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Kapitola 1. DOPIS ZE SURREY

Jestli existovalo něco, co měl Harry Potter raději než čokoládové žabky nebo cukrové špalky, 
bylo to dopisování si s přáteli. Někdy to bylo to jediné, co mu pomohlo přetrpět ta odporná léta 
s Dursleyovými. Opravdu nevěděl, jak dokázal přežít ty monotónní prázdniny před tím, než 
poznal Rona a Hermionu a Deana a Seamuse a Remuse a Nevilla… Samozřejmě tu bylo to 
příšerné léto, kdy Dobby pomocí kouzel posílal všechny sovy pryč, kdy teta Petúnie a strýc 
Vernon zuřili při představě, že by měl strávit další rok v Bradavické škole čar a kouzel. Chtěli jej 
ale nechat nastoupit, což Harryho opravdu uvádělo do rozpaků, kdykoli si na to vzpomněl. Díky 
tomu se o něj totiž nemuseli celý školní rok starat. Může vás napadnout, jak to, že ho s 
potěšením poslali do internátní školy, přestože učila magii? Vždyť magii přece nenáviděli. Jeho 
však nesnášeli více. 

„Otevřeš to, kámo?” zeptal se Ron mezi jednotlivými sousty. 

„Jo,” odpověděl Harry, aniž by zvedl oči. Není divu, že se mu při pohledu na ten dopis vybavily 
časy, kdy byl uvězněný u Dursleyových a toužil po poště od svých přátel. Nyní byl ve škole, v 
šestém ročníku, obklopen šťastnými Nebelvíry, kteří do sebe naházeli menší oběd – ačkoli, jak 
někdo může být šťastný před dvouhodinovkou lektvarů? - a vypadalo to, že Harry dostal dopis, 
doručený kouzelnickou sovou od těch Dursleyových, kteří tak nesnášeli všechno, co mělo něco 
společného s magií. 

Ne, to nemůže být, rozhodl se Harry. Byl to fórek, dobře? Z obchodu Freda a George, i když 
Harry neměl ponětí, jak mohla dvojčata zjistit jeho mudlovskou adresu. Jasně, jasně, mohli najít 
jeho dům, pokud měli další očarované auto, to ano. Ale jak mohli vědět, kterak mudlovsky 
zapsat jeho polohu? Jenže na obálce to bylo napsané přesně tak: Zobí ulice 4, Kvikálkov, 
Surrey… 

Harry si povzdechl, zdálo se mu čím dál tím méně pravděpodobné, že by šlo o vtip. Fredův a 
Georgův táta sice pracoval ve Zneužívání mudlovských výtvorů na Ministerstvu kouzel, ale od 
té doby, co se Harryho zeptal, jaký je přesný účel gumové kachničky, si nemyslel, že by pan 
Weasley mudlům moc rozuměl. A tenhle dopis… takže, i kdyby nebral v potaz adresu, měl 
všude mudlovské stopy. Obálka nebyla vyrobena z příjemného pergamenu, byl to obyčejný 
papír, tak dlouhý a bílý jako obálky, které strýc Vernon používal k obchodování. A navíc, co ta 
zpáteční adresa? Kouzelnické dopisy ji nepotřebují a samozřejmě nemají poštovné! 

S povzdechem se Harry začal nimrat v malém profilu královny, jen aby něco dělal. Bylo to lepší 
než otevřít ten dopis, to bylo jasné. Za celých pět let mu Dursleyovi ani jednou do školy 
nenapsali. Nemůže být dobré Znamení, že teď začali. 

„Ech, Harry?” ozval se znovu Ron, tentokrát s plnou pusou. „Chceš, abych to otevřel místo 
tebe?” 

„Ne,” zatřepal hlavou Harry. „Jen si myslím… možná by bylo lepší, kdybych chvilku počkal. Jo. 
Však víš, až po lektvarech. Raději tam půjdu s čistou hlavou. Ta slizká náhražka učitele odebere 
Nebelvíru tisíce bodů, jestli můj lektvar překypí jako minulý týden.” 

Hermiona vzhlédla od knihy, kterou byla už den a půl posedlá, Čelení proti kletbám: Odvrácení 
změny. „Teda, jak jsi mohl zaměnit oči salamandra s mořskou trávou, Harry? Už bys mohl 
vědět, že přidání zvířecích prvků do lektvaru založeného na oleji z makových semen nese 
následky! Nepamatuješ si základy, které jsme se učili ve třeťáku o zvířatech, rostlinách a 
nerostech, a jak některé přísady prostě chtějí být ve stejné skupině?” 

„Á, slečna Grangerová. Opět se předvádíte, jako namyšlený Nebelvír, kterým jste.” Chladný 
hlas shora je přiměl vzhlédnout. Snape, samozřejmě, s pokřivenými ústy a očima planoucíma 
jako obdoba pochodní, jen černých. Jen při pohledu na ně měl Harry chuť otřást se. Ne, beru 
zpět. Donutily ho zachvět se, protože si pamatoval ten samý pohled skoro na konci loňského 
roku, kdy učitel Lektvarů odmítl jít na pomoc Siriusovi, bez ohledu na to, jak úpěnlivě Harry 
prosil. 
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Když tak o tom přemýšlel, možná, že odmítl právě proto, že Harry prosil. V každém případě 
Sirius zemřel. Najednou, místo toho, aby si s tím, že Snape zaslechl poznámku o 'slizké 
náhražce učitele', Harry dělal starost, doufal, že ji slyšel. 

„A pan Weasley, s pusou přecpanou k prasknutí, jako obvykle, zanechávající drobky, aby je 
domácí skřítkové museli odstranit. Strhávám Nebelvíru deset bodů za nepořádnost.” Jeho oči 
přešly přes všechny tři, ale Harry je nevyhledal. Nemělo to smysl, ne když jeho kolej právě 
přišla o body. Vztek planoucí v jeho očích by stačil k tomu, aby Snapea vyprovokoval. Ne že by 
Snape někdy potřeboval záminku, natož důvod, aby strhl Nebelvíru body. 

Poté Snape proklouzl kolem nich a Harry vydechl úlevou. 

„Ta drzost!” zasyčela Hermiona, hned jak Snape odešel vysokými dveřmi na konci síně. „Ví moc 
dobře, že domácí skřítkové nemusí zametat tuhle podlahu! Ale to je dobré, že? Chci říct, že už 
tak toho mají hodně na práci. Kdokoli zaklel podlahu, aby v mžiku odklidila špínu, když na ni 
dopadne, na to musel myslet...“ 

„Hermiono!” podrážděně zasténal Ron. „Máš v hlavě místo na něco jiného, než je učení a 
domácí skřítky? Harry dostal dopis, který se bojí otevřít, nebo sis nevšimla?” 

Když to zaregistrovala, vytrhla mu dopis z rukou a dvakrát ho převrátila, jak ho zkoumala. „Ó 
promiň, Harry.” 

Ron stále nevěděl, co se to děje. „Co? Co se stalo?” 

„Je od Dursleyových,” povzdechl si Harry. I když dle jeho názoru, to, jak se Dursleyovi dostali ke 
kouzelnické sově, byla pořád dobrá otázka. 

„Dursleyovi,” pomalu opakoval Ron. „Oni ti ale nikdy nepíšou.” 

„Takže to nemůže být nic, co bych chtěl slyšet,” souhlasil Harry. 

„No tak, nemůžou ti nic moc udělat,” odpověděl Ron, který si právě cpal další kousek 
mrkvového koláče do pusy. „Není to třeba, že by tě chtěli vzít ze školy, že ne? Brumbál by to 
nikdy nestrpěl. Za prvé jsi tady v bezpečí a za druhé, jak by ses mohl utkat s Ty-víš-kým, 
kdybys nebyl zcela vyškolený kouzelník?” 

„Snad,” zamumlal Harry, když bral dopis Hermioně. Patrně by ho měl otevřít, že? Co by, 
koneckonců, mohli Dursleyovi dělat? Celé léto byli zastrašení, protože Pošuk Moody dal strýci 
Vernonovi nekompromisní radu, týkající se Harryho a špatného zacházení. V mnoha směrech to 
bylo zatím jeho nejlepší léto. Dursleyovi ho naprosto ignorovali, dívali se skrz něj a chovali se, 
jako kdyby vůbec nebyl v domě, ale bylo to lepší než ódy od rána do večera a vzteklé výkřiky o 
jeho rodičích. 

„Přečti si ten dopis až po Lektvarech,” nenadále souhlasila Hermiona. „Patrně to nic nebude, 
Harry, ale nechtěj to riskovat, ne se Snapem. Tenhle rok je na tebe opravdu vysazený. Hůř, než 
kdy dřív.” 

„Jo,” řekl znova Harry a myslel na myslánku se Snapeovu nejhorší vzpomínkou. I když byl pořád 
naštvaný kvůli Siriusovi, bylo mu líto, že takhle slídil. Nebo možná mu nebylo až tak moc líto, že 
se dotknul Snapea, ale spíš to, že viděl věci, které ve skutečnosti nechtěl vědět. O svém otci. O 
Siriusovi. „Už je čas na Lektvary,” zanaříkal Harry a postavil se. 

„A co ten dopis?” naléhal Ron, „Nemůže to být tak špatné. Proč si ho nepřečteš po cestě?” 

„Později,” odmítl Harry. „Mnohem později.” 

V podstatě kdyby bylo po jeho, tak by ho asi ani nikdy neotevřel. Po tomhle se Harry rozzářil, 
přestože byl na cestě na lektvary. Jo, to je ono, prostě ten dopis nikdy neotevře. Dursleyovi mu 

3 Kapitola 1. DOPIS ZE SURREY



určitě nenapsali nic, co by chtěl číst a basta. Samozřejmě by měl mít nějaké vysvětlení, až se 
bude blížit léto, ale to bylo pořád měsíce daleko. 

Harry strčil dopis hluboko do tašky, rozhodnutý na něj zapomenout.

Kapitola 2. ROZRUCH PŘI HODINĚ LEKTVARŮ

Harry si povzdychl a oběma rukama odstrčil knihu přeměňování. Uměl už dělat mnohá kouzla, 
tak proč se musel učit tolik zatracené teorie? A stejně, k čemu mu teorie zatím byla? 

Tedy, ozvala se jeho paměť, kdyby ses dozvěděl, že hůlky - sestry si ruší navzájem kouzla, byl 
bys lépe připravený na to, že uvidíš své rodiče vystupovat z Voldemortovy hůlky… 

Harry hlasitě zanaříkal a položil si hlavu na ruce. 

„Četl jsi ho, že? Bylo to nakonec tak zlé?” 

Když vzhlédl, spatřil Rona, který právě procházel otvorem v obraze. „Ó ne, to není tím.” 
Zachmuřený výraz mu přejel přes rty, když pomyslel jak blízko se dostal k tomu, aby přečetl 
dopis. Ve skutečnosti už otevřel tu pitomou obálku, pak ale zbaběle couvnul a celou věc vrazil 
do tašky. Ale proč byl schopen postavit se Voldemortovi a teď se bál jednoho všivého, ubohého, 
malého dopisu? Ron měl pravdu: Dursleyovi mu opravdu nemohli ublížit, teď už ne. Už nebyl 
malý, bezbranný a bez přátel. Ale stejně, ten dopis v jeho tašce ho deptal víc než cokoliv, s čím 
se kdy setkal. 

„Jde o tu četbu navíc, co nám zadala McGonagallová.” Harry se vrátil ke své původní myšlence: 
„Upřímně, nemyslíš si, že se jenom potřebujeme naučit přeměňovat a ne umět vysvětlit každou 
část mávnutí a švihnutí…” Harry se rychle podíval stranou a preventivně vyštěkl: „Neříkej to, 
Hermiono!” 

Zavřela pusu, ale oči to řekly za ní. 

„Co bys řekl partičce kouzelnických šachů?” navrhl Ron, ztěžka usedaje naproti Harrymu. „To tě 
zbaví těch myšlenek.” 

To už bylo, ale na Hermionu příliš. „Nepotřebuje se jich zbavit, Rone!” ostře vytkla. „Potřebuje 
se nad nimi zamyslet. Nebo si myslíš, že test z Lektvarů jen tak zmizí? Kdy jsi zažil, že by Snape 
vyhrožoval testem a pak ho nedal? Upřímně!” 

Test z Lektvarů… to byla pravda. Snape jeden přislíbil na pátek. Harry si to zapsal někam do 
poznámek. Překopal brašnu, převracel učebnice a kdoví co všechno a nakonec našel poznámky 
z Lektvarů… jo, pátek, tak jak to tvrdili. Zdálo se to strašně dlouho, co si to v úterý 
poznamenal. Úterý, den, kdy mu přišel ten dopis. 

Ne, nemysli na ten dopis, nadával sám sobě. Zapomeneš, že vůbec přišel, ne? Vlastně, když se 
tě někdo na něj zeptá, budeš lhát, bez ohledu na to, co říkal Moudrý klobouk o nebelvírské cti a 
udatnosti…. A když poukážou na to, že se soví pošta nikdy neztratí, řekneš… 

„Seš v pohodě Harry?” pobídl Ron s lokty na kolenou a naklonil se blíž. 

„Jen jsem si uvědomil, že jsem na ten test z Lektvarů úplně zapomněl,” vzdychl Harry a opřel 
se. „A dnes už je čtvrtek večer. Uch. Možná, že bych se mohl ulít z dopoledního vyučování a 
učit se. Co myslíte? Hagridovi by to nevadilo. Teda nijak moc.” 

„Nebudeš se ulívat z dopoledního vyučování, abys měl čas na učení!” vybuchla Hermiona. 
„Musíš si to lépe zorganizovat, Harry! Začni se svou brašnou. V životě jsem neviděla 
zaneřáděnější směs brků, textů a volných archů pergamenu. Vážně, jak tam vůbec můžeš něco 
najít?” 

„Už ti někdy někdo řekl, jak dokážeš lézt na nervy?” vypálil Harry. 
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Hermiona se jen usmála. „Proto mě máš tak rád.” 

„Jo, řekl bych,” připustil Harry s rozpačitým úsměvem. Pak vrhl pohled na Rona. „Ne tak jak 
myslíš, kámo. Však víš. Přátelé.” 

„Jo,” zopakoval po něm Ron, přelétávaje pohledem z jednoho na druhého. „Tak, partie šachů je 
zkažená, co? Předpokládám, že se musíme šrotit do Lektvarů.” Poté, co otevřel a prolistoval 
knihu, zaúpěl: „Dobrá, kdo ví deset nejběžnějších využití křídel vážky v lektvaru, založeném na 
bázi tuku z tlustočerva?” 

„Je tu sedmnáct hlavních využití,” podotkla Hermiona. 

„Snape se nás nebude ptát na všech sedmnáct!” 

„Chceš se vsadit?” vybídla Hermiona. 

Harry jen vzdychl a vylovil svůj zápis z Lektvarů z neuspořádané tašky. 

Další odpoledne při Lektvarech musel Harry potlačit silnou touhu pousmát se, když přečetl 
první otázku testu. 

Podrobně popište sedmnáct hlavních využití křídel vážky v lektvaru, založeném na bázi tuku z 
tlustočerva. Uveďte příklady lektvarů zahrnující jejich užití. Vysvětlete hlavní léčivý účinek 
každého lektvaru, včetně výhod a nevýhod požití proti místní aplikaci. 

Ve skutečnosti ta otázka nebyla až tak zábavná. Když ji Harry dočetl, tak místo toho, aby se 
usmíval, zamračil se. Z koho si Snape dělal prdel? Nikdo na tohle nemohl odpovědět, ačkoli 
Hermiona se o to bezpochyby pokusí. A vlastně ještě ten pitomec Malfoy. Hermiona aspoň 
doopravdy nevěděla, že by se předváděla. Byla prostě nadšená učením a to jí jaksi překypělo v 
hlavě a zaplnilo veškeré místo. Opravdu nechápala, že když došlo na jisté věci, její nadšení 
nebylo přiměřené. 

„Nějaký problém, pane Pottere? Máte nějaký důvod, proč jste se ještě brkem ani nedotkl 
pergamenu?” 

Zlověstný hlas zaduněl ze předu třídy, a tak ho překvapil, až málem převrhl kalamář. Jednou 
rukou jej narovnal, zatímco druhou zmáčkl brk tak, že hrozil prasknout. 

„Je obsah mých přednášek snad příliš na to, aby ho váš mozek hrdiny vstřebal? Možná, že vás 
letos budeme muset znovu poslat do nápravných hodin Lektvarů?” 

Při zmínce o nápravných hodinách Harry zrudnul, ale také mu to připomnělo, že to, co musel 
udělat, aby zbavil svou mysl vzteku, byla nitrobrana, jak ho Snape učil. Problém byl v tom, že 
učitel Lektvarů ho v podstatě nikdy neučil. Jen na něj ječel a požadoval po něm, aby to udělal, 
bez jediného vysvětlení, co by měl dělat. Při nitrobraně své mysli neměl moc na výběr, byla to 
náhoda a jen to, že si to Harry uvědomil, ho rozběsnilo ještě víc. 

Sevřel oči, aby nevnímal ten nesnesitelný nával a mluvil se zatnutými zuby. Nešlo to jinak, 
kdyby pořádně otevřel pusu, řekl by, co chtěl opravdu říct, a kdyby to udělal, byl by přesně tak 
pitomý, jak Snape s oblibou prohlašoval. Tohle se naučil od Umbridgové. S učiteli, kteří nesnáší 
vzduch, který dýcháš, omez rozhovor jen na to, co nezbytně musíš. 

„Ne, pane,” odpověděl Harry s očima tak pevně sevřenýma, že mohl vidět hvězdičky za svými 
víčky. 

„Pak se dejte do práce!” křikl Snape. „Hned, pane Pottere! Nebo se snad povyšujete nad své 
spolužáky, a smím podotknout, že ignorují podívanou, kterou předvádíte a pracují, což je něco, 
k čemuž jste nikdy neměl ani ten nejmenší sklon? A teď vám něco řeknu upřímně. Váš otec byl 
úplně stejný a raději se ani nebudu zmiňovat o vašem svatém kmotrovi...“ 
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Harry z ničeho nic vykřikl, ale ne proto, že by ztratil kontrolu nad svým jazykem. Ke konci 
Snapeova proslovu se kousal do jazyku, aby se zdržel odpovědi. Ale ty poslední urážky byly 
příliš. Snape měl tu drzost, tu nezměrnou nestydatost zesměšňovat Siriuse, ačkoli Harry věděl, 
že Snape byl zodpovědný za jeho smrt, jelikož tentýž posměch vyhnal Siriuse z Grimmauldova 
náměstí do nebezpečí! To bylo víc, než Harry dokázal snést. 

Prsty držící brk se sevřely, zlomily ho přesně v půli a ostré úlomky ostenu se mu zabodly do 
pravé dlaně. Samozřejmě Harry vykřikl, i když to bylo spíše vyjeknutí z překvapení, než výkřik 
bolesti z plna hrdla. Vydržel Voldemortovu kletbu Cruciatus, a tak by ho menší nehoda s brkem 
těžko přiměla k pláči. 

Přesto, Snape v něčem neměl pravdu, pomyslel si Harry. Byla tu ještě jedna věc. Jeho spolužáci 
jej právě teď neignorovali. Zírali na něj a ani se to nesnažili skrýt, Hermiona na něj něco 
ukazovala, jenže nedokázal zachytit co. 

„Už jste skončil s dnešní ukázkou vaší obrovské nedbalosti, pane Pottere?” poškleboval se 
Snape. „Mám nechat třídu, aby vám jeden po druhém poděkovali, že jste alespoň dnes 
neohrozil nikoho kromě sebe?” 

„Profesore, on krvácí!” vykřikla Hermiona. 

„Jsem si toho dobře vědom, slečno Grangerová,” zplísnil ji Snape, když procházel uličkou v 
záplavě vlnícího se hábitu. „Strhávám Nebelvíru pět bodů za mluvení bez dovolení.” Ze své 
impozantní výšky se zabodával do Harryho pohledem a bez komentáře sledoval, jak vyškubl brk 
z masa a skrčil prsty. Harry dělal, co mohl, aby sebou netrhl, ne, když Snapeovy korálkovité oči 
sledovaly každý jeho pohyb, ale malý vzdech mu přece jen proklouzl mezi pevně sevřenými rty, 
když brk vyklouzl ven. 

Když zíral na své zranění, zjistil, že se Hermiona mýlila. Až do teď v podstatě nekrvácel, nyní 
však krev z rány přímo stříkala. Harry našmátral a vzal si kapesník z přetékající brašny a těsně 
jej ovázal kolem zranění. 

„Měl bych poslat sovu do ošetřovny, aby vám připravili vaše oblíbené lůžko, pane Pottere?” 
šklebil se Snape. 

„Budu pokračovat v testu, pane,” klidně odpověděl Harry, i když uvnitř se cítil jakkoli, jen ne 
klidný. Hmm, možná v nitrobraně nebyl tak špatný, jak si myslel. Přesto, kdyby opravdu použil 
nitrobranu, cítil by vzrůstající příval vzteku, který se právě chystal přetéct? 

„Tak to udělejte, pane Pottere,” usmíval se pohrdavě Snape a když Harry neučinil ani pohyb, 
pokračoval „Tak co?” 

Harry ho ignoroval, jak jen mohl a sehnul se, aby z tašky vylovil nový brk. Ostatní se vrátili k 
práci, když se zdálo, že konflikt skončil. Po pravdě, Harry se skoro uklidnil, když Snape skončil 
svou řeč. Koneckonců učitel Lektvarů ho napadal v podstatě každou hodinu. Alespoň tentokrát 
to plně odrazil. Teď se Harry mohl poněkud uvolnit, a test udělat co nejlépe, což se cenilo. 

Brzo si uvědomil, že uvolnit se nebyla ta nejlepší možnost, jenže ne kvůli Snapeovi. 

Jak Harry vytáhl nový brk ze spleti věcí v tašce, vytáhl ještě něco. Obálku, na jejíž existenci se 
snažil zapomenout. Naneštěstí nebyl jediný, kdo ji spatřil. Draco Malfoy, sedící přes uličku, 
rychle sklonil pohled, patrně aby mohl utrousit jízlivou poznámku o Harryho nehodě. 

Ačkoli nic neřekl, jeho pohled spočinul na záhadné mudlovské obálce. Pak se podíval na 
Harryho a zvedl obočí. 

Harryho zděšeně napadlo, že Malfoy právě viděl jeho letní adresu. 

Harry popadl dopis, položil jej na lavici a začal nanášet vrstvu inkoustu na čísla a písmena na 
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obálce. Zobí ulice 4, Kvikálkov, Surrey… Všechno to zakryl, pak složil ruce do klína, tiše vydechl 
a snažil se vzpomenout si, co měl dělat. A jo, ten test, to je ono. 

Harry vrazil dopis pod papír s písemkou a zraněnou rukou začal škrábat odpověď o křídlech 
vážky, ale než se dostal k tomu, jaký je rozdíl v tom, jestli je sklidíte z mrtvého nebo živého 
hmyzu, zastavil ho skřípavý hlas. 

Znovu. 

Tentokrát však nepřicházel z druhého konce třídy, byl přímo před jeho lavicí. 

„Co jste to vsunul pod papír s písemkou, pane Pottere?” 

Harry letmo vzhlédnul, trochu dezorientovaný z náhlého vytržení od křídel vážky. Pak si 
vzpomněl a zrudnul. „Nic, pane.” 

