „se chce odebrat ke spánku.“ 
„Ve sklepení?“ 
„Jo.“ 
„Tak to vám nebudu stát v cestě,“ usmál se. Otočil se na draka, který jim ležel u nohou, a řekl: 
„Pěkné sny, Imbere. Budeš mi chybět.“ 
„Třeba se ještě někdy potkáme,“ odpověděl ledový drak. Nato se zvedl a odešel z místnosti. 
„Za tím Dudley, stavíme se, jak budeme odcházet,“ zamával mu Harry ode dveří, když odcházeli. 
„Zatím,“ zamával mu i D, než se vrátil ke knihám. 
Mladící sešli několik pater, než se ocitli v podzemních komorách hradu. Imber kráčel jako první, 
takže on je směřoval ke svému starému lůžku. Vešel do prostorné kamenné místnosti, kde na zemi 
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na jedné hromadě bylo zlato, na němž draci spí. Zvětšil se do své původní velikosti a pohodlně se 
uvelebil na hromádce zlata, slastně povzdychl a zavřel oči. 
„Imbere,“ oslovil ho Draco a pohladil ho po krku.  
Drak otevřel oči a řekl: „Nebuď smutný, můj pane.“ 
„To těžko,“ ušklíbl se. Přistoupil blíže ke zvířeti a přitiskl tvář k jeho krku. Mohlo by se zdát, že 
drak bude slizký či něco podobného, ale byl jen příjemně teplý. 
Harry trochu nerozhodně vstoupil do místnosti, aby si ji prohlédl. Byl zvědavý, na čem to drak spí. 
Dřepl si a zvedl ze země jednu zlatou minci. Přidržel si na světla a trochu vytřeštil oči.  
„Neville, pojď sem,“ zavolal na mladíka. Jakmile k němu hnědovlasý mladý muž přišel, ukázal 
mu minci se slovy: „Koukni.“ 
Iris si minci vzal, podržel si ji na světle a trochu překvapeně řekl: „Desáté století?“ 
„Jak dlouho si to asi hromadil, co myslíš?“ zeptal se Harry a kývl hlavou směrem k drakovi, který 
jemně hovořil ke svému pánovi. 
„Pěkně dlouho,“ usoudil Longbottom a vrátil minci na hromadu. 
„Draci, když spí, jsou dlouhověcí,“ přidal se do jejich rozhovoru Bolt, který teď vstoupil do 
místnosti. Jakoby na to někdo čekal, jelikož se vchod okamžitě uzavřel ledovými dveřmi.  
„Co?“ nechápal Nev. 
Pyro rychle přešel ke stěně, několikrát do ní udeřil, ale když to k ničemu nevedlo, zkusil do ní 
pustit trochu ohně. Doufal tak, že ji roztaví. Ale ani to nepomohlo. 
„Jsme tady zavření!“ zavrčel vztekle a ještě několikrát do stěny udeřil hranou zaťaté pěsti. 
„Harry,“ zavolal ho Draco trochu nervózním hlasem. 
Černovlásek se ihned otočil a znovu nevěřil vlastním očím. Přímo před zlatou hromadou se 
objevily tři křesla s polstrováním, aby byly co nejpohodlnější.  
„Co to má k čertu znamenat?“ zavrčel Pyro znovu. Nelíbilo se mu to ani trochu. 
„Kdo to udělal?“ zeptal se Iris a zadíval se na Bolta, jakoby měl nějakou odpověď. Jak znal 
jednorožce, určitě nějakou měl. 
„Možná,“ zamyslel se Bolt. „že za to může prastará magie.“ 
„Už zase,“ vydechl Draco. „Nezkusili jsme toho už dost.“ 
„Jen hádám,“ ohradil se kůň. 
„Co teď?“ zajímal se Neville. 
„Spát,“ nadhodil Imber. 
„To jako myslíš vážně?“ zeptal se Harry nevěřícně. 
„Nic jiného nám nezbývá,“ řekl Iris a posadil se do křesla nejvíce napravo. Bolt následoval jeho 
příkladu. Poklesl v kolenou a uhnízdil se u mladíkových nohou. Hlavu mu položil na kolena, 
odfrkl si a zavřel oči. Hnědovlásek se usmál, pohladil ho po čumáku a též zavřel oči. Jako 
kouzlem za chvíli spal. 
„To už spí?“ nevěřil vlastním očím Harry a pro jistotu mu zamával rukou před obličejem „Jo, spí.“ 
Draco pokrčil rameny, usadil se do levého křesla, které bylo v podstatě hned vedle draka. Ten se 
trochu více naaranžoval, aby mu ležel u nohou, než i on zavřel oči a uložil se ke spánku. I Draco 
zavřel oči a okamžitě spal. 
Harry si rozhořčeně odfrkl, ale i on se nakonec usadil do křesla. 
„Aspoň, že je pohodlné,“ utrousil si pro sebe. Avis se usadil na vysokém opěradle, ocas mu 
přehodil přes jeho ramena. 
„Dobrou noc,“ popřál Pyro fénixovi a zavřel oči. 
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„I tobě, Harry, i tobě,“ odvětil Avis, ale to už muž neslyšel, jelikož tvrdě spal. 
 
Co, ale ani jeden z nich nemohl tušit, že celý hrad se ponořil do spánku. Domácí skřítci, všechny 
oživlé portréty, dokonce i Dudley usnuli tvrdým spánkem. Magie hradu zařídila, že ani jeden 
z nich nespal, tam kde padl, a přenesla je do jejich postelí. Tedy až na obyvatele rámů, ti zůstali, 
kde byli. 
Nakonec se i hrad uložil ke spánku a zmizel, jak zmizel před staletími, než se znovu objevil 
v dnešní době. Bude čekat, až opět přijde čas se objevit. 
 
THE END??? 
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