„Nic, pane Pottere?” 

Harry si pomyslel, že Snape nějakým způsobem dokáže jakákoli tři po sobě jdoucí slova říct 
sarkasticky. 

„Nic podstatného, profesore,” vysvětlil. 

„Nechte na mně, abych posoudil, co je podstatné, Pottere. Předejte mi to.” 

Harry zbledl. „Dám to tam, kam to patří, pane,” řekl logicky, i když to znělo, jako by mluvil 
nesmysly. 

Draco Malfoy si vybral tuhle chvíli, aby se projevil. „Viděl jsem, jak to vyndal, poté co začal test, 
profesore Snape. Vsadím se, že je to nějaký tahák...“ 

„Není!” vybuchl Harry a vrhl na Malfoye ostrý pohled. 

„Strhávám Nebelvíru deset bodů za vykřikování během hodiny,” intonoval nevzrušeně Snape. 

„A co on?” ohradil se Harry. „Obvinil mě...“ 

„Odebírám Nebelvíru deset bodů za diskutování se členem sboru,” přerušil ho Snape. „Dále 
strhávám Nebelvíru deset bodů za to, že okamžitě neděláte, co jsem po vás žádal. A teď, dáte 
mi ten dopis, nebo mám zbytek hodiny strávit tím, že budu Nebelvíru brát body?” 

„Nepodváděl jsem,” zamumlal Harry, když vsunul ruku pod papír s písemkou a vytáhl obálku. 
Byla ulepená od inkoustu, tak jako zadní strana jeho testu, uvědomil si Harry. S úšklebkem ji 
předal Snapeovi. 

„To si neumíte ani vaše tajné poznámky udržet čisté?” kritizoval Snape, když to uviděl. „A proč 
je vůbec skrýváte v obálce, natož v takové, jako je tahle? Dosud jste neslyšel o pergamenu, 
nebo je to příliš velký skok na vaši mudlovsky vzrostlou inteligenci, aby to zvládla?” 

„Je to dopis!” vykřikl netrpělivě Harry. „Neslyšel jste o nich vy strašně velký...“ 

„Harry!” skočila mu do řeči Hermiona. 

„Odebírám Nebelvíru dvacet bodů za nestydatost,” vyštěkl Snape. „A dalších dvacet za 
opětovné mluvení, aniž byste byla tázána, slečno Grangerová.” Převracel obálku v rukách a 
samolibý úsměv na jeho tváři se stával tím zlověstnější, čím déle zíral na dopis. 

„Takže to je úřední dopis, ano? Pašujeme dopisy do třídy, co, pane Pottere? Když jste se s tím 
tedy rozhodl rušit celou třídu, myslím, že bude vhodné, když celá třída uslyší, co se tam píše, 
ne?” 
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Aniž by čekal na odpověď, vytáhl kus obyčejného papíru z obálky a začal číst nahlas.

Kapitola 3. CHTĚJÍ CO?

„Pottere,” začínal dopis a díky Snapeově hrozné barvě hlasu to znělo hůř, než to 
pravděpodobně bylo. Ale hned co jej začal číst, tak toho nechal. Alespoň nahlas. Harry na něj 
hleděl tak nasupeně, že se mu dělaly mžitky před očima, ale byl si jistý… tedy, skoro jistý… že 
Snape přejel zbytek dopisu očima, předtím než ho složil, přičemž se po sklepení rozléhal 
praskavý zvuk, a strčil jej zpět do potřísněné obálky. 

Na to se Harryho planoucí pohled změnil v zírání. V nevěřícné zírání. Cože, Snape si chtěl 
nechat ujít příležitost ponížit Harryho Pottera? Harry si samozřejmě uvědomoval, že neví, co je 
v dopise psáno. Možná to bylo něco, co Snape nemohl přečíst nahlas, bez ohledu na to, jak moc 
by tím mohl Harrymu ublížit. Možná byl od strýce Vernona a obsahoval nějaké sprosté 
přídomky, na kterých Harry vyrůstal a slýchával je celá léta. 

Fráze ve stylu 'ty proklatá, zasraná malá zrůdo' nebyly zrovna vhodné, že? Dokonce ani ve 
sklepení ne. 

Každopádně Snape vypadal, že upustil od toho, aby četl dopis nahlas. „Pokračujte v testech!” 
vyštěkl, sedl si za katedru vpředu třídy a upřeně se na ně díval. Poté nebylo slyšet nic než 
škrábání brků a pak kousavý příkaz proťal vzduch. „Pošlete papíry dopředu!” 

Harrymu se zkřivily rty, když mu vyhověl. Samozřejmě jeho známky z Lektvarů byly téměř vždy 
hrozné, díky Snapeovi, který se nad ním vznášel jako bláznivý netopýr a popichoval ho tak, že 
si stěží mohl vzpomenout, který kotlík je jeho. Ale tenhle test musel udělat nový rekord. Může 
dosáhnout skóre menšího než nula? Nemělo by to být možné, ale pokud byly odpovědi 
dostatečně pitomé, usuzoval Harry, mohl Snape strhnout dost bodů na to, aby to dokázal. 

Začal si balit pomůcky a divil se, proč se vůbec obtěžoval pokračovat ve studiu Lektvarů. Ale 
vždyť jeho NKÚ, ohodnocené nezávislým zapisovatelem, bylo Vynikající. Jenže to vůbec 
nezměnilo Snapeovy sympatie a jestli si Harry myslel, že předchozí roky byly zlé, tak to ještě 
nevěděl, jak podlý a otřesný může Snape být, nebo snad ano? Teď to věděl. Snape byl 
odhodlaný vyrovnat se s Harrym za ten incident s myslánkou; tomu člověku bylo úplně jedno, 
že se mu Harry okamžitě omluvil a myslel to vážně a nikdy nezašeptal ani slovo o tom, co viděl, 
nikomu… tedy kromě Siriuse. 

Jediný důvod, proč ještě byl v Lektvarech, byl ten, že je potřeboval, aby se mohl stát 
bystrozorem a ať už mu chtěl Snape ve třídě dělat cokoli, nemohl Harrymu zkazit známku na 
OVCE. Na rozdíl od testu ve třídě byly oficiální kouzelnické zkoušky hodnoceny někým jiným, 
než byl ošklivý, podlý učitel Lektvarů s mastnými vlasy a hákovitým nosem. 

Už se otáčel ke dveřím s aktovkou hozenou přes rameno, když se ozvalo zavolání. „Počkejte, 
pane Pottere.” 

Harry se neochotně otočil a zachytil pohled Rona a Hermiony. Trochu zavrtěl hlavou, když to 
vypadalo, že se chtějí vrátit, aby byli po ruce. Snape byl na tenhle trik příliš chytrý. A možná 
bude dobře, když se mu konečně postaví a s celou tou věcí skončí. 

„Pane?” 

Snape vzhlédl od prověrek, které rovnal, s nečitelným výrazem, až na tmavé oči, které zůstaly 
pronikavé. Předtím než promluvil, seslal na dveře ochranné znamení tím, že sykl Silencio a 
mávl hůlkou v oblouku, který obsáhl všechny trhliny těžkého dřevěného rámu. „Nezapomněl 
jste na něco, pane Pottere?” 

Harry byl tak vyvedený z míry, že se musel poškrábat na hlavě. Pak mu to došlo. „Á, myslíte 
ten dopis?” 
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Upřený pohled učitele Lektvarů byl ještě intenzivnější, pokud to vůbec je možné, ale jeho hlas 
byl kupodivu jemný a ne tak hrozivý jako jindy. Zněl téměř… sympaticky, ačkoli si Harry byl 
jistý, že to tak nemohlo být. „Ano, mám na mysli ten dopis, vy pitomé děcko. Proč jste kvůli 
tomu nezažádal o návštěvu u ředitele?” 

Harry polknul a nevěděl, co odpovědět. Navštívit ředitele? Proč by to k čertu měl dělat? Co 
vlastně je v tom mizerném dopise? 

„Eh… nezdálo se mi, že by to bylo zapotřebí, pane,” vysvětlil konečně, ale tušil, že si to měl 
lépe rozmyslet, protože Snape vyskočil a tyčil se nad ním. 

„Co jste to řekl?” 

„Já… eh… tedy, jen mi to připadalo, eh…” 

„Přestaňte žvatlat,” nečekaně přikázal Snape a upřeně mu shlížel do očí. „Jde vám rozumět 
méně než obvykle, Pottere, a věřte mi, že to už je co říct.” 

Harry mu jen vracel upřený pohled, rozhodnut popřít, že ten pitomý dopis nikdy nečetl. 

Snape vydal dlouhý utrápený povzdech a vtom si Harry uvědomil, jaký je ten člověk odborník 
na čtení mysli. Dokonce i bez hůlky či vysloveného zaklínadla zachytil dost Harryho myšlenek 
na to, aby dospěl k vlastním závěrům. Bohužel, tyto závěry byly příliš přesné. 

„Co jste to za nevděčného spratka,” poznamenal Snape, komentář ale pronesl s plochou 
přesností a ne s hryzavým sarkasmem, se kterým se u něj Harry obvykle setkával. Teď to 
nepůsobilo, jako by se ho Snape snažil rozčílit. Vypadalo to, jako by oznamoval fakta. 
Depresivní fakta. „Dopis od vašich příbuzných přišel v úterý, teď máme pátek a vy jste se jej 
doposud neobtěžoval přečíst.” 

„Jak víte, kdy jsem ho dostal?” rozhořčeně se dožadoval Harry. „Abyste věděl, tak přišel dnes 
při obědě a já na něj zatím neměl čas.” 

„Připište mi určité pozorovací schopnosti, pane Pottere. Držel jste to v ruce ten den, kdy jste 
prohlásil, že jsem 'slizká náhražka učitele'.” 

Harry zůstal stát s pusou dokořán, pak se vzpamatoval natolik, že dokázal natáhnout ruku. Přál 
si, aby se netřásla. Bylo směšné, že dokázal jednou rukou porazit baziliška a teď se chvěl před 
tímhle člověkem. I když slova někdy mohou zranit víc než tesák, obzvláště Snapeova jedovatá 
slova. Jestli existovalo něco, co učitel Lektvarů zevrubně znal, tak to bylo umění urážet. „Smím 
dostat ten dopis zpátky, pane?” 

„Nejdříve se omluvte,” panovačně nařídil Snape a založil si ruce na prsou. „Za tu poznámku.” 

„Á ano, dobrá,” zamumlal Harry a záda měl napnutá odporem. Snape ho urážel celou dobu. 
Kdy se omluvil profesor? Ale jestli díky tomu dostane dopis zpět, tak to udělá. „Promiňte, pane.” 

„Stejně jako vaše znalosti z Lektvarů, stěží ucházející,” okomentoval to Snape. „Strhávám 
Nebelvíru dalších deset bodů. Dobrá tedy, a teď k vašemu dopisu, Pottere. Hodlal jste ho vůbec 
někdy přečíst?” 

Harry nechápal, co bylo Snapeovi po tom, ale také neviděl důvod k další hádce nebo ztrátě 
bodů. „Jo, jasně. Určitě, ano. Naprosto.” 

„Nevěřím vám,” oznámil Snape a ty oči, které mohly vidět až do duše, ho probodávaly s určitou 
temnou nenávistí, které Harry nerozuměl. „Můžete ho dostat zpět za předpokladu, že ho 
přečtete hned teď, za mé přítomnosti.” 

Harry sevřel pěsti. „Co vám je po tom, pane, jestli čtu svou poštu nebo ne?” 
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„Jste zklamaný, že to není korespondence od fanoušků, Pottere?” 

„Něco k vašim pozorovacím schopnostem, pane,” odsekl Harry. „Kdyby byly tak dokonalé, jak 
tvrdíte, tak byste si všiml, že nesnáším ty nudné věci, co mi posílají.” 

„Tak si to ujasněme, Pottere. Jestli si to nepřečtete sám, mohu to udělat já.” 

„Ach, tak mi ho předejte,” vzdychl Harry a cítil se poražený. Jestli chtěl něco méně, než číst 
dopis od Dursleyových, pak to bylo slyšet k tomu Snapeovy sarkastické komentáře. „Ano, 
dobře? Přečtu si ho.” 

Nato mu Snape dal obálku od inkoustu, posadil se a pečlivě sledoval, jak Harry došel k prázdné 
lavici a zabýval se dopisem. 

Ruce se mu třásly, když dopis vytáhl z obálky a uhladil ho. Přestože ležel před ním a upřeně se 
díval na slova, trvalo mu pekelně dlouho, než začal číst. Hluboko uvnitř nechtěl vědět, co si pro 
něj Dursleyovi schovali, ale teď se tomu nedalo vyhnout. 

Povzdechl si, obočí svraštěné neochotou, a začal číst. 

Pottere, 

začínal dopis, 

Petunie říká, že neví, kde se nachází ta tvoje šílená škola, jinak bychom ti to poslali tak, jak 
normální lidé posílají poštu. Arabella Figgová zaslechla, že se s tebou potřebujeme spojit a tak 
nám nabídla sovu. Nevěděli jsme, že je jedna z nich. Vsadím se, že tys to věděl a neřekl nám 
to, že jo, kluku? Na to by měl být zákon. 

Vrať se do Surrey, Pottere. Tvá teta je na tom mnohem hůř. Teď je v nemocnici; doktoři říkají, že 
to nevypadá dobře. Je mi jedno, jestli přijedeš tím vaším úchylným vlakem, nebo budeš muset 
přiletět na tom zatraceném koštěti nebo cokoli, ale dostaneš se sem. Jestli víš, co je pro tebe 
dobré, tak to uděláš okamžitě a nevezmeš s sebou žádné zrůdy, se kterými se stýkáš. Petúnie 
nepotřebuje něco takového vidět. Už tak je dost zlé, že uvidí tebe. 

Vernon Dursley 

Harry vzhlédnul a nevěděl, co by měl cítit. Patrně nebylo správné mít radost z toho, že je teta 
Petúnie nemocná. Jo, to rozhodně nebylo správné. Předpokládalo se, že bude přinejmenším 
rozrušený. Ale nebyl. Ani nejmenší náznak, řekl si a spolkl příval hrozné hanby. 

Snape se ostře nadechl a pak to vypadalo, že vědomě uklidnil dech. „Jak nemocná je vaše teta, 
pane Pottere?” 

„Nevím,” přiznal Harry a pokrčil rameny. „Slyším to poprvé.” 

Snape začal mluvit stylem Nemohu-uvěřit-že-člověk-může-být-takový-blbec, každé slovo 
pronášel pomalu a artikuloval s přesností, která doháněla k šílenství. „Co je vaší tetě?” 

„Řekl jsem, že nevím!” trochu netrpělivě odsekl Harry. „Poslyšte, pane, jestli mě teď nenecháte 
jít, tak přijdu pozdě na Přeměňování. Smím odejít?” 

Snape vypadal naprosto ohromeně, dokud se jeho údiv nezměnil v planoucí hněv. 
„Přeměňování! Stále nežádáte o návštěvu u ředitele, vy blábolící pitomče? Nemáte ani 
nejmenší ponětí, co je tady v sázce, že ne? V úterý jste měl být pryč; teď už může být příliš 
pozdě.” 

Někde uprostřed své řeči jej Snape popadl za předloktí. Harry se ho pokoušel setřást, ale jediný 
výsledek byl, že ho Snape svíral ještě krutěji. Když už toho měl plné zuby, tak zaječel. „Proč se 
staráte, jestli za nimi pojedu nebo ne? Je to čistě má soukromá záležitost a když má rodina pro 
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mě ani nehne prstem, ať už jsem na živu nebo ne, tak já cítím to samé...” 

Snape se sehnul a prakticky prskal vztekem. „Řekl jste vaše soukromá záležitost? Když vaše 
teta zemře, tak se ochranné kouzlo, které vás chrání, rozpadne, Pottere! Měli bychom 
přinejmenším vědět, že se něco takového děje, abychom mohli udělat jiná opatření, vy sobecký 
spratku, a udržet vás tak v bezpečí a zdravého. Nebo si snad myslíte, že Neville Longbottom 
ochrání svět před Pánem zla?” 

Harry si připadal, jako by se měl složit, ale Snapeovo nelítostné sevření ho drželo na nohou. 
„Brumbál vám řekl o ochranném kouzlu, o věštbě?” 

„Já a ředitel máme pár tajemství. A nyní, protože vám nevěřím ani co by se za nehet vlezlo, 
pane Pottere, tak teď oba půjdeme za ředitelem zařídit váš odjezd.” 

„Ale jste si jistý, když hrozí, že se ochranné kouzlo rozpadne, že nemám zůstat zde?” zoufale 
naléhal Harry. 

„Jsem si jistý, že jste to nejrozmazlenější, sobecké, bezohledné děcko, co jsem měl tu smůlu 
poznat,” odpověděl Snape. „Vaše teta umírá, pane Pottere. Zdá se, že vám je to jedno, ale vaše 
rodina vás požádala, abyste ji navštívil a přesně to taky uděláte, ať už chcete nebo ne.” 

„Nemůžu uvěřit, že stojíte o to, abych viděl svou umírající tetu!” 

„Zcela správně,” potvrdil Snape a konečně pustil Harryho paži. „Stojím o to, abyste se 
nenávratně neodcizil s tou trochou krve vaší matky, která zůstala na zemi.” 

„Myslíte mého bratrance Dudleyho?” Harry zalapal po dechu. „Ale víte jaký je! Chci říct, vždyť 
jste to loni vídával pořád dokola! Však víte, během hodin nitrobrany...“ 

„Nepřipomínejte jakékoli incidenty z loňska, Pottere, a už vůbec ne tyhle incidenty!” 

Harry podvědomě ustoupil, když mu došlo, že začít mluvit o něčem, co by Snapeovi mohlo 
připomenout, jak se Harry připlížil a nahlédl do myslánky, nebyl nejlepší nápad. „Tak dobrá, 
promiňte,” zamumlal a pak promluvil hlasitěji. „Ale Dudley? To si děláte srandu. Nebude se 
podílet na žádném ochranném kouzlu. Rád by mě viděl mrtvého, on i můj strýc. Bůhví, proč na 
to teta přistoupila, nesnáší mě stejně jako...“ 

„Jste hysterický,” oznámil Snape. „Stačí, Pottere. Jdeme za ředitelem, ukázat mu ten dopis, 
jasné? A vy pojedete do Surrey a odprosíte rodinu za všechno, ať už jste se jich dotknul čímkoli, 
je to jasné? Je mi jedno, jestli budete muset prosit na kolenou, Pottere, budete chráněn krví vaší 
matky a jestli to znamená usmířit se s bratrancem, tak to tak bude! A teď si pospěšte!” 

„Ano, pane,” zamručel Harry, ale nemusel se obtěžovat. Dveře sklepení se rozlétly, kouzlo 
Silencio se se zasyčením vypařilo a Snape ho vlekl chodbami ke schodům. 

Zpoza vykrojeného žulového sloupu se uculoval Draco Malfoy.

Kapitola 4. PLÁNY A INTRIKY

„To je opravdu vážné, Harry,” poznamenal Albus Brumbál a neurčitým mávnutím ruky zahrnul i 
Severuse Snapea, který seděl se zkříženýma rukama a se silně ovládaným výrazem. 
„Samozřejmě budeš muset udělat, co Dursleyovi chtějí. V takové době by měli členové rodiny 
držet pohromadě.” 

Harry seděl s kamenným výrazem, nechtěl dát průchod svým skutečným citům ohledně členů 
rodiny. To, že před pár minutami všechno vyžvanil Snapeovi, bylo už tak dost špatné. Ze všech 
lidí řekl právě Snapeovi, že ho rodina vždy nenáviděla a navždy bude. Tedy alespoň ho ten 
umaštěný grázl nebral vážně. Raději se rozhodl, že Harry hysterčí. Ale pro Harryho to bylo 
skvělé. Raději bude považován za přecitlivělého a nevyspělého, než aby dal Snapeovi náměty k 
urážkám založeným na pravdě. Bože, úplně si dokázal představit, jak ho Snape napadá a před 
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celou třídou mluví o tom, jak nikdo nikdy nemiloval toho slabého, ubohého Harryho Pottera. 
Připomíná vám snad záchodová kabinka příliš přístěnek pod schody, Pottere? řekl by. Proto se 
celý připosraný vrháte dovnitř a zase ven, jelikož ani to, že jste slavný Harry Potter, vás 
nezbavilo strachu z těsných prostor? Trpíme tak trochu klaustrofobií, že, Pottere? 

Tak dobře, Snape by patrně dřív zemřel, než by použil slovo jako 'připosraný', uznal Harry, ale 
snadno si mohl představit, jak ostatní zaznívá z těch odporných úst. Tohle a něco horšího. 

No a proto byl rád, že Snape věří, že ty poznámky byly výplodem hysterie. Raději tak, než aby 
ze všech lidí zrovna tenhle hrozný člověk znal celou pravdu o tom, že nikdy neměl domov a 
zůstal bez rodiny, dokud nepřijel do Bradavic. Vybavil si, co říkala McGonagallová. Dokud jste 
zde, vaše kolej pro vás bude rodinou. A měla pravdu. Nebelvír byl jeho rodina, jediná rodina. 

„Věnuješ mi pozornost, Harry?” vyrušil ho Brumbál ze zamyšlení. 

„Jo,” odpověděl uraženě, pak si uvědomil, že nevnímal a přiznal nízkým hlasem. „Ve skutečnosti 
ne.” 

„To je zcela pochopitelné,” opáčil Brumbál, nevšímaje si, jak Snape zasupěl. „Takové zprávy není 
lehké vstřebat, obzvláště když spory byly jediné chvíle, kdy jsi s rodinou mluvil. Přesto, Severus 
má pravdu; nic z toho není důležité, v porovnání s tím, že tě potřebujeme udržet dobře 
chráněného. Další šálek čaje, Harry?” 

Jelikož se Harry prvního šálku prozatím skoro netknul, zíral na ředitele značně nedůvěřivě. 

„Tak citrónovou zmrzlinu?” 

„Ne,” povzdechl si, unaven hrami starého muže. Myslel si snad, že je Harry pořád malé dítě, 
které uchlácholí sladkostmi? Ve skutečnosti to, že si odmítal přečíst ten dopis, nebylo zrovna 
známkou dospělosti, uvažoval Harry. A stěžovat si na to, že měl navštívit tetino smrtelné lože, 
bylo ještě víc dětinské, i kdyby tu nebyla ta věc s krví jeho matky, kterou mu vmetli do obličeje. 
Choval se jako dítě a byl rozhodnutý nechat toho. 

„Takže jedu do Surrey?” smířil se s tím Harry a pustil se hned do dalšího logického problému. 
„Předpokládám, že Řád zase zavede celodenní hlídky, abych zůstal v bezpečí?” 

Když Brumbál přikývl, Harry připustil. „Dobrá, tedy. Jezdí Bradavický expres i v říjnu, nebo bych 
se měl pomocí letaxu přemístit k paní Figgové?” 

„letax, řekl bych, pane řediteli,” přidal se Snape. „Ale ne sám. Není to jako v létě, kdy se 
zdržoval hlavně v okolí domu. Teta je v nemocnici; Pan Potter tam a taky na cestě bude muset 
strávit celkem dost času. Díky tomu se dostane z dosahu ochranného kouzla a na to stráž 
neviditelných členů Řádu nestačí.” 

„On sedí tady,” přerušil ho Harry. „Nemluvte o mně, jako bych tu nebyl!” 

Snape mu věnoval letmý pohled. „Jestli tady chcete nadále sedět a poslouchat, tak mě znova 
nepřerušujte. Tak, jak jsem řekl, Potter potřebuje, aby byl jeden z nás neustále na dosah. 
Viditelná stráž by byla lepší k tomu, aby odradila kohokoli, kdo by mu usiloval o život.” 

Harry si nemohl pomoct a odfrknul si. „Myslel jsem, že jste ten dopis četl, profesore. Žádní 
kouzelníci, vzpomínáte si?” Sklapnul ale dřív, než stačil říct ještě něco jako: Nenávidí magii více 
než jed a mě ještě víc, než oboje dvoje dohromady. 

„Já jsem gramotný, pane Pottere,” šklebil se Snape „Jsem si plně vědom podmínek vašeho 
strýce.” 

Až do teď si Harry nebyl jistý, zda si Snape přečetl celý dopis. Pohled, který mu věnoval, byl tak 
zběžný… Harry zatnul pěsti a přál si, aby mohl do něčeho praštit a trochu zaúpěl, když si jeho 
dlaň začala stěžovat. Podrážděný, odmotal obvaz, aby prozkoumal ránu. Hmm, není to moc zlé. 
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Ani nebude potřebovat madam Pomfreyovou, i když to strašně bolelo. 

Stále zuřil, ale rozhodnut dát tomu dospělý dojem, se Harry postavil čelem k řediteli. „Pane, 
předtím než půjdu, chtěl bych zapsat stížnost na člena učitelského sboru.” 

Postava na židli za ním ztuhla, ale Brumbál zůstal uvolněný. „Ano?” 

„Profesor Snape nemá žádné právo číst dopis adresovaný mně, ani číst ho nahlas před třídou 
plnou smrtijedů ve výcviku.” 

„Je to pravda, Severusi? Četl jste tohle nahlas?” 

Harry si byl docela jistý, že záblesk ve Snapeově pohledu byl kvůli tomu, že slyšel své drahé 
Zmijozely označené tímhle výrazem, a ne proto, že by si myslel, že udělal něco špatně. 

„Jedno slovo,” líně pronesl nízkým, posměšným tónem. „Jen abych naučil Pottera, aby se 
nezabýval poštou během vyučování. A co se celkově týče čtení dopisu? Někdo to udělat 
musel.” 

„To je bohužel pravda,” souhlasil Brumbál, ale Harry to nechtěl nechat být jen tak. Možná, že za 
daných okolností nebyl schopen něco vytěžit z dopisu, ale byl rozhodnutý, že pracovnu 
neopustí, dokud Snapeovi neukáže, že učitelé nejsou jediní, kteří mají moc. 

„Je tu ještě jedna záležitost,” pokračoval lehkovážně a ignoroval, že mu Snape pohledem 
vyvrtával z boku díru do hlavy. „Jelikož mi profesor Snape zabavil velmi osobní dopis, a protože 
jsem měl také nehodu s brkem hned na počátku hodiny, nebyl jsem schopen soustředit se na 
test. Zdvořile proto žádám, abyste po něm vyžadoval, aby mi dal nově sestavený test.” 

„Rozhodně to zní čestně,” zamumlal Brumbál. „Také vzhledem k tomu, že jsi byl rozrušený kvůli 
tetě.” 

„Albusi,” řekl sžíravě Snape, „o tetě neměl ani ponětí, dokud neskončil test. Nechtěl to vědět.” 

„Ach, tak je to tedy. Stejně si myslím, Severusi, že byste alespoň pro jednou mohl ulevit ze 
svých přísných měřítek.” 

„Dal jsem panu Potterovi možnost, aby šel na ošetřovnu, když se tak hloupě zranil.” 

„Ne, to teda nedal,” trval na svém Harry, otočil se směrem k učiteli lektvarů a nevnímal, jak 
temný pohled provrtával. „Jízlivě jste se zeptal, zda máte poslat sovu madam Pomfreyové, aby 
mi vyhradila mé oblíbené lůžko. Zesměšnil jste mě kvůli tomu, že jsem se zranil. Když 
Hermiona řekla, že krvácím, odebral jste nám body a ani jste se neobtěžoval podívat, jestli to 
není vážné...“ 

„Což nebylo.” 

Čím víc se Snape přel, tím víc byl Harry odhodlán prosadit si svou. Domníval se, že je to otázka 
hrdosti. Snape mu pravidelně všechno rozbíjel na kousky a Harry ho nebyl schopen zastavit. 
Předsevzal si, že alespoň jednou donutí učitele Lektvarů překousnout něco, o co dvakrát 
nestojí. 

Harry natáhl ruku a rozvinul prsty, aby ukázal dlaň řediteli. „Ne, není to vážné a samozřejmě 
nepotřebuji madam Pomfreyovou. Ale o to tu nejde. Nebyl jsem v natolik psychicky ani fyzicky 
způsobilém stavu, abych zvládl test a profesor Snape může za to, že to bylo tak obtížné. Kdyby 
mě neurážel, nepřelomil bych svůj brk.” 

„Neurážel bych vás, kdybyste používal svůj mozek na něco jiného, než je famfrpál a hraní si na 
hrdinu, pane Pottere. Jestli se vám nelíbí, jak vedu hodiny, tak navrhuji, abyste jich tedy 
zanechal, vzhledem k tomu, že šestý ročník Lektvarů v žádném případě není zapotřebí...“ 

13 Kapitola 4. PLÁNY A INTRIKY



„Je zapotřebí,” přerušil ho Harry. OVCE z Lektvarů byly nutné, aby mohl být bystrozorem, jenže 
Harry nechtěl zacházet do detailů, ne se Snapem. Ve skutečnosti ani s Brumbálem. Brumbálem, 
který vždy držel Harryho v nevědomosti. Jen jednou se zmínil McGonagallové o svých plánech 
do budoucna, ale to jen proto, že musel, aby ho umístila do tříd, kam potřeboval. 

„Dost,” vložil se do toho ředitel. „Severusi, připravíte pro Harryho náhradní test; nemyslím si, 
že bych po vás žádal příliš. A Harry, ty na se oplátku budeš držet celou dobu u svého 
doprovodu, dohodnuto? Řád tě bude neustále sledovat, ale Severus má pravdu: to, co teď 
potřebujeme, je někdo, kdo tě může popadnout za ruku a přemístit se bezprostředně po 
znamení. Uděláš, co žádám, Harry?” 

„Jistě,” souhlasil Harry. 

Co jiného mohl udělat, poté, co Brumbál kvůli němu zatlačil Snapea do kouta? Pocit uspokojení, 
který zaplavil jeho hlavu, se šířil, až mohl cítit, jak mu brní v prstech na nohou. Jo, dobře tomu 
umaštěnému grázlovi tak, bude si muset najít čas, aby napsal výjimečný test, ze všech lidí jen 
pro Harryho Pottera. 

„Takže koho navrhujete, Severusi?” mírně se zeptal Brumbál. 

Snape potlačil něco, co vypadalo podezřele, něco jako odpor. Nejdřív si Harry myslel, že učitel 
Lektvarů se jen vyjadřoval ke skutečnosti, že prohrál bitvu s Harrym Potterem, ale když Snape 
odpovídal, usoudil, že šlo o něco jiného. 

„Lupin,” odvětil Snape a ušklíbl se. „Jestli souhlasí.” 

„Ó jistě, Remus se mnou bude rád,” řekl Harry bez vyzvání. „Vím, že byl můj profesor a tak, ale 
v podstatě jsme celkem dobří přátelé.” 

„Jenže my se nebavíme o tom, že by ten prašivý vlkodlak měl být zodpovědný za vaši 
bezpečnost, Pottere...“ 

„Proč ne? Ve třeťáku mi zachránil život. Kdyby mě nenaučil kouzlo Patronus, tak by mě 
mozkomorové určitě dostali...“ 

„Ano, vás a Blacka,” zaskřípal Snape. 

„Vždyť víte, že byl nevinný! Vím, že to víte!” 

Snape se očividně pokusil nasměrovat rozhovor původním směrem. „Mluvíme o Mnoholičném 
lektvaru, Pottere. Budu vypadat jako Lupin, ale ten kdo bude neustále s vámi, budu já. 
Neustále, je to jasné?” 

„Vy! Vy nemůžete,” prskal Harry, „Chci říct, co Voldemort...“ 

„Říkejte mu Pán zla!” vyštěkl Snape. 

Harry přímočaře pokračoval. „Poslyšte, jestli uvidí, jak mě chráníte, tak to určitě neudělá s 
vaším postavením mezi smrtijedy nic dobrého...“ 

„Z toho důvodu Mnoholičný lektvar,” vysvětlil Snape hlasem, který měl vyhrazený pro prváky. 
„Za předpokladu, že váš drahý, milovaný vlkodlak daruje pár chomáčů srsti.” 

„Ne,” protestoval Harry, ale když Brumbál pozvedl ruku, přestal. 

„Opravdu je to nejlepší řešení, Harry. Jediný Severus má pozici, díky které zná Voldemortovy 
plány a úmysly týkající se tebe a z toho důvodu je jako jediný způsobilý k tomu, aby tě 
skutečně ochránil. Také mohu dodat, že profesor Snape je nejpřednější dostupný odborník na 
obranu proti černé magii, nebudu ani zmiňovat bojové taktiky. Budeš v dobrých rukou.” 
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„Jestli je tak dobrý na obranu, jak to, že jste mu nikdy tu práci nedal?” napadl ho Harry. 

„Toto je záležitost jen mezi Severusem a mnou,” pokáral ho lehce ředitel. „Běž zpátky do 
společenské místnosti a sbal si vše, co bys mohl potřebovat, zatímco my se spojíme s 
Remusem Lupinem a požádáme ho o pomoc. Ó, ale Harry? Musím zmiňovat, že se musíš za 
každou cenu držet krycího příběhu, který jsme vymysleli? Chystáš se navštívit příbuzné a Lupin 
tě doprovodí. Vůbec bych se nezmiňoval o tom, že je tvá teta nemocná. Nechceme dát 
Voldemortovi žádnou představu o tom, na jakém principu jsou ta ochranná kouzla založená.” 

„Jo,” souhlasil Harry. Ron a Hermiona by ho samozřejmě nikdy nezradili, tím si byl jistý, jenže 
zkuste o tom přesvědčit Snapea. Nemohl si pomoct a tak se zeptal: „Jak to může být dobrý 
krycí příběh, jestli profesor Snape zmizí z Bradavic v tu samou dobu, co já?” 

„Ale on nezmizí,” ujistil ho ředitel. „Já také použiji Mnoholičný lektvar a převezmu dohled nad 
jeho třídami, samozřejmě za předpokladu, že budete pryč ještě v pondělí.” 

Tolik k tomuhle nápadu. Harry zkusil jiný. „Ale nemůžeme odejít teď,” poukázal. „Zabere to 
měsíc, než se Mnoholičný lektvar vyrobí. A tou dobou už má teta klidně může být mrtvá, pane.” 

„Vážně si myslíte, že nemám základní lektvary vždy po ruce, Pottere?” tázal se Snape a 
nadzvedl jedno obočí. 

„Nepřemění vás tedy Remusovy vlasy ve vlkodlaka?” uvažoval nahlas o existujícím nebezpečí. 

„Kdybyste v hodinách Lektvarů dával aspoň nepatrně pozor, pane Pottere,” usmíval se 
pohrdavě Snape, shlížeje přes svůj dlouhý nos, jako by se díval na nějaký obzvláště ohavný 
druh slimáka, „tak byste znal odpověď. Ne, nezmění mě to, dokud by se nestalo, že bych jako 
přeměňující prvek použil zvířecí srst. A řekněte, kdo by probůh byl tak lehkovážný idiot, že by 
to udělal?” 

Znělo to úplně tak, jako by věděl o Hermioně a kočičí srsti. Harry zalapal po dechu. „Tak tedy, 
půjdu se sbalit, jak řekl ředitel.” 

„Vezměte si něco k učení. Doporučil bych vám učebnici Lektvarů,” poučil ho stroze Snape. 
„Pokud jste ovšem nezměnil názor na to, že chcete náhradní test?” 

„Ne, myslím, že si to užijete, až ho budete psát,” vypálil Harry a vyrazil ke dveřím. 

„Mám takový dojem, že užiji,” potvrdil Snape a temný smích zaduněl z jeho hrudníku. „Věděl 
jsem, že jste pošetilý, Pottere, ale tohle je nová krajní mez, dokonce i na vás. Požadovat ještě 
jeden test z Lektvarů? Ode mě? Ó ano, bude úžasná zábava vymýšlet otázky speciálně pro 
vás.” 

Harry byl jako přimrazený, jak si uvědomoval, že na tohle měl opravdu pomyslet dříve. 

Snape popošel blíž, tmavý hábit kolem něj vířil, než se usadil v záhybech, které zaplavily 
kamennou podlahu. „Ale něco může být ještě zábavnější,” zašeptal Harrymu do ucha. 
„Sledovat vás s vaším bratrancem. Sledovat, jak prosíte. Nedoprovázím vás jen kvůli ochraně, 
Pottere. Chci mít jistotu, že to uděláte. Chci to vidět.” Najednou poodstoupil a úplně změnil 
chování. „Teď jděte pryč, ať dospělí mohou udělat nějakou práci!” 

„Běž, Harry,” řekl jemněji Brumbál. A Harry šel. Když se dveře zavíraly, zaslechl peskování. 
„Severusi, opravdu musíš kontrolovat svůj hněv. Je ještě chlapec...“ 

„Je to jen rozmazlený, sobecký spratek z Nebelvíru, který si nevidí ani na špičku nosu.” 

Pak ho pohyblivé schodiště svezlo dokola a dolů a Harry namířil své kroky do nebelvírské věže.

Kapitola 5. REMUS?
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Bylo prostě hrozné dívat se na přesnou repliku Remuse Lupina a přitom vědět, že se uvnitř 
skrývá někdo jako Snape. Vlastně už jen při pohledu na něj začala Harryho bolet hlava. Měl za 
to, že to bylo tím přátelstvím a zlobou, ztělesněnými v jedné osobě. 

Přece jenom Remusovi věřil. Remus byl vlastně jediný dospělý, kterému věřil. Dokud byl mladší, 
mohl říct totéž i o Brumbálovi, ale teď už ne. Ředitel věděl o Harrym příliš, a o věcech, o 
kterých s Harrym odmítal mluvit, ačkoli se zdálo, že členům Řádu poskytl všechny dostupné 
informace. 

Nyní se vyjeveně díval na Remusův přátelský obličej a rozvzpomínal se, jak vypadal jeho učitel 
Obrany, když s ním mluvil o rodičích. Tehdy prahnul po představě o nich… po jiné představě, 
než té, kterou ho soužili mozkomorové. Remus mu tu představu dal, a nejen to. Remus tam byl 
pro něho, doučoval ho, staral se o něj. 

Harry se chtěl na tu milovanou osobu vrhnout, pevně ho obejmout, poděkovat mu a říct, že mu 
je Siriuse tak líto… 

Ale nemohl. Člověk stojící vedle Brumbála nebyl Remus, bez ohledu na to, jak přesvědčivý 
obraz měl před očima. Snapeův obvyklý úšklebek nebyl na Remusově tváři možný a ačkoli  
manýry nebyly přesně takové, jaké by nazval Lupinovými, zároveň určitě nepřipomínaly 
Snapea. Harry měl dojem, že normální nepřátelské držení těla učitele Lektvarů nebylo 
absolutně možné, ne teď, když byl v těle uvyklém na jiný postoj. 

Není to Remus, řekl si s nepříjemným vědomím, že tohle si bude muset ještě mockrát 
opakovat. Tohle není Remus. 

Snape něco zrovna řekl řediteli, něco tak tichého, že tomu Harry nerozuměl, ale zaznělo to 
Remusovým hlasem. Mnoholičný lektvar to samozřejmě způsobí; Harry to věděl. Copak on a 
Ron nezněli přesně jako Crabbe a Goyle, když se Malfoye ptali na Zmijozelova dědice? Nicméně 
Harry na to zapomněl v návalu radosti, která ho zaplavila, sotva opět slyšel ten hlas. 

„Remusi?” zeptal se Harry nahlas v naději, že by to bylo možné. Remus sem přišel letaxovou 
sítí, aby dal Snapeovi pár vlasů, ne? Možná, že se tu chvilku zdržel. Možná byl Snape pořád ve 
sklepení a hledal Mnoholičný lektvar… 

„Ne,” rychle odvětil Snape. „Už odešel.” 

Harry zamrkal, zklamán hned v několika směrech. „Och. To ani nemohl počkat, než se sem 
vrátím?” 

„Očividně ne,” zněla Snapeova uštěpačná poznámka. 

„Proč?” slyšel Harry sám sebe, jak se ptá. Ve skutečnosti to nechtěl říct. Zněl příliš… toužebně. 
A on netoužil, ne vážně. Neplýtval časem kvůli věcem, které nemohl mít, jako skutečný domov 
a rodinu, která by o něj jevila zájem, nebo čelo, které by nerozhlašovalo jeho osud každému 
kouzelníkovi, který se na něj podíval… Snažil se na tyhle věci nemyslet, tečka. 

Alespoň že Snape nezaregistroval jeho smutný tón. „Podívejte se na Měsíc, Pottere, a myslete,” 
vysmíval se, ale Harryho uším to znělo, jako by ho znevažoval Remus. Polknul a znovu si řekl: 
Není to Remus, rozhodně to není Remus. I když ti Remus vynadal za to, že ses vykradl do 
Prasinek, tak to udělal vlídně, bez urážek. 

Nebo Snape možná slyšel víc, než by si Harry přál, protože náhle vyštěkl: „Oh, tady!” A vrazil 
Harrymu do rukou malý svitek pergamenu. „Troufám si říct, že vás nebudu muset nutit, abyste 
si přečetl tenhle.” 

Harry ho nebral na vědomí, strhnul potrhanou stuhu a rozvinul lístek. 

Drahý Harry, 
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Albus mi moc neřekl o situaci, ve které se nacházíš, ale souhlasím s ním v tom, že jestli 
potřebuješ ochranu, pak je Severus nejlepší volba. Také chápu, proč pro něj bude lepší, když to 
nebude přímo on osobně, dá-li se to tak říct. Za pár minut sem projdu letaxovou sítí, abych 
mohl jakkoli pomoci. Albus mi už řekl, že jsi ve svém pokoji a balíš se. To je nepochybně taky 
dobře, Harry. Nevídám tě tak často, jak bych chtěl, ale upřímně dávám přednost tomu, abys 
mě takhle neviděl. Jestli si vzpomínáš, tři dny před úplňkem jsem si brával volno. Dokonce i se 
Severusovým lektvarem - a ano, stále mi jej milostivě obstarává - mě blížící přeměna 
zanechává slabého, roztřeseného a nemocného. 

Informuj mě, kdybych ti mohl být ještě něčím nápomocný, Harry. 

Tvůj, R.L. 

Harry se zhluboka nadechl a pohnul se, aby schoval lístek do přední kapsy těsně padnoucích 
černých riflí, jenže Snape mu ho vyrval z ruky a hodil do ohně se zavrčením: „Nevěřím 
obezřetnosti vlkodlaka!” 

„Nic to neříkalo!” namítal Harry a myslel si, že ta blahosklonnost byla přehnaná a polovičatá. 
Snape nikdy nebyl velkorysý, možná s výjimkou Zmijozelských, a tak, jestli stále připravoval 
Remusovi Vlkodlačí lektvar, muselo to být z jiné pohnutky. 

„Pak to nebudete příliš postrádat, že ne?” samolibě se usmíval Snape. 

Brumbál se mezitím opatrně vrátil do role usmiřovatele. „Vše připraveno, Harry?” zeptal se a 
ukazoval na brašnu, kterou Harry nesl. Zaplnil ji všemi učebnicemi, ne jen z Lektvarů, a požádal 
Hermionu, aby dělala mimořádně pečlivé zápisy ve všech hodinách, které sdíleli. Ačkoli, s čím si 
dělal starosti? Hermioniny výpisy byly už od prváku mimořádně pečlivé, a až tak dlouho nebude 
pryč, že ne? 

Háček byl v tom, že opravdu nevěděl, jak dlouho budou Dursleyovi chtít, aby se zdržel. Harry 
se pochopitelně příliš nestaral o to, co chtěli Dursleyovi, ačkoli byl přesvědčen, že bylo jedině 
dobře, když uvidí tetu Petunii předtím, než bude příliš pozdě. Věděl, že je to dobrá věc; jakkoli 
trpěl v jejím domě, v podstatě jej ochraňovala, když to nejvíc potřeboval. Nabídla mu přístřeší, 
když byl nemluvně, poskytla mu útočiště před smrtijedy, kteří byli odhodláni skoncovat s 
Chlapcem, který přežil. Ano, udělala to neochotně, nepřívětivě, naštvaně… ale udělala. Harry 
věděl, že se očekávalo, že to ocení, někde hluboko uvnitř. Musel, nebo ne? 

Nicméně skutečnost byla taková, že jakákoli vděčnost, kterou snad mohl cítit, byla pohřbena 
pod celou horou záště. 

Tak tedy, nezáleželo mu na tom, co chtěli Dursleyovi. Kdyby to bylo na něm, jen by vklouznul 
do nemocnice na rychlé ahoj a řítil se zpátky do Bradavic. Stačilo by to na to - kdyby ho v 
budoucích letech trápilo svědomí - aby si mohl říct, že v žádném případě neignoroval volání 
smrtelného lože. 

Kdy si vůbec Harry mohl prosadit svou? Byl Chlapec, Který Přežil. Byl Chlapec, Který By Měl 
Zůstat Naživu. Chlapec, Který, Až Vyroste, Zabije Voldemorta. Chlapec, Který Potřeboval 
Matčinu Oběť, Aby Před Ním Byl Chráněný, Dokud Nebude Dost Starý, Aby Splnil Povinnost. 

Harry měl až po krk toho, jak o sobě takhle přemýšlel a toho, jak mu to všichni pořád 
připomínali. Bylo toho tolik, že by se na to raději vykašlal. 

Celý kouzelnický svět počítal s tím, že vyřeší jejich problém, i když ne každý to věděl. Všichni 
ale měli tušení. Nepotřeboval věštbu, aby schválila jeho osud, ne? Bylo to vyobrazeno na jeho 
čele od té doby, co mu byl rok, a i když se lidem mohlo podařit zapomenout, tak to, že si pro 
něj Voldemort přicházel znovu, znovu a znovu samozřejmě vedlo k tomu, že lidé věřili, že je 
jediný, kdo může přemoci toho zlého lotra. Z jakého jiného důvodu by byl Voldemort tak 
odhodlaný ho zabít? 

A tak dokud nebude mít věk a zkušenosti na to, aby se ochránil sám, potřeboval všechna 
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ochranná kouzla, která mohl mít. I kdyby to mělo být od přetloustlého, krutého, nenasytného 
kluka, jako byl Dudley. 

„Ovšemže jsem připraven,” konečně odpověděl řediteli. 

„Vynikající. Tak tedy, Severusi, vím, že to může být obtížné, ale musíte se neustále snažit 
nevypadnout z rolí… možná až na chvíle, kdy budete s Harrym o samotě a absolutně chráněni 
kouzly.” 

„Myslím, že když dokážu přesvědčit samotného Pána zla o své oddanosti, což je věc, o kterou 
se hluboce zajímá, dokážu předstírat, že jsem Potterův přítel, děkuji vám,” opáčil Snape. Harry 
měl tušení, že se snažil použít ledový tón, který si oblíbil, ale Remusův hlas to prostě nemohl 
unést. Vlastně to dopadlo jako nádech sebelítosti. 

Avšak zmínka o nevypadnutí z rolí přivedla Harryho na další nápad. „Remus mi neříká Pottere,” 
připadal si povinen poukázat na to. „Raději byste mi měl říkat Harry, jinak to bude připadat 
divné každému, kdo mě kdy s Remusem viděl. A nikdy nevíte, kdo vás může sledovat, že ano?” 

„Neslyšel jste, co jsem právě řekl?” vybídnul Snape, ale Harry ještě neskončil. 

„Remus zde už neučí,” pokračoval a napadlo ho, že by to taky mohl přestřelit. „Takže žádné 
strhávání bodů Nebelvíru, bez ohledu na to, co se může stát. Pamatujte, nechováte se jako 
ředitel zmijozelské koleje. Vlastně,” tady musel Harry potlačit nepatrný úsměv, „v tomto 
přestrojení jste vy sám Nebelvír!” 

Snape stisknul zuby a neobtěžoval se s odpovědí. 

Když vhodil Brumbál špetku letaxového prášku do plamenů, zavolal: „Arabelo, už jsme 
připraveni.” Pak pokynul Snapeovi, aby se přesunul první. Ještě než Harry vstoupil do 
prostorného krbu, Brumbál poznamenal, „Vraťte se v pořádku, oba dva.” 

„Dům Arabely Figgové!” vykřikl Harry a vstoupil do sloupu plamenů. 

***

Paní Figgová pomohla Harrymu oprášit se, ale její ruce byly příliš mateřské, než aby je snesl. 
Proč všichni trvali na tom, že se k němu budou chovat, jako by mu stále bylo jedenáct? „To je 
dobré!” ohradil se nakonec a lehce ji odstrčil. „Asi si myslíte, že jsem nikdy nepoužíval letax!” 

„Kouzelnické hábity odpuzují popel o něco lépe, než to, co máte na sobě,” naléhala svým 
vysokým hlasem a její ruce se ho pořád snažily obtěžovat. „Proboha, proč jste cestovali bez 
nich?” 

Harry letmo pohlédl na svou kaštanově hnědou, frakovou košili. „Však víte, jak vypadají. Tady 
Remus nechce prozradit, že je taky kouzelník.” 

„To by patrně bylo nejlepší, drahoušku.” Paní Figgová se začala kousat do rtů. „Půjdete rovnou 
do nemocnice?” Vrhla pohled z okna. „Auto je pryč, pravděpodobně budou tam. Teď jsou tam 
každý den.” 

„Nejdřív se musím převléct,” oznámil Harry a pak, aby jejich hra vypadala věrohodně, vyslal na 
Snapea strhaný úsměv. Musel být strhaný, že jo? Předpokládalo se, že si bude o tetu dělat 
starosti, ale také byli s Remusem skvělí přátelé a tak nahodil: „Řekni, viděl jsi někdy zblízka 
vnitřek mudlovského domu? Provedu tě. Budeš se divit, co můžou dělat bez magie.” 

„To zní zajímavě,” řekl Snape Remusovým hlasem a Harry málem musel dusit smích. Ta 
poznámka byla banální a nesmyslná, přesně toho typu, který Snape rád odsuzoval tak dalece 
jako naprosto stupidní. Fakt, že mu to přešlo přes rty, právě dokázala, že si Snape ve 
skutečnosti byl vědom tak naprosto stupidní věci, jakou je slušné chování. 
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Takže Snape byl obvykle neurvalý záměrně, co? Nejedná se jen o to, že nezná nic lepšího? 
Vystupování, pomyslel si Harry. Třeba je hrubý jen na Nebelvíry. 

Snape využil té chvíle a věnoval paní Figgové nepatrný úsměv, když říkal Remusovým 
dobráckým, nyní kultivovaným hlasem: „Rád vás opět vidím, Arabelo. Děkuji, že můžeme užívat 
váš krb.” 

„Kdykoliv,” nabídla před tím, než obrátila svou pozornost zase k Harrymu. „Dej mi vědět, jak je 
Petunie na tom, uděláš to?” 

„Jistě, paní Figgová,” odvětil Harry. „A taky děkuji. No, pojďme, Remusi.” 

Vyšel na ulici a Snape se vlekl za ním. 

Dveře domu Zobí ulice č. 4 byly zamčené a klíč nebyl schovaný pod podložkou květináče, ani 
uvnitř okapové roury po straně dvora. Harry pokrčil rameny a dospěl k závěru, že ho zase 
museli někam přemístit, třebaže byl Dudley tak trochu jako Neville Longbottom, když přišlo na 
zapamatování si věcí typu jak se dostat skrz dveře. 

„Raději to udělejte vy,” pošeptal nakonec Snapeovi. „Nemám dovoleno...“ 

„Opravdu si jsem vědom výnosu o Omezení nezletilých kouzelníků v užívání kouzel, P...“ Snape 
sebou trhnul a uvolnil svou hůlku z rukávu vlněného kabátu. „Alohomora.” 

Když byli uvnitř, zamířil Harry ke schodům. „Nebude to trvat dlouho.” 

***

Trvalo by mu to déle, kdyby měl ponětí, co ho dole čekalo. Nepřekvapilo ho, že Snape 
metodicky prošel každý pokoj a chodbu, drže před sebou hůlku, jak hledal stopy černé magie v 
domě. Dokonce prozkoumal jak horní poschodí, tak přístěnek pod schody; Harry tak usuzoval 
dle toho, jakým způsobem byly poloviční dveře vyvěšené. 

Překvapilo ho ale, co Snape zjistil. 

„Temná energie je rozptýlena po celém domě,” oznámil. „Jenže je to jiný druh, než ten, který 
bych spojoval s Pánem zla. Nějaké vysvětlení?” 

Harry pokrčil rameny. „Mudlovské domy se samozřejmě neočarovávají každý týden šťastnými 
kouzly.” 

„Je to víc než tohle,” hloubal profesor lektvarů, přičemž si poťukával prstem na boku tváře. To 
gesto bylo typicky snapeovské, nicméně na Remusovi to vypadalo špatně. Všechno špatně. 
Harry musel překonat zachvění. 

„Temnota je nejsilnější tamhle,” ukázal na přístěnek, „a uvnitř pokoje, kde jste se převlékal...“ 
Snapeovy oči se rozšířily, když se jeho mysli zmocnila jediná myšlenka, v okamžiku, kdy se 
skutečně podíval na Harryho. „U Merlinova vousu, co vás to popadlo, že jste se převlekl do 
tohohle? Co se snažíte dokázat?” 

Harry pokrčil rameny, když shlédl na Dudleyho obnošené šaty. Tyhle byly pár let staré, takže 
přesto, že byly mnohokrát větší, nebylo to tak zlé, jak by mohlo. „Nic, jasný? Jen pojďme.” 

„Nepůjdeme navštívit vaši tetu do nemocnice, když vypadáte jako nějaký - nějaký - vagabund!” 
vybuchl Snape. „To se vůbec nestydíte? Nebo se pokoušíte sabotovat tuhle akci? Nechcete 
prodloužit ochranná kouzla?” 

„Nerozumíte tomu,” začal Harry, ale vydal se špatným směrem. Jestli byla jediná věc, kterou 
Snape nemohl vystát - jediná věc kromě Harryho - bylo to, když mu někdo řekl, že neví 
všechno. 
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„Ne, vy tomu nerozumíte!” zavrčel Snape a přeskočil prostor, který je dělil. „Vrátíte se zpátky 
nahoru a znovu se převlečete, tentokrát do nějakého slušného oblečení! To, co jste měl na sobě 
předtím, bylo v pořádku. Taky se přezujte; vůbec nechápu, jak vám ty dvě obrovské věci mohou 
držet na nohách! Tak se pohněte!” 

Harry by to patrně udělal, věděl, že je lepší nevzpírat se jistému Snapeovu tónu, ale od té doby, 
co byl ten tón částečně zjemněn skutečností, že přicházel Remusovým hlasem, dokázal stát na 
svém. 

„Ne,” odpověděl chladně a znovu měl pocit, že ovládl svou mysl, no určitým způsobem ovládl, 
každopádně ho obestupoval klid. Bylo to, jako by jeho vztek odešel někam jinam, ne příliš 
daleko, nicméně byl nějak vzdálený. „To není sabotáž, profesore.” 

Ten titul dodal vcelku úmyslně, věděl, že to zajistí Snapeovu plnou pozornost. Navíc to nebyl 
velký přehmat. Remus byl taky profesor. 

„Poslyšte, vím, že si myslíte, že o mně víte všechno, ale ve skutečnosti nevíte,” pokračoval 
Harry. „Ne že by na tom záleželo, chápete.” Tichá důstojnost zaplavila jeho hlas, ale aby 
pokračoval, musel odvrátit pohled. Nechtěl říct tyhle věci, nikomu, a Snapeovi nejméně ze 
všech, ale ten fakt, že teď vypadal a zněl jako Remus… tedy, pomohlo to. Harry věděl, že to od 
něj bylo hloupé; chápal, že to vše byla jen iluze. Ale stejně to pomohlo. Protože kdyby musel, 
mohl Remusovi tyhle věci říct. 

„Chci prodloužit ta ochranná kouzla,” potvrdil Harry, povzbuzený tím, že Snape alespoň 
poslouchal, místo toho, aby reagoval, konečně. „Udělám všechno, co můžu, abych toho dosáhl, 
profesore. Vím, co je v sázce; vidím si na špičku nosu. Podívejte, nevím, jak vám vysvětlit to 
oblečení. Oni prostě budou šťastnější - tedy, ne šťastnější - ale méně rozčilení z toho, že mě 
uvidí, když budu takhle oblečený, dobře? Celý můj plán je nerozčílit je, takže možná budou 
souhlasit, když požádám… hele, mohl byste už přece vědět, že naprosto nenávidí magii, takže 
není příliš pravděpodobné, že strýc Vernon Dudleymu dovolí, aby se zúčastnil jakéhokoli kouzla, 
ale já udělám, co budu moct, ano? To je má část.” 

Snape na něj civěl, když skončil. Harry si byl naprosto jistý, že by nesnesl ten pohled, ne kdyby 
pocházel od Snapea. Od Remuse mohl. Ale jen tak tak. 

Tohle není Remus, říkal si znova. Samozřejmě, že není. Remus by mě teď objímal. Ne že bych 
to potřeboval. Je mi šestnáct, nejsem dítě… 

učitel Lektvarů si odkašlal. „To nedává smysl, Pot-… Proč by vaši příbuzní měli být méně 
rozčilení, když vás uvidí v hadrech, než ve vlastním oblečení?” 

Harry zavřel oči. „Nedochází vám to? Tohle je mé oblečení, profesore. Dursleyovi to druhé v 
životě neviděli. A jestli je uvidí, budou se zajímat, odkud jsem je vzal, jak jsem za ně zaplatil. 
Zaručuji vám, že je naštve, jestli mě uvidí v něčem hezkém.” 

„Odkud tedy máte ty další šaty?” zeptal se potichu Snape. 

„Záleží na tom?” povzdechl si Harry. „Tak dobrá. Mark&Spenser. Ron, Hermiona a já jsme tam šli 
loni v létě hned od madam Malkinové. A předtím, než začnete křičet, že jsem neměl opouštět 
Příčnou ulici a že mudlovská část Londýna pro mě může být nebezpečná… já to sakra vím! 
Máte pravdu, dobrá? Připouštím to. Smrtijedi všude. Ale nemohl bych vydržet další rok 
přehazovat skvělý hábit přes šaty jako tyhle.” 

Snape nepoukázal na to, co bilo do očí, a to, že byl Harry tak hloupý, že si cenil módního stylu 
víc než života. „Proč jsou zvenčí zámky na dveřích nahoře? Mám dojem, že to je váš pokoj?” 

Teď to byl Harry, kdo zíral. Co se to s tím člověkem dělo? Jistě, byl to Snape a tak na to Harry 
znal odpověď. „Chcete mě přimět říct víc, než jsem už řekl? Co chcete, ještě více špíny, kterou 
byste mohl nakrmit vaše odporné, malé...“ Zmijozely, chystal se říct. Jedno slovo, ale mohlo se 
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ukázat jako osudné přeřeknutí, kdyby to někdo zaslechl. 

„Je to zbytečný rozhovor,” usoudil Harry, zamračil se, jeho hlas klesl, jako by mluvil sám se 
sebou a říkal si věci, které mu od začátku pomáhaly. Tedy každopádně od jedenácti. „Nic z toho 
není důležité, ani trošičku. Takhle to prostě chodí. Tak pohněme se zbytkem, ať se můžu vrátit 
do skutečného života.” 

Prošel kolem Snapea do kuchyně. Popadl telefonní sluchátko a rychle vytočil informace. 
„Surrey, Nemocnice Frimley Park. Ano, Národní zdraví!” vykřikl a snažil se zapamatovat si číslo, 
které mu nadiktovali. Přes pět roků v Bradavicích to s vámi udělá. 

Snape šel za ním a neustále na něj zíral. Harry doufal, že to bylo kvůli tomu, že nikdy předtím 
neviděl, jak se používá telefon. Otočil se k profesorovi zády, jakmile byl spojen s nemocnicí, a 
dokončil hovor. „Dobrá, je tam,” oznámil nakonec, zcela rozhodnut zapomenout, že řekl jedinou 
věc o oblečení nebo čemkoli jiném. „Jak navrhujete, abychom se tam dostali? Můžete nás oba 
přemístit?” 

„Ne na místo, kde jsem nikdy nebyl, ne bez nějakého spojení tím směrem,” odpověděl Snape a 
konečně obrátil pohled jinam. Jenže se zdálo, že nemůže zapomenout na předchozí téma. „Jste 
si jistý, že můžete jít… takhle?” 

„Ano,” odpověděl Harry a to jediné slovo bylo tak ostré, že proťalo vzduch. „Tak tedy, co chcete 
dělat, zavolat taxi? Umm, to je něco jako Záchranný autobus pro mudly. Vzal jste s sebou 
nějaké mudlovské peníze? Neberou galeony. Hádám, že Záchranný autobus sám o sobě není 
dobrá volba, je trochu nápadný a Stan mě předtím už viděl, to by se mohlo roznést…“ 

„Nic nenamítám proti procházce.” 

„Dlouhé procházce, profesore.” 

Snape přikývl a zamířil z hlavních dveří. Teď to byl Harry, kdo civěl. Jak mohl ten člověk 
vypadat, jako by za ním vlál jeho hábit, když žádný neměl? Když měl ve skutečnosti na sobě 
zvláštní, lehce staromódní oblek, který si Remus oblíbil? 

Tedy přinejmenším v něm vypadal tak trochu jako mudla. Harry zaúpěl a přemýšlel, jestli neměl 
situaci s Dursleyovými vysvětlit už dřív. Ne, rozhodl se. Patrně ne. Konec konců, neber sebou 
žádné zrůdy a nenávidí magii byly dostatečným vodítkem. Snape věděl, že bude lepší, když 
nebude před Dursleyovými vystupovat jako kouzelník. 

A Harry dobře věděl, že se nemá zmiňovat o kouzlech, Bradavicích, nebo jakékoli části jeho 
opravdového života. Jen se bude usmívat a přikyvovat na jejich urážky a bude doufat, že Snape 
nebude věnovat příliš pozornosti podrobnostem. 

Mizivá šance, pomyslel s Harry. O čem je celý obor Lektvarů, než o podrobnostech? Snape to 
taky říká. „Všechno je v podrobnostech, Longbottome! Elixír červího kořene není krev 
jednorožce!” 

To nebude příjemná návštěva. Zaregistruje všechno, co řeknou, každý odstín, každé slovo. A až 
se vrátíme do Bradavic, jestli ne dřív, všechno použije proti mně. 

Ubohý Harry Potter, bude se ironicky vysmívat. Nikdo ho nikdy nemiloval. Proto si hrajete na 
hrdinu, Pottere? Hledáte uznání? Nu, tady ho nenajdete, nebo snad ano? Ne, dokud nedokážete 
udělat polovičně kvalitní Povzbuzující lektvar; a víme jak je to pravděpodobné, že ano? 

Ubohý Harry Potter… 

Harry zastrčil ruce do kapes, zatnul zuby a vlekl se dál. 
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Jak směřovali Porthsmouthskou ulicí směrem k nemocnici, začínal si Harry vážně lámat hlavu s 
Mnoholičným lektvarem. Hodina, pomyslel si. To byl všechen čas, který to poskytovalo. Proto 
Skrk musel ve čtvrťáku celou dobu pít ze své plácačky, když předstíral, že je Pošuk Moody, 
jelikož účinky lektvaru trvaly jen hodinu… 

Už přes hodinu se na to chtěl Snapea zeptat, protože i bez hodinek si byl jistý, že minimálně 
dvě musely uběhnout. Jenže ze všeho nejvíc nechtěl se Snapem mluvit. O ničem. Celá cesta 
zatím proběhla v naprosté tichosti, až na chvíli, kdy Snape, který nepochopil rozdíl mezi 
červeným a zeleným světlem, svižně vkročil do blížícího se provozu. A i tehdy to jediné, co 
Harry pronesl, bylo nízké varovné zasyčení, aby se ten člověk vrátil na obrubník. 

Nicméně to přestávala být sranda. Snapeův život byl v sázce, kdyby se nešťastnou náhodou 
vrátil do skutečné podoby. Ačkoli Harry nenáviděl Snapea, nechtěl být zodpovědný za další 
úmrtí. Krom toho by bylo ještě horší, že by Řád přišel o špeha a o všechny potenciální 
informace, které mohli uplatnit ve válce proti Voldemortovi. Harry neměl ponětí, jak by takový 
odborník na lektvary, jako Snape, mohl být tak neopatrný, aby to dopustil, ale přece… něco mu 
muselo vrtat hlavou, určitě. Proč by jinak takhle zanedbával svou dávku lektvaru? 

Harry silně stiskl rty, věděl až moc dobře, co se asi profesorovi honilo hlavou. Proč to Snape 
prostě nemohl nechat plavat? Proč musel rýpat a slídit, dokud Harry nepřiznal ty děsné věci? 

Jednoduchá odpověď, nevěřil Harrymu Potterovi. 

Jo, tedy ten pocit je vzájemný, profesore, pomyslel si Harry. Fámy o jeho magii-nenávidící, 
Harryho-nenávidící rodině budou kolovat po Bradavicích, jakmile se vrátí, tohle prostě věděl. 
Lekce na vyrovnanou, jak by řekl strýc Vernon, přestože se Harry snažil jak mohl, aby 
nenapodoboval svého hrozného strýce. 

Tohle všechno sem ale nepatří, řekl si Harry a dělal co mohl, aby setrval v dospělé podobě, 
kterou rozvíjel posledních pár hodin. Ať bylo se Snapem cokoliv, Mnoholičný lektvar nebyla věc, 
se kterou by si mohl zahrávat. Co kdyby se Snape vymrštil do impozantního, přímo zlověstně 
vyhlížejícího učitele lektvarů přímo před zraky Dursleyových? Vernon by je oba v zubech vynesl 
z nemocnice a křičel by za nimi litanie jako: Řekl jsem žádné zrůdy, kluku, copak tě na té 
zatracené škole nenaučili číst? 

Fajn, ať se mu to líbilo nebo ne, musel zmínit fakt, že se Snape opozdil s lektvarem. Harry si 
žvýkal spodní ret a lámal si hlavu nad tím, jak to zformulovat. Nechat si utrhnout hlavu za to, že 
se snažil pomoct - až příliš častý jev ve vyučování, ale připusťme, že se obvykle snažil pomoct 
Nevillovi, ne Snapeovi - nebyla nikdy legrace. 

Bylo by vyzrálé, kdyby to prostě řekl, že ano? Harry tvrdě pracoval na dělání vyzrálých věcí. 
Kdyby to tak nebylo, tak by tady nebyl a určitě by nevysvětloval tu situaci s oblečením. Jeho 
více dětská verze by se převlékla, jak Snape přikázal, a nechala by na učiteli lektvarů, aby 
vyřešil ohromný kravál, který by určitě vypukl, jakmile by ho Vernon spatřil v něčem, co si 
Harry James Potter rozhodně nemohl dovolit. Harry si ani nebyl jistý, k čemu to mohlo vést - 
snad obvinění z krádeží v obchodě - ale klidně by si po tom vsadil na to, že co se týče 
ochranného kouzla, byla by všechna naděje ztracena. 

Jenže tohle se nestane, a proč? Protože byl zodpovědný, i když to bylo nepříjemné. Bude žít, 
aby toho potom litoval, až celý Zmijozel využije jeho parodie dětství k tomu, aby ho provázely 
uštěpačné poznámky po všech chodbách, ale hlavní bylo, že bude žít. 

A ještě k tomu bude muset vyslechnout Snapeovu typickou záplavu sarkastických poznámek. 

„Není už čas, pane?” zeptal se, pokoušeje se o jednoduchý, věcný tón, zatímco maskoval 
otázku kvůli mudlům okolo nich. „Abyste si vzal další… er, lék?” 

„Je to vylepšená formule,” odpověděl Snape, věnuje mu zběžný pohled. Harryho šokovalo, že 
se v jeho očích, ani ve slovech, která následovala, nevyskytoval posměch. „Měl by vydržet osm 
hodin, ale piji ho co šest, abych měl jistotu, že nebudu mít…” zdálo se, že hledá vhodný 
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mudlovský výraz. „Recidivu.” 

Harry se nemusel ptát, kdo recepturu vylepšil. Nedávají titul Mistra lektvarů pro nic za nic. Tedy 
pokud takový člověk taky umí naučit, může být skutečně vhodný na tu práci. Snape 
samozřejmě vůbec nedokázal naučit, dokonce ani něco tak jednoduchého, jako bezpečnostní 
opatření při hodině lektvarů. Prostě raději sleduje, jak studenti roztavují kotlíky, vyhodí se do 
povětří... a pak na ně zaječí. Pokud Harry mohl říct, Snape se nikdy neobtěžoval, aby se pokusil 
je učit. 

Konečně se před nimi vynořil Frimley Park a Harry vyšel přímo ke skleněným nemocničním 
dveřím. Když se rozevřely, aby jim umožnily vejít, Snape vypadal trochu podezíravě, jako by 
měl za to, že Harry na vlastní pěst zamumlal rychlé, nezákonné Alohomora. Copak si myslel, že 
Harryho manipulace s hůlkou byla tak důmyslná, že by ji byl schopen vytáhnout z pytlovitého 
tílka a očarovat dveře, aniž by si toho Snape všiml? Nebo se Snape dokonce domníval, že Harry 
umí dělat kouzla bez hůlky? Ovšemže nemohl udělat nic z toho, ale představa, že by Snapea 
přivedl k tomu dojmu, byla strašně lákavá. Avšak pitomá, neřku-li nedospělá. Snape by prostě 
ohlásil nezákonné použití magie Brumbálovi, Harry by musel přiznat, že pouze předstíral takové 
nadání a pak by se mu podařilo vypadat přesně jako spratek dožadující se pozornosti, což o 
něm Snape s oblibou prohlašoval. 

„Je to jen mudlovský vynález,” přiznal nízkým hlasem, když přistoupili k příjmu. „Říkal jsem 
vám, že také umí vytvořit zajímavé věci.” Snape pozvedl obočí a přikývl, ačkoli se nezdál 
přesvědčený, dokud se neohlédl a nespatřil, jak se dveře otvírají i několika dalším 
návštěvníkům nemocnice. 

„Nemocniční pokoj Petunie Dursleyové,” požádal Harry paní v naškrobené bílé uniformě s 
úhledně nasazeným čepcem. „Můžete mi, prosím, říct číslo?” 

Sestra něco rychle vyťukala na klávesnici a pak zkoumala obrazovku. Snape sledoval celý 
proces značně nedůvěřivě. 

„Je na intenzivní péči a návštěvy jsou omezené. Budu si muset ověřit, jestli jste na seznamu. 
Kdo tedy jste?” 

„Harry Potter, synovec.” Jaká to byla úleva, říct své jméno někomu, kdo se okamžitě nezajíkl a 
nehledal jizvu. Vlastně ani trochu nezareagovala, jen čekala. „Jo a tohle je Remus Lupin, přítel,” 
dodal Harry. 

„Než se zapíšete, tak tam zavolám,” oznámila sestra a ukázala na čtverečkovaný papír 
upevněný na kovové podložce. 

Harry to udělal a byl trochu překvapený, když viděl Snapea, jak vypsal Remus Lupin písmem, 
které se téměř přesně shodovalo s tím, co viděl ten den o něco dříve v dopise. Zvláštní. 

„Ano, rozumím. Ihned ho pošlu nahoru,” říkala potichu sestra. Zavěsila telefon a znovu se 
natočila ke dvojici návštěvníků. „Můžete jít,” řekla Harrymu a ukazovala. „Jeďte výtahem. Pokoj 
328.” Její pohled se stočil ke Snapeovi. „Obávám se, že vy budete muset počkat zde.” 

Snape přimhouřil oči a Harry nemusel být telepat, aby věděl, co zamýšlel. Ani nebyl 
překvapený, když se Snape naklonil přes přepážku, upřeně se ženě díval přímo do obličeje a 
tiše zamumlal: „Obliviate minimisco.” Pouze jedna věc Harryho překvapila: Snape mohl kouzlit 
bez hůlky. Přinejmenším trochu. Znovu se divil, proč Brumbál nedal učiteli lektvarů místo 
učitele Obrany proti černé magii. No, možná to bylo proto, že Brumbál věděl, že Snape nemohl 
učit, aby si zachránil život a ředitel by upřednostnil, aby si studenti skutečně osvojili pár 
opravdových obranných dovedností. Ale to vlastně nesedí, že ne, vzhledem k naprostým 
kašparům, kteří rok co rok obsazovali kýžené místo. Aspoň že letos nemá znova Umbridgovou, 
ale podle Harryho názoru byl profesor Aran skoro stejně špatný. Taky jim neumožnil příliš praxe. 
Na druhou stranu, když zadal školní trest, tak ho nemusel psát vlastní krví. To už za něco stojí, i 
když nejužitečnější věc, kterou se po týdnech vyučování naučili, bylo hláskovat kappa s dvěma 
pé. 
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Tyhle hodiny Obrany s konečnou platností naprosto upadaly, stejně jako každý, kdo tam po 
třeťáku vydržel. 

Ještě že stále fungovala BA. Někdo se musel pokusit připravit studenty pro případ, že by došlo k 
bitvě se smrtijedy, neřku-li Voldemortem osobně. A jestli to neudělají učitelé, udělají to studenti 
sami. 

Ještě jeden důvod, proč Harry ztratil většinu úcty k Brumbálovi. Mohl zaměstnat kvalitní učitele 
Obrany; tím si byl Harry jistý. Přesto to neudělal. Místo toho se rozhodl vydat studenty 
napospas idiotství. Bez pochyby měl své důvody… velkou vlnící se změť logického zdůvodnění, 
proč to musel udělat takhle a proč to všechno muselo zůstat tajemstvím… Brumbál se 
domníval, že je ohromný stratég, nebo něco takového. No, příliš strategie bylo na konci 
loňského roku zakončeno tím, že Sirius propadl portálem Smrti. Harry na tom byl špatně, když 
se s tím vyrovnával. Nedokázal donutit ředitele, aby odkryl své bezvýznamné intriky, nebo řekl 
celou pravdu. Jediné, co mohl dělat, bylo to, co udělal. 

To nejlepší, co bylo v jeho silách. 

Tou dobou, kdy si Harry tohle všechno uvědomoval, sestra potřásla hlavou, jako by vyšla ze 
sna, její hlas byl nezřetelný. „Pokoj 328, řekla jsem. Tak jděte.” Tentokrát je její malátné mávnutí 
zahrnulo oba. 

Zamířili k výtahům, ale byli sotva v půli cesty, když Harry řekl: „Počkejte. Na tohle jsem si měl 
vzpomenout dřív. Máte u sebe nějaké mudlovské peníze? Já ne.” 

„Ředitel si myslel, že to bude prozíravé,” zamumlal Snape a lovil v kapsách u vesty. Vážně, 
Snape ve vizionářské vestě by byl příliš, i když Lupin ten styl snesl nepoměrně lépe. „Co 
potřebuješ?” 

„Květiny,” ukázal Harry na obchod s květinami a dárky, který právě minuli. 

„Ach. Dobrá tedy, tu máš,” řekl Snape a strčil mu několik padesátilibrových bankovek. 

„Většinu z toho schovej, Remusi,” zdůraznil Harry. Byla to celkem nepříjemná bota, ale kdyby se 
někteří ze stoupenců Voldemorta skrývali ve stínu, přinejmenším jim by ten omyl nepřipadal až 
tak divný. Jak by věděli, jaké množství mudlovských peněz by bylo přiměřené? 

Harry svrchu popadl jednu bankovku, strčil ji do kapsy, přešel k obchodu a rychle si prohlédl 
výběr. Lilie byly půvabné, pomyslel si… ale ne, raději ne. Bylo více než pravděpodobné, že by 
tetě Petunii jen připomněly Lily Potterovou. Kromě toho byly drahé. Skončil s půl tuctem kytiček 
vražených do malé skleněné vázy. Docela ubohé, jistě, ale věděl, že kdyby koupil něco 
výstřednějšího, strýc Vernon by ho obviňoval z toho, že to vyčaroval. Už tak bude muset 
vysvětlit, jak si mohl dovolit pár těchhle. 

„Díky, Remusi,” řekl Harry a nasadil zářivý výraz, když natahoval k Snapeovi plnou hrst 
rozměněných peněz. 

„Nech si to,” zavrčel Snape, přehlížeje to. 

„Ne, vážně...“ trval na svém Harry, ale Snape už odcházel. „Tak fajn. Dík za půjčku,” dodal, když 
ho dostihl. 

Cokoliv, co Snape mohl odpovědět, bylo přerušeno pohledem na dveře výtahu, které se 
otevřely a lidé vycházeli ven. Ten člověk znovu vypadal ohromeně, což bylo docela směšné, 
vzhledem k tomu, že Snape mohl s ledovou tváří prohlásit, že je schopen stáčet štěstí, připravit 
slávu a zazátkovat smrt. Co bylo tak okouzlujícího na obyčejném výtahu? 

Byla to mudlovská magie. Až na to, že to nebyla magie, ale jen stroje. Harry to věděl a Snape 
samozřejmě taky, ale rozhodně to vypadalo, že nikdy předtím neviděl žádný z těchto strojů 
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zblízka. Nepochybně bude lepší se nehihňat, rozhodl se Harry. Jen doufal, že to Snape bude 
schopen před Dursleyovými zmírnit. Kdyby čuměl na nemocniční vybavení, jako když dvouleté 
dítě objeví záchod, Harryho rodina by určitě poznala, že je kouzelník. 

Vstoupili dovnitř, Harry zmáčkl tlačítko pro třetí patro a snažil se nesmát, když trhavý pohyb 
výtahu málem srazil Snapea na zem. Magie vám bez pochyb nabízí mnohem plynulejší jízdu. 

„Fajn, 328,” řekl Harry, když se otevřely dveře. Přezkoumal šipky na zdi. „Tudy.” Okamžitě našel 
správný pokoj a nahlédl dovnitř. Bylo tam deset úzkých postelí, pět na každé straně místnosti. 
Celkem vzato, uspořádání se příliš nelišilo od nemocničního křídla v Bradavicích, samozřejmě 
až na to, že tady bylo lékařské vybavení všude. Harry ve skutečnosti nic z toho neznal, ale 
nechtěl to dát před Snapem najevo. V hodinách Lektvarů strávil dost času tím, že si připadal 
úplně mimo mísu, takže tahle malá výměna rolí byla dost povzbudivá. 

„Pamatujte, jste mudla,” sykl Harry pod vousy, předtím, než vstoupili. Pak ho napadla ještě 
jedna věc. „Poslyš, když se strýc Vernon přestane ovládat, má sklon být indiskrétní. Nemůžeme 
si být jistí, co by mohl říct, mohl bys proto kolem nás umístit Silencio? Er, může to být uděláno 
bez zdí, záclon nebo něčeho, k čemu by se kouzlo mohlo upevnit?” 

„Zjišťuji, že Obrana letos není o nic lepší, než byla v předchozích letech,” podotkl Snape, ačkoli 
na návrh přikývl. 

Harry nemohl odolat. „Oh, ale ty jsi byl úžasný, Remusi, opravdu úžasný. Vždycky na tebe 
vzpomínám jako na nejlepšího učitele z Bradavic, absolutně nejlepšího.” 

S tím vkročil do pokoje. Když byl uvnitř, úsměv mu ztuhl na rtech. 

***

Pár pacientů se za nimi otočilo, když prošli kolem, ale většina nemocných v pokoji, který byl 
určen pro lidi s rakovinou, spala. To se týkalo také Dursleyových. Všech Dursleyových. 

Teta Petunie ležela na posteli nejblíže u okna, její tvář byla kostnatější, než kdy Harry viděl, kůži 
měla tak pobledlou, až vypadala průsvitná. Ve skutečnosti byla místy pohmožděná. Oči měla 
zavřené, obličej natočený ke světlu a vyzáblý hrudník se pohyboval nahoru a dolů v překotných 
mělkých sériích. Harry zalapal po dechu. Přirozeně slyšel, že je nemocná, taky to, že je to 
vážné. Přesto z nějakého důvodu očekával, že bude vypadat jako vždy. Jízlivá, měřící si ho od 
shora dolů, se rty zkřivenými odporem, jak na něj křičela kvůli tomu, že nanesl bahno na 
podlahu, příliš osolil pečeni, nebo měl lepší známky než Dudley. 

Místo toho vypadala nemocně. Velmi nemocně, tak moc, že Harry sotva věřil svým očím. 
Dlouhou dobu jen zíral. Nikdy předtím neviděl nikoho v takovémhle stavu, dokonce ani Cedrik 
tak nevypadal v těch strašných chvílích poté, co Voldemort zasyčel: „Toho navíc zabij.” 

To bylo dost zlé, ale tohle bylo horší. Pomalá smrt, mudlovská smrt. Bylo vyloženě ohavné, co 
rakovina dělala s tetou Petunií. 

V této chvíli čelil Harry pravdě uvnitř sebe, pravdě skoro až příšerné: když poprvé četl zprávu o 
její nemoci, byl nepatrnou částí rád, že by mohla trpět. Koneckonců on trpěl taky, a to její 
vinou. Věřil, že si to zasloužila, že dostává spravedlivou odměnu. 

No, mohl dosvědčit, že teta Petunie nebyla ani zdaleka dokonalá, ale opravil svůj názor na 
rakovinu. Nikdo si to nezasloužil. Ona uhnívala zaživa, její tělo se drželo naděje, i když jasně 
žádná nebyla. Žaludek se mu sevřel zdáním, že mu bude špatně, ale polknutí pomohlo. Aspoň 
trochu. Pár důkladnějších nadechnutí a bylo to ještě lepší. Až potom od ní mohl odtrhnout 
zděšený pohled. 

Neplakal, ne kvůli Petunii, ale slzy ho pálily v očích. Slzy hanby. Jedna nebo dvě přetekly a 
smočily mu obličej, jenže Harry si jich ani nevšiml, dokud mu Remus nepodal nevýrazný bílý 
kapesník. Ne, to není Remus, musel si připomenout, i když tentokrát to bylo těžší. 
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„Díky,” zašeptal, aniž by se na Snapea podíval. Díky bohu, že ten, kdo stál vedle něho, nebyl 
Remus, jinak mohl říct více, mohl blábolit o své vině, protože jí to prakticky přál. Ale nevěděl, 
doopravdy nerozuměl, co může znamenat smrt. Měl by, po Cedrikovi, po Siriusovi. Jenže ne, byl 
necitelný, bezohledný a nedospělý. Ve všem. 

Harry vrazil kapesník zpátky Snapeovi, zarytě ho ignoroval a prohlížel si okolí. Vernon Dursley 
spal v židli přistrčené k posteli, hlavu měl nakloněnou na stranu a lehce chrápal. Dudley seděl 
na další židli v nohách postele, předkláněl se dopředu, aby nechal odpočinout hlavu a ruce. Na 
nočním stolku byly den staré karafiáty a malá hromádka rozehraných karet. 

Harry se chvíli upřeně díval, nebyl si jistý, co má dělat, pak pokrčil rameny, položil malou vázu s 
kytičkami vedle karafiátů a šel si vzít židli od jednoho ze spících pacientů. Nehlučně ji položil v 
malé vzdálenosti od Petunie a naznačil, že by si Snape měl sednout. Potom Harry pro sebe 
přinesl další židli. 

Pár minut tam seděli v tichosti, Harry se smířil a zvykl si na hrozné skutečnosti, které jeho 
návštěva zahrnovala. Skutečnosti nejen o životě a smrti, ale také o sobě. Znova dospělost, 
jemně se ušklíbl. 

Během toho si uvědomil, že si s sebou měl vzít knihu na čtení. Ale vždyť neměl žádné knihy 
kromě učebnic z Bradavic a ty by určitě neprošly. Udělal dobře, že je nechal ve své prázdné 
ložnici v domě Dursleyových. V domě pochopitelně byly jiné knihy, ale Harry věděl, že je lepší 
na ně nesahat. 

Snape vypadal roztěkaněji, než ho kdy Harry viděl, ale předpokládal, že to bylo pochopitelné. 
Kdy učitel Lektvarů jen seděl a nic nedělal? V hodinách byl horečné klubko aktivity, hnal se od 
stolku ke stolku, aby se vysmíval nebelvírským lektvarům a vychvaloval zmijozelské, přestože 
často vypadaly pozoruhodně stejně. Když si při vyučování sedl, bylo to proto, aby oznámkoval 
domácí pojednání, s jedním prstem neustále přejíždějícím po papíře, jak četl, a druhá ruka 
zuřivě psala poznámky jako: Tentokrát to vypadá, jako byste někde odložil mozek. Žádám, 
abyste se nevracel do třídy, dokud ho nenaleznete. 

Dokonce i kdyby jen sledoval, jak píšou test, tak by upřesňoval řešení nebo třídil přísady do 
lektvarů, a po celou dobu by je sledoval svýma pronikavýma očima. Není divu, že viděl, jak 
Harry vsunul ten dopis pod papír s testem. 

Teď Snape absolutně neměl co dělat a Harry mohl říct, že by se z toho učitel Lektvarů 
zanedlouho zbláznil. 

Snape náhle vstal, kroky jej zavedly k nohám postele, kde visela naškrábaná karta. Uchvátil ji a 
začal číst s prstem projíždějícím řádek po řádku, jako kdyby známkoval eseje. 

„Nemyslím, že by se na to měli návštěvníci dívat,” poukázal šeptem Harry. 

„Stejně je to marné; je naprosto nečitelná,” jen zavrčel Snape. 

Harry si pomyslel, že to z jeho strany byla trefná připomínka. To jediné, co prvákům 
zabraňovalo, aby se rozbrečeli, když dostali zpátky opravené eseje z Lektvarů, byl fakt, že 
polovina komentářů vypadala jako dlouhé zkroucené klikyháky, o kterých nikdo nemohl doufat, 
že by je rozluštil. Taky dobře. Potom, co jste si na okraji přečetli: Pokud skutečně věříte, že 
zkvašená míza z tisu není jedovatá, navrhuji, abyste si nějakou připravil. Ujistěte se, že jste se 
o ni podělil s kolegy z Nebelvíru, ať… opravdu nepotřebujete vědět, co mohou sdělovat další 
poznámky. 

Snapeovo zavrčení rozhodně nebylo hlasité, ale stačilo to na vzbuzení Dudleyho. 

Chlapec roztáhl ruce, něco mumlal a pak se objevila jeho hlava, poklesající vyčerpáním. Civěl 
na Harryho a několikrát zamrkal. 
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Protentokrát si Harry nemohl pomoct a zíral taky. Dudley vypadal skoro tak nemocně jako 
Petunie, a i když neměl ten skomírající vzhled, jaký nesla jeho matka, ztratil na váze. Hodně 
váhy. 

Jistěže byl Dudley pořád bizarně tlustý, ale stále to bylo očividné zlepšení. Taky bylo hodně 
divné, že mu rodina nekoupila nové oblečení, které by mu lépe padlo. Dudleyho triko a kalhoty 
byly stejně vytahané jako Harryho. 

Harry se urychleně ujistil, že je jeho hůlka zcela schovaná v rukávu. Pak vstal, přešel ke svému 
bratranci a klekl si na jedno koleno. Ale ne aby prosil. Nehodlal prosit, bez ohledu na to, co mu 
k tomu řekl Snape. Nebyla to hrdost, co ho zastavilo, byla to postě realita. Jestli mu Dursleyovi 
nebudou chtít pomoct, pak to neudělají, bylo to tak jednoduché. Prosby by to nezměnily. To se 
naučil mnohem dřív než mu bylo pět a od té doby neprosil. Ani jednou. 

Každopádně bylo moc brzo na to, aby se bavili o kouzlu. Tohle nebyla věc, se kterou by teď měl 
přijít. Bude si muset promyslet, jak opatrně nahodit celou věc, jak udělat, aby to neznělo 
naprosto necitlivě a sobecky, že si dělá starosti o sebe, když tam teta Petunie ležela tak 
nemocná. 

Teď klečel… připadalo mu to jednodušší, než přetáhnout si židli. Vypadalo to také méně dotěrně 
a více uctivě, vzhledem k nemocniční atmosféře a Dudleyho očividnému smutku. 

„Ahoj Harry,” konečně vzdychl bratranec, stále natolik zmatený, že řekl zjevnou věc. „Přišel jsi.” 

Jak Harry přikývl, začal se Vernon Dursley hýbat a ten bude mít obzvláště k tomuto tématu více 
co říct. Mnohem víc, jak se ukázalo.

Kapitola 7. STRÝC VERNON

Strýc Vernon násilím otevřel jedno oko, pak druhé, otřel si pusu o rukáv a své uvítání si šetřil, 
dokud nebyl zcela vzhůru. I potom to jediné, co řekl, bylo: „Dost ti to trvalo, kluku.” 

Harry zrudnul, nechtěl připustit, že ten dopis ignoroval. Raději přeskočil pohledem na tetu 
Petunii a tiše zamumlal: „Jak dlouho byla… er, jak dlouho má…?”

Strýc Vernon na něj zíral, jako by mu přes noc narostlo šest hlav. „Jak dlouho?” oddechoval 
prudce, pomalu se postavil a připochodoval, aby se tyčil nad synovcem. „Jak dlouho, to snad 
ne! Jsi slepý a hluchý, stejně jako debilní? Děláš, jako bys vůbec nevěděl, co ji trápí!” 

„Ale já nevím,” tiše poukázal Harry a taky se postavil. Určitá jeho část si uvědomovala, že 
Snape taky vstává, ale to pouze zesílilo dojem, že je ohrožený. Celkem hloupé, opravdu; věděl, 
že Snape je tam proto, aby ho chránil. Taky věděl, že Snape mu v prváku zachránil život. 

Problém byl, že se Snape nikdy nechoval, jako by byl rád, že Harryho vůbec zachránil. Harry 
měl vlastně podezření, že toho hluboce lituje. Nebo by litoval, kdyby nebylo té věštby. Jo, ta 
děsná věštba učinila Harryho tak nějak nepostradatelného pro kouzelnický svět, ale to pořád 
neznamená, že byl Snape šťastný, že Harry vyvázl smrti. 

„Říkáš, že nevíš, co jí je?” vyprskl Vernon. „Předpokládám, že teď hodláš tvrdit, že si vůbec 
nepamatuješ tohle léto!” 

„Vzpomínám si, že jsme se výjimečně dobře jeden druhému klidili z cesty,” odvětil Harry 
vyrovnaným hlasem. Raději nedodal, že to byly zatím jeho nejlepší prázdniny. 

„Hmh. Domnívám se, že to teda bylo takhle,” připustil Vernon a třel si tlustou rukou krk 
houpavými pohyby. Následovalo několik hlasitých křupnutí, jak protahoval krk napřed na jednu 
a pak na druhou stranu. „Možná, že jsem ti o tom neřekl. Všichni jsme byli tak rozrušení, 
nevěděli jsme, co bys mohl provést, kdybys věděl, že se Petunie cítí pod psa. Nemysli si, že 
jsem zapomněl na Dudleyho a na tu krajtu, nebo na to zpropadené auto, které vylomilo mříže z 
tvého okna, natož to, jak jsi tenkrát nafoukl svou tetu, nebo jak si tví pitomí přátelé pohrávali s 
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Dudleyho jazykem, či jak jsi vyvolal démony, aby ho zabili...“ Na chvíli to vypadalo, že ztratil 
tok myšlenek. 

Jediný pohled Harryho směrem totiž poskytl Vernonovi nový objekt zájmu, protože konečně 
zpozoroval Snapea. „A kdo je tohle?” zabručel, popadl synovce za předloktí a hrubě jím třásl. 
Jeho hlas se stal nízkým, zuřivým vrčením. „Řekl jsem ti, bylo to jasné jako facka, žádné zrůdy, 
ty bezcenný malý sople! Jen to, že uvidí tebe bude patrně pro ubohou Petunii znamenat konec, 
konec stavu v jakém se nachází, i když, asi bude lepší, když už tady nebude, slyšíš mě? Protože 
ty budeš další, hochu. A nemysli si, že nemluvím vážně!” 

Harry spatřil, jak Snape lehce ztuhl, ale jediná jeho reakce byla, že natáhl ruku na pozdrav. „To 
je Remus Lupin, strýčku Vernone,” řekl urychleně a trochu třepal rukou, když ji strýc pustil. „A 
on není… no, není jako já, dobře? Je mudla. Chci říct… je normální člověk.” 

„Nevěděl jsem, že by na té jeho škole byli nějací normální lidi,” nedůvěřivě zamumlal Vernon, 
ačkoli přijal ruku druhého muže, stiskl ji a potřásl, jako by prověřoval Snapeovu povahu. 

„Je řádný profesor,” prohodil Harry, věděl, že jeho strýc měl sklon respektovat tituly. „Učí, er…” 
Tady poněkud snížil hlas a spustil podle svého plánu: „Říkají tomu studie mudlů. Víš, očekává 
se, že pomůže lidem jako já, aby se naučili chovat, er… méně výstředně. To vlastně tvoří 
obrovskou část studijního programu mé školy,” dodal, poté co se rozhodl, že by mu to mohlo 
polichotit. Šlo zde o jediné, usmířit Dursleyovy. Ó ano, a nasazení trošky kajícného výrazu bude 
taky vhod. Harry široce otevřel oči a nechal své rty trochu se chvět, když pokračoval: „Chápej, 
oni vědí, že jsme… no, vědí, že děcka jako já potřebují pomoct. Kontrolovat se, jako s tetou 
Marge. Teď jsem mnohem lepší, díky profesoru Lupinovi. Je mi opravdu, opravdu líto, že jsem 
byl tak nesnesitelný, strýčku Vernone.” 

Remusovo oblečení za ním zašustilo. Harry rychle pohlédl na stranu a všiml si Snapea, jak se 
strnule dívá do Vernonových očí. Uh - oh… čtení mysli a bez hůlky. Ale netrvalo to dlouho, takže 
Harry si nebyl jistý, kolik se Snape mohl dozvědět. 

Nevnímaje fakt, že je ve hře magie, Vernon rozhodně přikývl. „Velice uznávám,” vychvaloval 
Snapea, pohupuje svou ohromnou váhou nahoru a dolů na špičkách chodidel. „Poprvé slyším, 
že by se ten hoch omluvil za to, jaký je. Takže, jaký je nyní váš vztah k Potterovi? Jen ho máte 
ve třídě?” 

„Ředitel nedůvěřuje chlapci natolik, aby ho nechal cestovat samotného,” nevýrazně uvedl 
Snape a pohledem úmyslně vyhledal okno. „Je to výtržník.” 

Strýc Vernon se usmál úlisným, spokojeným úsměvem. Zdálo se, že ke zlepšení strýcovy nálady 
stačilo, aby někdo jiný mluvil o Harrym špatně. Tak to sedlo. 

„Výtržník. Ano, to je,” opakoval Vernon, poněkud zavzdychal, jak se chystal opět sednout, a 
kovová židle vypolstrovaná vatou se deformovala pod jeho váhou. Mávnul na Harryho a 
Snapea, aby se vrátili na židle a pak pohlédl na Petunii. Když se ujistil, že ještě spí, pokračoval v 
hovoru. „Víte, přijali jsme ho jako nemluvně. Museli jsme. Jeho marnotratný otec se zabil při 
bouračce. On a jeho žena, oba. Řídil opilý. James Potter nikdy nestál ani za děravý groš a tady 
tenhle je ještě horší. Jsem si tak jistý, jako že tu sedím, že nikdy nebude v něčem úspěšný. Moje 
sestra Marge to věděla, hned jak ho poprvé uviděla, vážně. Špatná krev se nezapře, říkala a 
vzpomeňte na má slova, protože pravdivější nebyly v životě řečeny.” 

To už bylo na Harryho trpělivost příliš. Cítil, jak se přes něj ve vlnách valil vztek. Snažil se ho 
ovládnout, snažil se vybudovat zdi kolem své mysli, aby ten burácející příliv udržel zpátky, ale 
stále to prosakovalo puklinami, požadovalo to odtok a čím déle strýc mluvil, tím to bylo horší. 

„Musel jsem mu udělit lekci víckrát, než dokážu spočítat,” pokračoval Vernon, přesvědčen o 
tom, že kdokoliv, kdo učí studii mudlů - jak si to aspoň Harry vysvětlil - bude mít naprosto 
stejný názor na vše, co se týká Pottera. „Ne že by se ten kluk někdy poučil. Myslel byste, že 
celý měsíc odplevelování dvanáct hodin denně by ho přimělo, aby si dvakrát rozmyslel tajně 
tahat své knihy nahoru do ložnice, aby se mohl učit další kouzla, kterými by nás proklel, ale ne. 
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Musel jsem vytáhnout řemen předtím, než jsme skončili a on stále trval na tom, že si potřebuje 
udělat domácí úkoly, představte si. Ta drzost. Jedno léto jsme dokonce museli jeho knihy spálit, 
aby tomu byl konec. Věřil byste, co potom řekl? Prohlašoval, že nějaký blbec, velký šeredný 
učitel, si z něho bude utahovat v hodinách Lektvarů!” 

Váza držící kytičky přímo pukla. 

Snape mu věnoval varovný pohled. Harry se flegmaticky ohlédl. 

Dudley, konečně zcela probuzený, po té ráně o metr couvl. „Tati...” odvážil se, klepaje se a 
ukazuje na střepy na nočním stolku. 

Vernonova obočí se spojila, když Snapeovi odsekl: „Připadá mi, jako by potřeboval pár dalších 
lekcí sebeovládání!” 

„Bude je mít,” přislíbil Snape tónem, který Harry rozpoznal i přes Remusův hlas. Byl rozhodný. 
Chladně, nemilosrdně rozhodný. 

Jenže Vernon neskončil. „A teď, kde se tu vzaly ty zatracené kytky, hochu? Raději mi řekni 
pravdu, jinak ti, přísahám bohu, k tomu něco řeknu! Tys je...“ Vernon se zastavil a zbytek 
otázky položil nízkým, naprosto pobouřeným tónem: „Tys je vyčaroval?”

„Ne, koupil jsem je dole v obchodě s dárky,” řekl Harry a snažil se, aby to znělo vlídně. Bylo to 
těžké, když ve skutečnosti chtěl do někoho bušit pěstmi. „Měl jsem dojem, že by mohly tetu 
Petunii povzbudit.” 

„A od kdy ty máš, kluku, peníze na to, abys někoho povzbuzoval?” zachrčel Vernon, nakláněje 
se dopředu tak daleko, jak jen mu to dovolovaly masivní tukové záhyby. „Není to náhodou tak, 
že tvůj bezcenný otec měl nějaké, které by ti nechal, že ne? Ne, byl jsi odložen, abys nás 
zatěžoval, jistě, a dělals cos mohl, abys byl zátěž...“ 

„Profesor Lupin mi půjčil peníze,” přerušil ho Harry, s dost zoufalou potřebou utnout jeho příval 
nadávek. Měl si zvolit něco lepšího než vyrušovat. 

„Och, on ti půjčil, no ne! A jak si představuješ, že mu je vrátíš, he? Živili a oblíkali jsme tě celé 
ty pekelné roky, často proti své vůli, mohl bych dodat. Myslíš si, že jsme chtěli našeho sladkého 
Dudleyho vydat napospas lidem jako ty? No, hochu? Jak chceš dát dohromady dvě pence? Jsi 
jako tvůj otec. Ten si taky nikdy k práci ani nečichl, jen vysedával a chlastal. Víte, 
nezaměstnaný,” dodal pro Snapea, který vydal zvuk, který by mohl být považován za souhlas. 
Vernon obrátil pozornost zpátky k Harrymu. „Zbytečně zabíráš místo, ale během života se 
budeš muset zatraceně lépe naučit ohánět. Peníze nerostou na stromech, jak víš, a my je 
nemůžeme jen tak rozdávat jako bonbony!” 

„Kdy jste mi proboha dali bonbon?” vybuchl Harry. Oops, špatná taktika. „Promiň, strýčku 
Vernone, to bylo hrubé. Chtěl jsem říct to, že jsem už profesoru Lupinovi slíbil, že se mu budu 
starat o kytky každý víkend po jeden měsíc, abych se s ním vyrovnal. Považoval to za poctivý 
obchod.” 

„Předělejte to na dva měsíce,” poradil Vernon Snapeovi. „Tady ten je flákač.” 

Zmínka o bonbonech se dostala k Dudleymu, který se zatoulal koupit si pár tyčinek z automatu. 
Harry potlačil nutkání protočit oči. 

„Smaž ten úlisný výraz z obličeje, kluku!” vytkl mu Vernon. „Dudley chřadl starostmi o svou 
matku. Nevidíš, jak teď na něm šaty visí? Potřebuje si udržet sílu. Teď jí jenom proto, že se 
uklidnil, jelikož jsi tady. Čekali jsme celé dny a pošetile jsme se strachovali, že ta pitomá sova 
nerozezná dopis od hraboše. Namouduši, sovy! Je to potupa a ještě něco řeknu o reputaci té 
Figgové, až bude sousedská schůze, na to se ještě podívám!” 

Harry z mnoha zkušeností věděl, jak nejlépe odpovídat na takové řečnění. „Ano, strýčku 
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Vernone.” 

Snape se opět vložil do rozhovoru. „Pane Dursley, obávám se, že Harry neobjasnil příliš dobře, 
proč mi ředitel nařídil jet s ním. Smím se zeptat na stav vaší ženy? Musím uvědomit školu, 
pokud by zde Harry zůstal delší dobu.” 

„Ach, možná, že Harry nevěděl co říct,” chraplavě připustil Vernon a vypadalo to, jako by se 
opět uklidnil. Harry si uvědomil, že takový vliv na něj měl Snape. Uvažoval, kolik z toho mohlo 
být způsobeno rafinovaným kouzlem. Možná, že to bylo barvou hlasu, kterou použil - jeden z 
Remusových nejjemnějších. „Tohle léto pro mě bylo jen zakalené úzkostí. Nepamatuji si, že bych 
mu to řekl. Jak jsem taky mohl? Ten kluk se vytrácel a já jsem neměl náladu ho hledat, ne po 
tom, co mi ten čmuchal s vybouleným okem řekl, že dostanu co proto, jestli se na něj jen křivě 
podívám.” 

Snape trpělivě čekal, až se Vernon dostane k jádru věci, což bylo víc, než kdy učitel Lektvarů 
udělal pro své studenty. Snad až na Zmijozelské. 

„Zkrátka a dobře, je to leukémie,” přiznal zasmušile Vernon, znělo to, jako by ho to slovo samo 
o sobě rdousilo. 

Harry mohl vidět, jak se Snape pokouší rozluštit slovo, snad tím, že jej rozdělil na latinské části, 
aby z toho přišel na nějaký význam. Také mohl vidět, jak nedošel ke skutečnému významu. V 
tom nebyl profesor sám. 

Harry se trochu předklonil a tiše se zeptal: „Leukémie? Je to um… nějaký druh rakoviny?” 

„Rakovina krve,” vzdychl Vernon a najednou vypadal tak vyčerpaně, až to byl úplný zázrak, že 
zůstal vzhůru. „Přidejte si to do učebních osnov, profesore. Ten tupý kluk nezná ani základní 
poznatky o tom, jak normální lidé žijí a umírají. V každém případě, Petunie je na seznamu pro 
transplantaci kostní dřeně. Dudlánek a já jsme zkusili být dárci, ale nebyli jsme kompatibilní.” 
Jeho hlas se zadrhl na posledním slově. „Ten seznam je dlouhý a doktor říkal, že se vhodný 
dárce možná nenajde dřív než…” 

Vernon náhle přestal mluvit a zavřel oči, ruce svíraly opěradla židle a celé tělo se lehce třáslo. 

„To je mi líto,” promluvil Harry a přál si, aby měl ten typ rodinných vztahů, kde mohl někomu 
aspoň položit ruku na rameno, kdyby něco takového říkal. Jenže neměl, a věděl, že bude lepší 
nezkoušet to. Když párkrát objal nohy tety nebo strýce - tříleté dítě nemůže dosáhnout výš - byl 
bez okolků odstrčen a vřeštěli na něj. Nemáme rádi tvou náklonnost, tak si udržuj odstup. Teď 
se vrať do přístěnku a budeš tam, dokud se nenaučíš držet ty špinavé ruce od nás… Harry 
sebou lehce trhnul vzpomínaje na to strašné klik, jak zaklapla západka, na ten dusný vzduch 
uvnitř. 

„Mělo by ti to být líto,” zlověstně odvětil Vernon, vzpamatovávaje se a v jeho očích namísto 
očividné únavy rostl vztek. „Je to tvá vina, kluku, i ten nejposlednější kousek! Všechny ty roky 
trápení, starání se o tebe, Petunie měla připomínku své zrůdné sestry na každém kroku! Ty 
dokonalé lži, které jsi nám říkal! Vznášející se pudink, co! Měl jsem za to, že z tebe tu 
nepoctivost vymlátím, ale teď tu sedíš a pořád ničíš vázy bez svolení! Je to k podivu, že 
onemocněla? Čistý stres z toho, že tě musela vychovávat, ji zabije!” 

Tentokrát Harry užil nitrobrany včas, aby lépe snášel Vernonův příval urážek. Nebo alespoň si 
myslel, že ano. Bylo těžké rozeznat nitrobranu od apatie. Možná to bylo to samé, napadlo 
Harryho. Možná jen potřeboval cítit méně. A to ve všem. 

Nicméně žádné množství apatie ho nemohlo připravit na následující odporná slova, která se 
vyhrnula ze strýcových úst. 

„Teď jí to teda můžeš splatit,” řekl a ztlumil hlas na minimum, takže ho Harry mohl jen tak tak 
slyšet, bez ohledu na to, jak napínal uši. „Víš, že nemáme rádi ty divné záležitosti, které máš 
vždy za lubem, a taky není divu, ale jestli ses v té své škole vůbec něco naučil, tak ses s tím 
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musel naučit dělat taky nějaké dobro, ne? Proto jsme tě sem přizvali. Nemyslel sis snad, že by 
tě někdo z nás chtěl vidět, že ne? Chceme po tobě jen jedinou věc, a to aby byla Petunie opět 
zdravá.” 

Harry polknul a doufal, že nerozuměl správně. Musel se přeslechnout, že jo? „Ty… er, ty po mně 
vlastně chceš, abych kouzlil, strýčku Vernone?” 

„Ano, kluku! Jsi snad prostoduchý? Zamáváš nad ní hůlkou nebo cokoli to vyžaduje, a vrátíš její 
krev do normálu! Tak tedy? Pusť se do toho!” 

Harry, naplněný hrůzou, nemohl dělat nic jiného, než to, co následovalo. 

Podíval se na Snapea a očekával radu. Snapea. 

Jenže musel; nikdo jiný tam nebyl. 

učitel Lektvarů vypadal hluboce zamyšlen a trvalo dlouho, než promluvil. „Pane Dursley. To je… 
neobvyklý požadavek. Harry nebyl vycvičen, aby léčil. Možná byste dovolil, abych tu věc 
prozkoumal já?” 

Vernonovy oči se stále víc zužovaly. „Prozkoumejte si, co chcete, pane Lupine, ale jelikož bylo 
vše řečeno, tak by ten kluk měl, zatraceně, raději zachránit mou Petunii.” 

„Rozumím,” zamumlal Snape, jeho hlas Harrymu pořád připomínal uklidňující dryák. „Avšak 
musím poukázat, že to může být hodně nad jeho schopnosti...“ 

„Ha!” vykřikl strýc Vernon, nechtěje si to připustit. Ať už na něj Snape používal jakékoli kouzlo, 
teď určitě nefungovalo. „Snášel jsem jeho zrůdnou magii celé roky! Příšerné věci, které 
prováděl mně a mé rodině! Jestli nemůže svou nenormálnost použít, aby udělal jednu jedinou 
věc, o kterou žádám, pak tedy může prostě hladovět na ulici, jak jsem vždycky chtěl! Pochopils, 
kluku? Byla to Petunie, kdo tě vzal domů a Petunie si vyžádala, abys zůstal i po tom, co jsi 
sužoval Dudleyho těmi jakkoli-jim-říkáš, co žijí v… jak jen to říkala, Bazakanu! Byla to Petunie, 
kdo se tě po celou dobu zastával. A teď uděláš, co je pro ni dobré, jinak tě vynesu v zubech, a 
nazdar!” 

Harry si odkašlal, začal skřehotat nějakou odpověď, jen aby ucítil, jak Snapeova ruka náhle 
chytla jeho prsty a pevně je stiskla. No, to bylo právě tak dobře. Neměl nejmenší představu, jak 
odpovědět na strýcův bláznivý požadavek. Po pravdě řečeno, zatmělo se mu před očima. 

Rozpoznal paniku, když se mu podlomila kolena. 

A ze všech lidí na světě to byl Snape, kdo ho podpíral.
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Snape posunul ruku a sevřel Harryho předloktí, aby ho lépe udržel zpříma. „Budeme se o téhle 
záležitosti muset poradit,” vysvětloval klidně. Když se Vernon nadechoval, že promluví, 
profesor pozvedl ruku, aby tomu zabránil. „Ano, naprosto chápu, že čas je podstatný. To ovšem 
nezmění fakt, že požadujete neznámé kouzlo. Jestli je magie, kterou vyžadujete vůbec možná, 
bude muset být teprve vyvinuta.” 

„No a jak dlouho to bude trvat?” dožadoval se Vernon. 

„Čím dříve na tom začneme pracovat, tím lépe,” byla Snapeova poslední slova k této otázce. 
„Tedy, věřím, že by Harry nepohrdl trochou jídla. Podívejte se na něj. Třese se.” 

Harryho napadlo, že to bylo dost přehnané, ačkoli nemohl popřít, že měl hlad. 

Vernon začal reptat něco o tom, jak ten kluk hladověl mnohokrát předtím a nic zlého se mu 
nestalo, ale jeho obvyklý, bezcitný komentář byl úplně zastíněn tím, co udělal Dudley. 
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„Dáš si kousek čokolády, Harry?” zeptal se. 

Harry nevěřil svým uším, ale když rychle pohlédl na druhou stranu, vedle Snapea, nabízel mu 
bratranec tabulku ještě zabalené, mandlové čokolády. Naprosto zmatený si ji vzal, kromě toho 
si všiml, že Dudley ze sladkostí, které si koupil, příliš neujedl. 

„Uh, určitě, jo,” konečně odpověděl Harry. Co se stalo s Dudleyem, který terorizoval sousedství 
a mlátil každého, kdo byl menší než on? Ten, který neřekl Harrymu nic, co by nebyla buď urážka 
nebo výhrůžka? Harryho napadlo, aby se zamyslel nad tím, jestli ta nabídka není nějaká lest. 

Jenže nebyla. Dudley mu cukrovinku předal bez zaváhání. 

„Uh, díky, Dudley,” podařilo se říct Harrymu. Opravdu se cítil o něco lépe, takže ho Snape už 
nemusel držet, ale když trhnul rukou, učitel Lektvarů ho nepustil. 

„To si schovej na potom,” doporučil mu Snape. „Po večeři.” 

Hmm, možná bylo tentokrát dobře, že ho Snape nepustil. Jelikož se Harryho slabost vrátila v 
plné síle. Jak měl proboha udělat, co po něm strýc Vernon chtěl? To nedokáže, nebo snad ano? 
Harry usuzoval, že to neumí nikdo, ale nebyl si zcela jistý. A co kouzlo, chránící ho před 
Voldemortem? Dursleyovi by nikdy nepřipustili, aby je Dudley vzal na sebe, ne pokud nechá 
Harry tetu Petunii zemřít, bez ohledu na to, že on s tím nemůže nic udělat... 

„Dýchej,” tiše se za ním ozval Snape, těsně předtím, než opět oslovil Vernona: „Snad byste 
nám mohl doporučit zájezdní hostinec, kde bychom mohli zůstat přes noc?” 

Vernon se odvrátil, aby pohladil Petunii čelo. Jak odvrátil pozornost, neslyšel otázku, dokud ji 
Snape nezopakoval. 

„Co? Oh. Er, no teda…” odkašlal si a zdálo se, že to zvažuje a hrudník se mu domýšlivě dmul, 
když začal mluvit. „Dokud neřeknu jinak, je ten kluk vítán v našem domě. Mnohokrát mě 
zklamal, ale tentokrát to bude jiné, že ano? Jsem si jistý, že pro rodinu udělá dobrou věc. Je to 
tak, kluku?” 

Snapeova ruka zmáčkla Harryho paži silněji než předtím; když Harry vzhlédl, spatřil, jak 
profesor lehce potřásl hlavou. 

Harry netušil, co to mělo znamenat, ale od té doby, co nebyl dobrý nápad říkat ne, tak vydal nic 
neříkající zvuk a zadíval se na své dobité, příliš velké boty. 

„Obávám se že musím zůstat s Harrym, ať půjde kamkoli,” povídal Snape. „Ředitelovo nařízení. 
Z toho důvodu si mě vyžádal.” 

„Jo, výtržník,” zamumlal Vernon a naklonil se nad Petunii. „V těchto dnech se jen stěží vzbudí. 
Nu, profesore, tuším, že ředitel ví, co dělá. Tak jako tak samozřejmě nechci, aby byl ten kluk v 
domě sám. Ani nebudu říkat, co by mohl provést. Vezměte si jeho pokoj; kluk může spát na 
podlaze v obýváku.” 

„Sám v domě?” zaskřehotal zmateně Harry. „Vy nepůjdete domů?” 

„No ovšem že ne!” vybuchl Vernon. „Dudlánek a já máme pokoj hned za rohem, ale málokdy ho 
využíváme. Chci tady být, kdykoli se Petunie probudí a nemysli si, že nebudu! V domě jsme 
nebyli už několik dní!” 

Harrymu se tentokrát podařilo setřást Snapeovu ruku, ještě se lehce kymácel, když stál bez 
pomoci. Neměl ponětí, jak by měl reagovat na strýcův výlev, kromě zaváhání: „Měl bych tady 
teda zůstat taky?” 

„Jdi se svým učitelem,” vzdychl Vernon a znova si opřel hlavu o zeď. 
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Když odcházeli, Harry se snažil neohlížet. Nechtěl opět spatřit tetu Petunii, když vypadala tak 
příšerně; skutečně nechtěl. Přesto ho něco přimělo. 

Když se Harry podíval přes rameno, uviděl Dudleyho, jak stojí v nohou postele a mne si oči, aby 
neplakal. 

***

„Nejsi ve stavu, abys šel zpátky pěšky,” oznámil Snape, když vstoupili do výtahu. Tentokrát jím 
nebyl vyveden z míry. 

„Och, jsem v pořádku,” tvrdil Harry a trochu se protahoval. Ten panický pocit ustoupil do 
pozadí, ale byl si vědom, že se schovával na pokraji jeho vědomí, připraven se přes něj znovu 
přehnat, kdyby příliš intenzivně myslel na to, co chtěl jeho strýc. 

„Ušetřete mě vašeho obvyklého hrdinství. Už jste se někdy přemisťoval?” 

„Um, teda, přenášel jsem se,” rozhodl se říct Harry a mnul si předloktí. Byl si jistý, že tohle 
Snape už věděl. Třetí úkol, Cedrik… „Nelíbilo se mi to.” 

„Toto není o moc lepší, obzvlášť, když na to nejste zvyklý.” Bez sebemenšího upozornění udělal 
krok k Harrymu a pevně ho k sobě přitiskl. „Zavřete oči a nehýbejte se...“ 

„Pusťte!” vykřikl Harry a snažil se vyprostit, přestože na dotyk a podle vůně to byl Remus. Není 
to Remus, není to Remus, skandoval si Harry, jak sebou házel. 

„Fajn,” vyprskl Snape o ustoupil. „Máte svou hlavu.” 

Zároveň s tím se svět kolem Harryho rozplynul v nepříjemnou změť barev. Neměl pocit, že by 
ho táhlo něco pod pupkem, nebo že by byl někam hozen. Měl jen hroznou jistotu, že se celý 
svět rozpustil kolem něj. Pak přešel do něj, bolely ho z toho kosti, svaly protestovaly a ústa se 
mu plnila kyselinou, jak sváděl bitvu a prohrál. 

***

Harry se nečekaně probral na všech čtyřech na trávníku domu č. 4, Zobí ulice. Dlouho zůstal 
naprosto nehybně. Připadalo mu, že země rotovala nebezpečnou rychlostí, a kdyby vstal, mohl 
by z ní být odhozen. Avšak po chvíli se otáčení zpomalilo na plynulé valení a tak se vzepřel na 
rukou a skončil v kleku. 

„Není o moc lepší?” zeptal se Snapea a zlověstně se do něj zabodával pohledem. Ten stál o pár 
kroků dál se zkříženýma rukama a nepatrným úsměvem ve tváři. „Co takhle tisíckrát horší? 
Alespoň jste mě mohl varovat!” 

„Pokusil jsem se vstřebat ten šok místo tebe, jak si zajisté vzpomínáš.” 

„Napadlo vás vůbec, že jste mi to mohl sdělit?” 

Snape přivřel oči, ačkoli na Remusovi ten výraz nebyl tak zastrašující, jak učitel Lektvarů 
zamýšlel, tím si byl Harry jistý. „Zkušenost je nejlepší učitel. Příště se mě budeš držet, za to 
ručím.” 

„Tím bych si nebyl tak jistý,” zamumlal Harry a postavil se. Venku byla tma, což ho přimělo k 
tomu, aby se zamyslel, jak dlouho byli v nemocnici. Ačkoli tma byla vhod; znamenalo to, že je 
sousedi patrně neviděli dorazit. Co se týče jejich odchodu, jakkoli… „Abys věděl, tak většina 
výtahů má vevnitř nainstalovanou kameru. Někdo může mít na kazetě nahrané, jak se 
přemisťujeme. To je mnohem horší než lidé, kteří prohlašují, že viděli letící auto.” 

„Hmph,” odpověděl pouze Snape. „Alohomora. Strýc ti řekl, abys tu zůstal, ale nenapadlo ho 

33 Kapitola 8. STEJNÍ



dát ti něco, čím by ses dostal dovnitř.” 

„Jo, teda on prostě usuzoval, že udělám to, co ty.” 

„Máš ve zvyku nedbat na Výnos?” 

„Ne!” vykřikl netrpělivě Harry. „Nikdy jsem zde nepoužil magii, až na výjimky, kdy jsem si 
nemohl pomoct, jasný?” Toto doznání mu pouze připomnělo rozbití vázy a co způsobilo, že 
ztratil kontrolu. Všechny ty jedovatosti, namířené na něj a navrch ještě hromada lží. A Snape to 
všechno slyšel. 

Harry s povzdechem prošel kolem Snapea a zamířil do kuchyně, kde začal otvírat skříně a 
hledal něco, co by mohl uvařit, ale aby to nedalo moc práce. Možná polévku. 

„Sedni si,” nařídil mu Snape. Když to Harry neudělal, vzal ho za ramena a postrkoval ho za stůl 
k židli. 

„Myslel jsem, že jsi tvrdil, že se musím najíst!” vybuchl Harry a odstrčil židli zpět. „Nemáme 
tady domácí skřítky, aby nám uvařili. Nebo jsi to chtěl udělat ty?” 

„Uklidni se, ty pitomé děcko,” přikázal Snape a sedl si na protější konec stolu. Dlaněmi se opíral 
o mahagonový povrch stolu a mluvil trochu pátravě. „Dnes jsi zažil několik vážných šoků a 
právě jsi prodělal vjem nepříliš vzdálený od toho, jako bys byl obrácen naruby. Několikrát se 
zhluboka nadechni. Pokud své tělo neuklidníš před tím, než začneš jíst, bude ti špatně.” 

„Jdi do prdele,” byla Harryho odpověď. Proč měl brát ohled na to, co si Snape myslí? Staral se o 
sebe od… tedy, v podstatě vždycky a nepotřeboval, aby mu sarkastický, zavazející, grázl - 
učitel reguloval stravu. 

„Strhávám pět bodů...“ Snape se odmlčel a lehce se pousmál, jenže Harry vtip nepochopil. 
Pokud šlo o něj, situace náhle začala být ještě méně zábavná, jelikož další, co profesor vyslovil, 
bylo: „Je docela zjevné, že ty jsi zde byl domácí skřítek, Harry.” 

Harry se rozhněval. „Copak si už nemyslíte, že jsem známý Harry Potter, nejdůležitější, 
rozmazlený a hýčkaný?” 

Snape pozvedl jedno obočí. „Ne, myslím si, že jsi unavený, vynervovaný, ne tak starý, jak bys 
chtěl, abych si myslel, že jsi a potřebuješ dobré jídlo. Jídlo, které si ty sám nebudeš muset 
uvařit. Mimo jiné se domnívám, že toho máme celkem dost k prodiskutování. Je někde poblíž 
restaurace, kterou bys doporučil?” 

Z nějakého důvodu chtěl Harry ze všeho nejvíc znova říct Jdi do prdele. Podivné, vzhledem k 
tomu, že Snape byl… no, vlastně takový, jaký by byl Remus. Možná tomu jenom nevěřil. 

„Oh, prostě mě nechte objednat pizzu,” zasténal Harry. „Nechci, aby se mi dneska sesypala na 
hlavu další pohroma. Uvnitř tohoto domu se ke mně pravděpodobně Voldemort nebude 
schopen dostat, tak mi podejte telefon.” 

„Proč pravděpodobně?” 

„Už nevěřím ani polovině z toho, co Brumbál říká,” povzdychl si Harry. „Typický příklad. 
Prohlásil, že byla chyba, když vás loni požádal, abyste mě doučoval. Řekl, že si měl uvědomit, 
že kvůli minulosti to skončí katastrofou. Nicméně jsme znova spolu, na jeho příkaz.” 

„Tohle se od nitrobrany dosti liší,” podotkl Snape. „Kdo by se o vás tady v Kvikálkově staral? 
Mundungus Fletcher? Arabela Figgová?” 

„Co takhle skutečný Remus?” 

„Který se zanedlouho přemění ve vlkodlaka a bude spát v uzamčené místnosti. Kromě toho, 
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Pottere, jestli se zájem Pána zla o vaši osobu vyostří, budu o tom vědět dřív, než kdokoli od nás. 
To může být rozhodující a Albus to ví.” 

Od nás. 

Divné, slyšet to takto položené. Příliš mnoho let považoval Snapea za protivníka. Kterým taky 
byl, oh, rozhodně jím byl… ale to se netýkalo války. 

„Možná,” zamručel Harry. „Přesto, jestli chcete vědět, proč nedůvěřuji Brumbálovi, stačí, když 
se podíváte na jeho rozporuplnost.” 

„Život není kus křišťálu, Pottere. Je prchavý a neustále se mění. Jestli budete Albuse soudit příliš 
tvrdě pouze kvůli reakci na změnu okolností, pak jste pitomec.” 

„Myslel jsem, že podle vás jsem pitomec tak jako tak.” 

„To zajisté jste, pokud jste natolik zabedněný, abyste věřil tomu, že polovina věcí, co ve 
vyučování řeknu, není podívaná pro Malfoye, aby to mohl hlásit svému otci.” Snape si rukou 
prohrábl vlasy, čímž Remusovy hnědé prameny vlasů odhrnul z čela. „Viděno ze současné 
perspektivy, uvědomuji si, že jsem neměl přerušit vaše sezení nitrobrany, ačkoli musím 
poukázat, že jste zcela odmítal procvičování, čímž jste je učinil skoro bezcennými, bez ohledu 
na to, co jsem dělal. Každopádně bych řekl, že Albus mi důvěřuje natolik, že mi dá druhou 
šanci. Hádám, že to, jak jsem mu osobně přivedl vás a ten dopis, ho přesvědčilo, že tentokrát 
bych… si mohl vést lépe, bez ohledu na minulost.” 

Snape čekal na odpověď a když žádná nepřicházela, pobídl ho: „Mám dojem, že jste chtěl 
‘objednat pizzu‘?” 

„Jo, taky jsem řekl, ať mi podáte telefon.” Harry shledal, že mu to bude muset vysvětlit. A 
ukázat. Kdyby měl lepší náladu, bylo by to zábavné. Snad. „Ta modrá věc na zdi.” Necítil se na 
to, aby vstal a hledal telefonní seznam, a tak vytočil opět informace, aby dostal číslo, které 
chtěl. 

Během toho, co Harry volal, se Snape někam zatoulal, s hůlkou v pohotovosti. Harry přesně 
nevěděl, co chtěl dělat, ale bylo mu to jedno. Jen ať se porozhlédne po temné energii v domě. 
Hergot, ať si ji najde. Nebylo toho moc, na co ještě nepřišel, že ne? 

Položil hlavu na stůl, bezútěšně se díval před sebe a čekal na tu pitomou pizzu. 

***

Musel usnout, protože co si dál vzpomínal, byla už na stole pizza společně s talíři a příbory a 
Snape se pokoušel zjistit, jak ji naservírovat. 

Harry se nejistě posadil a apaticky začal jíst zdeformovaný kousek, který mu Snape konečně 
přenesl na talíř. Ve skutečnosti neměl žádnou energii, dokud si nevšiml, jak si Snape jednou 
ukousl a zakryl si ústa. Jo, tak nemohlo to být horší, než určité páchnoucí odvary, které nás s 
oblibou nutí polykat… Ale tahle myšlenka Harrymu něco připomněla. „Vzal jste si svou, er… 
dávku?” 

Snape na něj zíral, což Harry bral jako jednoznačné ano. Cítil se lépe, a tak vstal, aby jim přinesl 
vodu. Tentokrát se ho Snape nepokusil zastavit. 

„Tak tedy,” pustil se rovnou do toho. „Slyšel jste, co chtějí. Co bych měl dělat?” 

„Tohle rozhodnutí může počkat,” odvětil Snape. Naráz vyprázdnil celou sklenici vody, než znovu 
pokračoval a ošklíbaje se použil příboru, aby pozřel další kousek pizzy. Ten obraz by byl 
bezpochyby bizarní, nebýt toho, že si Harry alespoň dokázal představit Remuse, jak jí pizzu. 
Když byl Snape hotov se svým kouskem, odložil příbor a automaticky jej paralelně vyrovnal, 
jako by to byl nějaký nástroj na lavici v učebně lektvarů. „Rozeberme si chování vašeho strýce. 
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Píše vám dopis, jehož formulace je přinejmenším nepřístojná a pak vám obšírně vmete do tváře 
nejrůznější výčitky. Tohle, před zraky cizince? Jednoho z vašich učitelů?” 

„No tak je strýc Vernon nesnesitelné prase,” připustil Harry. Tohle nikdy předtím neřekl nahlas a 
byla úleva, říct to od srdce. „To je toho.” 

Snape svraštil obočí tak, jak si myslel, že by mělo být, ale Harry dospěl k závěru, že prostě 
neumí moc dobře ovládat Remusův výraz. „Můj záměr, pane Pottere...“ 

„Pokud mi chcete říkat takhle, tak doufám, že jste zakouzlil Silencio.” Jak na to přišel, uvědomil 
si, že na to měl pomyslet před pár minutami. To jen ukazovalo, jak musel být unavený. 

Snape mu jen opět věnoval ten pohled. Pohled stylu Já-jsem-učitel-a-ty-jsi-žák. Harry se upřeně 
díval přímo na něj, jen aby byl v rozpacích, když se Snape očividně smiloval. „To a Imperforable 
(Neproniknutelný, pozn.red.),” ostře odpověděl učitel Lektvarů. „A teď, jak jsem říkal. Důvod, 
proč vás sem strýc pozval byl, aby vyžadoval dost závažnou laskavost, nicméně stěží jednal 
jako prosebník. Z toho můžu vyvodit, že udělal co mohl, aby vás urazil. Toto dává výrazu 
iracionální nový význam.” 

„Vždyť vy jste ten, kdo mu četl myšlenky. Jo, všiml jsem si. Každopádně musíte vědět, jaký je. 
Když se rozčílí, tak příliš nemyslí. Proč na tom záleží?” Jak to dořekl, vzal do rukou další plátek 
pizzy a začal ho jíst. 

„Záleží na tom, protože pochopit ho znamená, že se dozvíme, jak s ním nejlépe jednat, pane 
Pottere. Čtení mysli slouží k odhalení vzpomínek, ne psychiky. Jestli jej chceme přesvědčit, aby 
prodloužil ochranné kouzlo, pak musíme zjistit, jak ho nejlépe ovlivnit.” 

„Tak to je snadné, ne? Použijte Obliviate, přinuťte ho zapomenout na to, jak mě nenávidí a pak 
ho požádejte. Hmm, a kdyby to nestačilo, tak si jsem jistý, že tu je kouzlo, které můžete použít 
k tomu, aby o mě měl trochu starosti.” 

„Rozhodně potřebujeme lepší lekce Obrany,” zamumlal Snape. „I když obětní magie je možná 
téma spíše pro sedmý ročník. No, ať je to jak chce, nemůžete lidi přimět, aby se zúčastnili 
ochranných kouzel. Prostě to nefunguje.” 

„Brumbál zřetelně řekl, že mě teta vzala proti své vůli, profesore.” 

„Ten Brumbál, kterému nevěříte?” lehce ironizoval Snape. „To je otázka sémantiky. Nemusela 
mít radost z toho, že vás přijme, Pottere, ale ve skutečnosti to udělala dobrovolně. Nikdo ji 
nenutil; nikdo ji nezačaroval. Nebyla ani podplacena. Jen svědomí řídilo její činy a to samé 
potřebujeme od vašeho bratrance.” 

„Takže jim nemůžu ani nabídnout své zlato,” mrzutě zakončil Harry. „Ne že bych jim dal 
galeony, to v žádném případě; mysleli by si, že přinášejí prokletí, to se vsadím. Ale napadlo mě, 
že bych je mohl směnit za libry. Jste si jistý, že by to vůbec nepomohlo?” 

„Ani kdybyste se ožebračil; dobrou vůli si nemůžete koupit. To, že váš strýc žádnou nemá, 
může být pořádný problém, za předpokladu, že Dudley nebude souhlasit, dokud to neudělá 
jeho otec.” 

„Nemusíte mi říkat, že postrádají dobrou vůli, profesore.” 

„Jsem si jist, že nemusím.” Harry nevzhlédl, byl si jistý, že se Snape bude napůl usmívat.“Jenže 
to přesahuje pouhý nedostatek. Všechny strýcovy vzpomínky na vás jsou dost zamotané. Je 
přesvědčen, že můžete za všechna ta neštěstí.” 

Neštěstí. 

No není to hezký, neutrální výraz pro bezuzdné citové vydírání, nemluvě o posluhování do 
půlnoci a příležitostné plesknutí přes obličej? Harry rozhodně pokračoval v jídle, odhodlaný 
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nenechat se rozházet tím, do kterých vzpomínek Snape pravděpodobně nahlédl. A co když 
učitel Lektvarů věděl všechno? Co když to rozhlásí po celém Zmijozelu, nebo hůř, bude to 
vyprskávat kousek po kousku během obvyklé záplavy urážek každou hodinu lektvarů? Už se mu 
staly horší věci, to bylo jasné. Jo, jako to, že jeho vlastní krev pomohla pozvednout Voldemorta 
k nové, děsivé nadvládě, jako vědět, že byl zodpovědný za každou následující smrt. Jako 
uvědomovat si, že nebyl chlapec, byl jen jizva a věštba. 

Jako bezděčně vlákat Siriuse do smrti. 

„No vaše dětství taky nebylo snadné!” neočekávaně vybuchl, tentokrát bez ohledu na to, jestli 
se Snape naštve kvůli tomu, co ví on. 

„Pravda,” uznal Snape, naklonil hlavu na bok, a zamyšleně na Harryho pohlédl. „Myslím si, že 
možná jsme stejní.” 

„Ó, bezva,” vypálil Harry, příliš rozčilený na to, aby si uvědomil, že na člověka jako Severus 
Snape to bylo závažné doznání. „To mi tak pomůže ke štěstí. Nechte mě teda říct jednu jedinou 
věc, profesore! Tenkrát jsem řekl, že je mi to líto, bylo mi to líto, v životě jsem o tom neřekl ani 
slůvko nikomu kromě Siriuse a zeptal jsem se ho jen proto, že jsem potřeboval vědět, co si 
myslel, že dělá, vědět, jak mohl být můj otec tak strašně nafoukaný zmrd, jasný? Takže pokud 
jsme stejní, pak… oh, zapomeňte na to,” zadrhl se a přestal. 

„Pokud jsme stejní…” přemítal Snape, přimhouřil oči a sledoval Harryho způsobem, který 
Remus nikdy nepoužil, jako dravec měřící si kořist. „Aha. Že by tenhle výlev byl neohrabaný a 
poněkud infantilní způsob, jak mě požádat, abych se s nikým nedělil o to, co jsem se o vás 
dozvěděl?” 

Harry se zabodával pohledem do talíře. Z poloviny snědená pizza opravdu vypadala celkem 
odpudivě. Měl silné nutkání hodit ji na zeď a sledovat, jak rajská omáčka odkapává ze šeredné, 
kytičkované tapety. 

„Pane Pottere?” 

Ten pohrdlivý tón pronesený Remusovým hlasem ho přiměl vzhlédnout, v zelených očích mu 
stále doutnal hněv. „O nic jsem nežádal, pane. Nežádám o to, co nemůžu mít.” 

„Bez pochyby další odkaz toho, jak jste tu žil,” poznamenal Snape a zavrtěl hlavou. Po krátkém 
zaváhání pokračoval. „Jsem si jistý, že v životě je vždy čas po něčem toužit, ale smím se 
pozeptat, co vám kmotr odpověděl, když jste se ho zeptal?” 

„Ale jistě, proč ne? Rozpitvejte celý můj život,” nadával Harry. „Řekl, že byli oba idioti. Oběma 
bylo patnáct a v patnácti je idiot každý.” 

Snape se opřel zpět do židle, propletl si prsty a vážně hleděl na Harryho. „Váš otec, pane 
Pottere. Na rozdíl od toho, co vám bylo řečeno, nebyl nezaměstnaný.” 

Harry ani trochu netušil, jak se rozhovor stočil tímhle směrem, ale zdálo se, že to ulomilo ostří 
tomu, co se přihodilo předtím. „Já vím,” přiznal. „Taky evidentně nezahynul při bouračce a nebyl 
povaleč bez peněz.” 

„Bez peněz nebyl, to ne,” opáčil Snape, ta poznámka mohla být jedovatá jak čert, ale neznělo 
to tak. Spíš to bylo jako by… si Snape nedokázal připustit, že ten patnáctiletý kluk už vyrostl a 
zanechal té své pitomosti. 

Harry dojedl další díl pizzy, načež si otřel pusu do rukávu, přemýšleje o tom, že ty feferonky 
byly mnohem mastnější, než si vzpomínal. Ale tohle byly Dudleyho šaty, takže nestálo za to 
vstát a najít ubrousek, i když Snape opovržlivě ohrnul ret. 

„Vraťme se k předchozímu toku myšlenek,” otočil učitel Lektvarů. „Váš strýc. Máte ponětí, proč 
si vás úmyslně znepřátelí v době, kdy potřebuje vaši pomoc?” 
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„Oh, to je jednoduché,” odvětil Harry, odstrčil talíř a utíral si ruce do Dudleyho kalhot, jen aby 
znovu viděl, jak sebou Snape trhne. „Strýc Vernon v životě nikoho nepřemlouval, aby něco 
udělal. Jediné co umí, je zastrašovat.” Harry se zamračil, rekapituloval si stav věcí, které se 
doteď udály, pak svou mysl přinutil, aby se vrátila k tématu, které bylo po ruce. „Usuzoval, že 
bych to neudělal, kdyby mě požádal mile.” 

„Připouštím, že milé to rozhodně nebylo,” Snapeovy rty sebou lehce škubly. „Ale to mě přivádí k 
další otázce. Proč vás ta žádost tak vyděsila? Slyšel jsem podrobné zprávy o vás, jak od 
smrtijedů, tak od Albuse. Abych řekl pravdu, čelil jste Pánu zla s mnohem menším strachem, 
než jaký jste předvedl před vašimi příbuznými. Rozhodně vám nemohou připadat více děsiví 
než on.” 

„Jo. To nevím…” Harry pozvedl prst, aby nahmatal jizvu. „Možná, že co se týče něho, můžu 
aspoň něco dělat. Ne že bych si myslel, že bych mu mohl ublížit; na tom hřbitově jsem byl 
vyděšený. Ale měl jsem… já nevím. Možnosti. Kouzla. Něco. Ostatně, pokaždé, když jsem mu 
čelil, jak říkáte, tak jsem měl taky výpomoc. Poprvé to byl zrcadlo Erisedu, potom Fawkes a 
Moudrý klobouk, um… mí rodiče, kteří vystoupili z jeho hůlky a naposledy to byl vlastně 
Brumbál a nějaké sochy.” 

Snape se nezeptal na jediné slovo z té nesouvislé mluvy. No, pravděpodobně to všechno slyšel 
od svých zdrojů, jak říkal. Nebylo to prostě báječné, být Chlapec O Kterém Všichni Neustále 
Mluví? 

„Stejně, co na tom záleží?” zeptal se Harry, rozpoznal popud k sebelítosti a snažil se ho zapudit. 
„Cítí to tak, jak to cítí a já to nemůžu změnit. Nemyslím si, že by se to opravdu změnilo, i 
kdybych zachránil tetu Petunii, ačkoli Dudley mi nasadil brouka do hlavy.” 

„On pochopil to, co váš strýc ne,” tiše potvrdil Snape. „To, že odcizit se od vás není nejlepší 
způsob, jak požádat o pomoc.” 

„Ha.” Během toho co mluvil, vylovil Harry tabulku čokolády a začal ji jíst. „Osobně si myslím, že 
v něm mozkomorové vyplašili nějaké city. Buď to, nebo když se mu pokoušeli vysát duši, 
podařilo se jim vyjmout jen ty nejhorší části. Jo, asi je to všechno spojené. Chci říct, přemýšlejte 
o tom, nedal mi tu karamelovo-kokosovou věc, dal mi čokoládu.” Nebylo to legrační, ale Harry 
se z nějakého důvodu smál. 

„Nedělejte si z mozkomorů legraci,” plísnil ho Snape. 

„Nedělám. Vážně si myslím, že mohli Dudleyho změnit k lepšímu.” Harry se opřel a studoval 
strop. Jaksi se mu mihotal před očima, což opět dokazovalo, jak byl unavený. To patrně 
zapříčinilo, že se mu rozvázal jazyk a řekl: „Víte, je to strašně divné, takhle tu sedět a mluvit. 
Mám dojem, že jste mě během posledních tří minut neurážel.” 

„Bylo by vám lépe, kdybych to udělal?” zeptal se poněkud domýšlivě Snape. No, tohle bylo 
lepší, předpokládal Harry. 

„Jo, asi by to pomohlo,” připustil, vstal a protáhl se. „Připomínalo by mi to, že nejste Remus. 
Tedy, já jsem utahaný. Strýce Vernona klepne pepka, jestli to zjistí, ale lehnu si na pohovku a ne 
na zem. Můžete jít do mého pokoje, jak řekl. Nemyslete si, že je nějaký důvod, abyste tam 
nechodil, zatím. Dobrou noc.” 

„Běžte nahoru do pokoje,” nařídil Snape. „Hned tam budu.” 

„K čemu to? Nepotřeboval jsem někoho, kdo by mě ukládal od...“ Ale hovno. Teta Petunie ho 
nikdy neukládala, ale těžko by to řekl, protože by vypadal jako sebelítostivý malý ňouma. 

Snape vrtěl hlavou. „Tento dům může být prosáknutý krví vaší matky, ale jestli vaše teta během 
noci zemře, Pán zla vstoupí dovnitř. Neměl jste panu Malfoyovi dovolit, aby viděl tu adresu. 
Není pochyb, že už to Lucius oznámil všem zainteresovaným stranám.” 

38 Kapitola 8. STEJNÍ



„Takže jste věděl, že to byl dopis, věděl jste to předtím, než jste mi to vzal a řekl, že jsem 
podváděl!” 

„Ano,” potvrdil Snape bez výčitek svědomí. „Udržuji si přehled o tom, co se děje ve třídě, pane 
Pottere.” 

„Kdyby to tak bylo, Neville by nepřidal dračí šupiny, když to měla být kůže z raracha!” 

„Pan Longbottom má zapotřebí učit se zkušenostmi, tak jako vy všichni.” 

„A vám nevadí, že se nakonec vůbec nic nenaučíme!” odsekl Harry. „To je prostě vynikající, 
pane. Každopádně, pokud je to zde tak zatraceně nebezpečné, měli bychom se vrátit rovnou do 
Bradavic, nebo ne?” 

„Ne, dokud nepřevedeme sílu oběti vaší matky na vašeho bratrance. Takový je rozkaz. Když vše 
zvážíme, je pro vás tento dům bezpečnější než Bradavice, kam se Pánovi zla, od té doby co tam 
jste, podařilo několikrát proniknout.” Snape se naklonil k elektrickému osvětlení v kuchyni, a 
než ho Harry stihl zhasnout, zamával hůlkou a zhasil je. 

Všechno znepokojení se opět přehnalo přes Harryho, až se v tom cítil zcela potopen. „Dudley mi 
mohl dát sladkost, ale nepůjde proti svému otci, a strýc Vernon nehne prstem, aby mi pomohl, 
dokud tam bude teta Petunie ležet nemocná. Tak co s tím budeme dělat? Chci říct, že já ji 
zjevně nemůžu vyléčit, jenže je něco, co by mohlo? Nějaký lektvar, víte, něco, co můžou mít u 
svatého Munga, prostě něco, cokoliv?” 

Snape stoupal do schodů a kývl na Harryho, aby jej následoval. „Ne.” 

„Jste si jistý?” zeptal se Harry a opět na něj dolehl pocit zděšení. 

„Kouzelnická léčiva jsou založena na vzájemném působení s magickým jádrem v našich tělech. 
Když jsou použity na mudlech, tak jsou buď neúčinné, nebo smrtící.” 

„Do prdele.” 

„Šokující mluva na neposkvrněného Nebelvíra, jako jste vy, pane Pottere,” pomalu pronesl 
Snape, když vykračoval nahoru. 

„Vidíte, já říkal, že mě nevydržíte neurážet déle jak tři minuty.” 

Snape se otočil na odpočívadle a zhlížel na něj. „Považujete to za urážku? A tentokrát jsem 
držel na uzdě, co si skutečně myslím.” 

„To určitě,” vypálil Harry. „Já vím, co si o mě ve skutečnosti myslíte. Ujasňujete to třikrát týdně 
ve vyučování, nemluvě o nahodilých setkáních na chodbách. A neříkejte mi, že to všechno je 
jen nějaké představení. Začal jste s tím, ještě když to neměl Lucius Malfoy komu hlásit.” 

„Události v druhém ročníku by vám měly prokázat pochybnost takového závěru.” 

Snape počkal, dokud Harry nevystoupal k němu a jejich tváře byly na stejné úrovni. Pak se 
naklonil blíž a oči se mu leskly takovým způsobem, který skutečně připomínal Snapea, ne 
Remuse. Hlas měl naplněn důvěrou ve vlastní slova. 

„Dovolte mi podělit se s vámi o to, co si skutečně myslím, pane Pottere. Dnes v nemocnici jste 
se označil za nenormálního, a vymyslel jste si báchorky o studiu mudlů. Vystavil jste se 
urážkám a neřekl jste sni slovo, abyste je vyvrátil.” 

„A co má být?” odsekl Harry a neustoupil, ačkoliv cítil, jak ho Snape ostře sleduje. Připadal si, 
jako by ho Snape nazval zbabělcem, což jen dokazovalo, jak málo ten člověk pochopil. „Vy jste 
přece řekl, abych si je udobřil!” 
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„Koupil jste květiny,” rozhodně pokračoval Snape, „s dobře promyšleným záměrem vyvolat 
hádku kvůli penězům, abyste mohl tvrdit, že s vámi taky někdo jiný zachází jako s domácím 
skřítkem. Věděl jste, že vašemu strýci se ta představa bude zamlouvat. Lhal jste, pane Pottere. 
Manipuloval jste. Manévroval jste. Bylo to jednoznačně zmijozelské.” 

Harry ztuhnul a mluvil skrz zaťaté zuby. „To je poněkud rána pod pás, nemyslíte?” Jistěže byla. 
Snape byl taky ze Zmijozelu. Od kdy se bili čestně? 

„Co si já myslím, pane Pottere, je, že jste měl nechat Moudrý klobouk udělat svou práci!” 

Tolik k zatínání čelistí; Harryho pusa byla úplně dokořán. „Vy víte o...“ 

„Samozřejmě, že vím; byl jsem u toho,” jemně odvětil Snape a konečně se stáhnul. 
„Nebelvírská udatnost a čest, jak vznešené vlastnosti. Pravděpodobně mají své místo. Ale k 
tomu, abyste porazil Voldemorta, budete potřebovat mnohem více. Vyžaduje to vychytralost, 
něco, co už byste nyní plně ovládal, kdybyste byl umístěn do mé koleje.” 

„Jémine, díky, vždycky jsem chtěl být podvodník a lhář,” protahoval Harry a vrtěl hlavou. 
Nechtěl přemýšlet o tom, co by se mu stalo, kdyby byl ve Zmijozelu, vážně ne. 

„Nejste tak neprozíravý, abyste nepřipustil, že taktika boje může rozhodnout tuto válku.“ S tím 
Snape odkráčel chodbou, aby zíral na řadu zámků na Harryho dveřích, z jeho tváře se nedalo 
nic vyčíst. Muselo být pěkně těžké, dokázat to s Remusovou tváří, napadlo Harryho. 

Když Snape otevřel dveře a vešel dovnitř, Harry usoudil, že už toho bylo dost. „Hele, tohle je 
přihlouplé. Nepotřebuji chůvu, a i kdyby, je tu jen jedna postel...“ 

„Máte snad dojem, že se chystám spát?” vyzvídal Snape s poněkud vyzývavě pozvednutou 
bradou. „Ne. Vy budete spát; já budu na stráži. Opravdu si nemyslím, že vaše teta dnes večer 
zemře, ale nejsem ochoten to riskovat.” 

„Nemůžu spát, jestli tam budete sedět a sledovat mě!” 

„Ale můžete. Mám lektvar...“ 

„Nechte si svůj lektvar!” 

„Harry,” řekl tiše Snape naprosto vyrovnaným hlasem, „Nech těch hloupostí a jdi do postele.” 

Dospělost může jít k čertu, pomyslel si Harry. „Hele, pohovka zní líp a raději...“ 

„Budeš spát ve své posteli,” rozhodně oznámil Snape, „nebo můžeš ponocovat se mnou a 
vysvětlit mi tu temnou energii v přístěnku pod schody. Ne? Hned jsem si to myslel.” 

Harry zalezl zcela oblečený pod přikrývky, bleskově zavřel oči a celý obličej stáhl do 
podmračené grimasy tak prudce, až mu to napínalo svaly. Nechystal se spát vedle přihlížejícího 
Snapea, to rozhodně ne. Nebyla to paličatost nebo hloupost, jak řekl Snape, byla to prostě 
pravda. Nemohl se uvolnit, ani když mírné kouzlo, nesoucí se vzduchem, způsobilo, že 
povlečení mělo trochu luční vůni. Ani když mu těžkla víčka, nejasné skřípání židle na parketách 
znělo jako ze sna a pokoj byl pozvolna pohlcen přívalem tepla… a pohodlí… 

Ani když… „Hej,” ospale zamumlal Harry, převalil se na bok a pod pokrývkou se objímal 
rukama. „Řekl jste mi Harry… um, myslím, když poblíž nebyl nikdo, kdo by to mohl slyšet.” 

„Někdo byl nablízku,” tiše odpověděl Snape. „Teď už mlč, Harry. Vyspi se.”

Kapitola 9. SLEČNA GRANGEROVÁ MŮŽE MÍT PRAVDU

Když Harry dalšího rána otevřel zakalené oči, spatřil Snapea opřeného v židli, jak si opíral 
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otevřenou knihu o překřížené koleno. Černé oči svižně přelétaly textem. 

Harry zatřepal hlavou a vlasy se mu divoce rozházely, jak se snažil zahnat závoj ranního 
zmatku. Něco bylo špatně, něco kromě faktu, že tam vůbec byl Severus Snape v jeho ložnici, 
nebo že je Harry v Zobí ulici v říjnu. Něco jiného… proč měl na sobě Snape Remusovo oblečení, 
které mu ani nesedělo? 

učitel Lektvarů vzhlédl, když Harry odstrčil přikrývku a posadil se. „Dobré ráno.” 

To byl Snapeův hlas… Harrymu trvalo jen vteřinku, než si to dal dohromady. „Váš lektvar!” 
osočil ho. 

Snape si odhodil dlouhý pramen černých vlasů z očí. „Není třeba panikařit,” pokáral ho. „Jsme 
tu v bezpečí.” Odložil knihu stranou a vytáhl z kapsy malou kovovou lahvičku, velmi podobnou 
té, kterou používal falešný Pošuk Moody. „Přesto si ho teď vezmu. Zdá se, že to potom bude… 
jednodušší.” 

Harry tu poznámku ignoroval, aby se soustředil na tu předchozí. „Řekl jste, že jsme v bezpečí. 
Teta Petunie je tedy v pořádku?” 

„Je stále naživu.” 

Harry odvrátil pohled, když Snape upil z lahvičky. Vzpomněl si na chuť zatuchlého zelí, na 
odporný pocit, který mu sklouznul do žaludku, když pil ten samý lektvar, a pak na kroucení 
samotné změny… Ale nezdálo se, že by lektvar Snapea sužoval. Buď byl ten člověk zvyklý pít 
nechutné látky, nebo byla jeho receptura vylepšena nejen o délku trvání. 

Byl to Remusův dobře známý hlas, který pronesl: „Dole jsem našel tuhle knihu. Přečtěte si tuto 
část.” 

Harry si vzal nabízenou bichli, Leukémie: Diagnóza a léčba, a přeletěl očima odstavec, na který 
Snape ukázal. „Já… já tomu vlastně nerozumím, pane profesore,” přiznal, když si to pročetl 
dvakrát. Aniž by si Harry uvědomil, že to dělá, připravil se na kousavý komentář. 

„Jistěže ne. Je to špatně napsané,” stroze odpověděl Snape. „Mudlovský spis, tak co byste 
čekal? Škoda, že nedokážou psát na úrovni průměrného mrzimorského studenta. Poté, co jsem 
se prohrabal skrz nemístnou záplavu slov, jsem přesto přišel na pár užitečných věcí. Zvedněte 
se, probereme to u snídaně.” 

Vzpomínka na všechno, co včera v kuchyni probírali, přiměla Harryho k obezřetnosti. A naštval 
se. Ale nevěděl, jak na to svést řeč, a tak se zlost přelila jiným směrem. „Necháte mě připravit 
snídani,” vypálil, „nebo si ještě dáme pizzu?” 

„Kdybyste včera viděl váš obličej, bledší než Malfoyův, když jste klopýtal po trávníku, nesnažil 
byste se udržet na nohou. Ale nyní vypadáte výborně, tak si klidně hrajte na domácího skřítka, 
jestli chcete.” 

„Nechci, ale jídlo se nepřipraví samo, ne tady.” 

„Škoda,” odpověděl Snape. 

Harry se probil ložním prádlem ke svým botám a ponožkám. Zvláštní, nepamatoval si, že by si 
je vyzouval. Musel je v noci skopnout… až na to, že byly úhledně vyrovnány na podlaze, 
ponožky složené, tkaničky schované v potrhaných botách. Vytočený, Harry po Snapeovi střelil 
nebezpečným pohledem. „Nesahejte na mě, jasný? Obzvlášť, když spím.” 

„Házel jste sebou,” vysvětlil Snape, „a zdálo se velice pravděpodobné, že vám ty obrovské… 
věci odletí z nohou a do něčeho narazí. O čem se vám zdálo?” 

„O ničem.” 

41 Kapitola 9. SLEČNA GRANGEROVÁ MŮŽE MÍT PRAVDU



„O Pánu zla? Smrtijedech?” 

„O ničem!” 

„O Cedrikovi? Skrkovi?” Snape se nadechl. „Blackovi, Harry?” 

„O tetě Petunii a Dudleym, když to musíte vědět!” Harry si překotně natáhl ponožky a boty a 
bez jediného slova vyletěl ze dveří, chodbou a ze schodů do kuchyně. Opravdu tam k jídlu nic 
moc nebylo a mléko v ledničce zkyslo. Harry našel konzervované mléko a ochucené kroupy - 
příšernou sladkou hmotu, kterou si před lety vyžádal Dudley - a ani ne za tři minuty měl na 
stole skromnou snídani. 

Snape Harryho potravu neokomentoval, nicméně toho moc nesnědl. Harry si dopřál tři porce, 
spláchl je pomerančovým džusem smíchaným s ledem, načež se cítil mnohem méně 
nabručený. 

„Dobrá, tak sem s tím. Co jste se z té knihy dověděl?” 

„Jste v řadě příbuzných, kteří mohou být kompatibilními dárci kostní dřeně.” 

Harry se podrbal na hlavě. „Jo, dobrá, řekl bych, že to dává smysl. Strýc Vernon řekl, že on a 
Dudley chtěli být dárci a byli zamítnuti. Takže si myslíte, že já bych mohl být dárce?” 

„Je to v mezích možností,” odvětil Snape. „A tato kniha je solidně ohmataná; jsem si jistý, že 
váš strýc ví, že byste se přinejmenším měl podrobit zkoušce. Jenže se o tom nezmínil. Žádal 
pouze o vaši magii.” 

„Podivné,” musel říct Harry. Nalil si další sklenici džusu. „Není možné, že by změnil názor a 
přišel na to, že je magie dobrá, tak proč by nechtěl mou kostní dřeň… oh, to je ono.” 

„Co prosím?” 

Harrymu se na obličeji mihnul chmurný úsměv, který vždy doprovázel tušení o tom, jak si ho 
jeho příbuzní váží. „Vsadím se o co chcete, že si myslí, že by ji má kostní dřeň nakazila nebo 
něco. Však víte, magií.” 

„Zajímavá teorie,” zahuhlal Snape. „Kouzelnická krev je v podstatě vysoce magická substance 
a mudlovské teorie zastávají názor, že krevní buňky se tvoří v kostní dřeni. Ačkoli to nemusí 
platit pro nás, jak víte. Přesto…” 

Harry se zasmál. „Ale prosím vás. Petunie a čarodějka.” Najednou to vůbec nebylo směšné. 
„Víte, myslím, že by raději byla mrtvá. Není divu, že mě nepožádali o dárcovství. Podle toho, jak 
si to představují, by vyléčení pomocí magie bylo bezpečnější. Kontrolované. Ačkoli ví bůh, jak si 
může strýc Vernon spojovat kontrolu magie se mnou. Nikdy mě neviděl udělat skutečné kouzlo, 
jen… svévolnou magii.” 

„Všechny kouzelnické děti to dělají,” slabě poznamenal Snape. „Jen to znamená, že jste v 
podstatě normální.” 

„Na kouzelníka.” 

„Ano. Na kouzelníka.” 

Harry naskládal nádobí do dřezu a pak se otočil ke stolu, kde stále seděl Snape. „Tak co teda s 
tetou Petunií uděláme?” 

„To záleží na vás,” odpověděl Snape a prsty bubnoval po mahagonu. „Můžete předstírat, že 
děláte určité zaklínadlo a doufat, aby uvěřili, že zabralo. Můžu dokonce na vaši tetu seslat 
zvláštní kouzlo, aby to vypadalo věrohodně, ačkoli to nezmění její skutečný zdravotní stav.” 
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„Můžete také začarovat přístroje?” naléhal Harry. „Jeden je myslím na krevní tlak a 
pravděpodobně sledují její teplotu. A… no, už nevím co ještě, ale prostě byste musel dokázat, 
aby všechno vybavení vykazovalo normální hodnoty.” 

„Nevěděl bych, co pro mudlu znamená normální,” upozornil Snape. „I když průzkum by mohl 
dát tento problém do pořádku. Jenže magie je vysoce organická. Je pevně spjata s přírodou, aby 
byla užita živými bytostmi na živé bytosti. Pozměnění složitých přístrojů může mít… 
neočekávané důsledky.” 

Harry si vzpomněl na mnoho Hermioniných přednášek o tom, jak mudlovská technologie za 
přítomnosti nadbytku magie ani nefunguje. „Jo, raději tenhle plán škrtneme,” uznal Harry. „Tak 
tedy, můžeme předstírat kouzlo, jenže nepříliš věrohodně. No, strýc Vernon je jako vy; taky mi 
nevěří, ani co by se za nehet vlezlo...“ 

Snape se posadil o něco rovněji. „Co jste to řekl?” 

„Myslím, že jste mě slyšel.” Opíraje se o pult, Harry pokračoval: „Víte, ve skutečnosti jste 
Vernonu Dursleyovi hodně podobný. Oba s oblibou vykazujete lidi do patřičných mezí a obzvlášť 
poměrně bezmocné lidi, jako jsou studenti, kteří se nemohou bránit. Oba prostě milujete 
vyhrožovat lidem a sledovat, jak se vykrucují. A je toho víc, než jen výhrůžky. 
Třeba včera, jak jste mě popadl za ruku, bez ohledu na to, jestli o to stojím a držel jste mě, 
dokud jsem vás neprosil, abyste mě pustil.” 

„Zabránil jsem, abys upadl, ty pitomý kluku!” 

„Raději bych spadl, než byl týraný. Stejně jako bych raději spal v botách, pokud chci! Až budu 
potřebovat pomoc, tak si o ni řeknu, jasný?” 

Snape odstrčil židli tak silně, že se s rachotem převrátila na linoleum. „To je právě problém, 
neřeknete si o ni!” 

„Jo, no já jsem si zatraceně jistý, že jsem žádal o pomoc pro Siriuse, nebo ne? A jediné, co jste 
udělal bylo, že jste na mě naklonil váš arogantní nos a řekl, abych si trhnul, protože jste chtěl, 
aby zemřel! Věděl jste, že, co se týče smrti mých rodičů, byl bezúhonný, jenže nebyl nevinný, 
ne pro vás a nechtěl jste připustit, že dvanáct let v Azkabanu je dostatečný trest za – za...“ 
Harry najednou přestal mluvit, musel skončit, jinak by propukl v pláč. Nepatrně se odvrátil a 
mrkal, aby ten pocit zahnal. 

„Dobrá,” řekl konečně, když mu připadlo, že se víc ovládá, ačkoli vlastně nevěděl, jestli je 
Snape ještě v pokoji. Skoro se zdálo, že ztratil pojem o čase, jako by si po několik minut nebyl 
ničeho vědom. 

Co se stalo s jeho předsevzetím být dospělý? Sirius byl mrtvý, Snape byl tomu rád a sebevětší 
brekot na tom nic nezmění. Harryho ruce svíraly pult, až mu připadalo, že se mu přelomí kosti, 
ale po zralé úvaze jej pustil a pokusil se odsunout vztek stranou. „Dobrá, zdá se, že seslání 
kouzla můžeme taky škrtnout. Jestliže je cena za uchování ochranného kouzla uzdravit ji, pak 
mi, myslím, zbývá darovat kostní dřeň. Je snad ještě jiná možnost?” 

„Je to řečnická otázka, nebo žádáte o pomoc?” řekl odměřeně Snape. 

Harry se najednou cítil vyčerpaný, tak si přisunul židli a pokynul Snapeovi, aby si sedl taky. 
„Ptám se, co víte. Co jste se dozvěděl z té knihy.” 

Snape si nesedl, avšak odpověděl přecházeje tam a zpátky, jak uvažoval a zaobíral se 
problémem. Harry ho jen sledoval a poslouchal, obočí se mu spojilo, jak se mračil. Nezdálo se, 
že by darování kostní dřeně pro mudly představovalo velký problém, ale Snape si moc dobře 
uvědomoval, že je Harry kouzelník, navíc neobvykle nadaný. Byl si Harry vědom, zeptal se - 
aniž by čekal na odpověď - že víc než polovina vyučených kouzelníků vůbec nedokáže vykouzlit 
Patrona, ani nemluvě o fyzickém Patronovi? A Harry to dokázal v neuvěřitelných třinácti letech. 

43 Kapitola 9. SLEČNA GRANGEROVÁ MŮŽE MÍT PRAVDU



Skutečně absurdní, avšak Snape nahlas usuzoval, že ho to nemělo příliš překvapit vzhledem k 
tomu, že Harryho otec ještě ve škole bez jakéhokoli školení rozvinul schopnosti zvěromága. 

„Je dobře známo,” pokračoval po krátké pauze Snape, „že kouzelníci se s mudlovskou 
medicínou nevyrovnávají příliš dobře a tento účinek má u nadanějších kouzelníků sklony 
zhoršovat se, ačkoli velmi málo opravdu poznalo tento jev. Většina kouzelníků má tolik rozumu, 
že když jsou nemocní, zavolají léčitele. Přesto, děti - čím mladší, tím lepší - jsou považovány za 
mnohem tolerantnější k mudlovským zásahům, než dospělí, přestože je to opět založeno na 
náhodných historkách, kterým se dá jen těžko věřit. A pak je zde ještě problém s kouzelnickou 
krví, která nese magický podpis jedince. Může to Petunii přitížit, obzvlášť když má silnou averzi 
obecně vůči magii a obzvlášť proti vám. Na druhou stranu,” přemítal Snape, „místo toho by 
mohla sloužit jako katalyzátor, který by změnil Petuniino nitro. Její sestra Lily byla mocná 
čarodějka, už když jsem ji poznal ve škole a později vlastně dokázala ochránit své dítě před 
Pánem zla, takže v rodokmenu Evansových musí být velice významná kouzelnická pokrevní 
linie, i když byla v nečinnosti tak dlouho, že na to úplně zapomněli…” a tak to šlo dál a dál, 
Snape stále přecházel a přetřásal celou záležitost. 

„Musel jste tomu věnovat mnoho úvah,” musel uznat Harry, když Snape konečně přestal. „Ale i 
kdyby souhlasili s tím, že mi pomohou, pokud daruji kostní dřeň, nebude to tak jako tak 
podplácení? Řekl jste, že v tom případě to nebude fungovat.” 

„Jsem toho názoru, že galeony nedokáží vytvořit dobrou vůli,” uvedl Snape na pravou míru. 
„Tohle by mohlo, pokud budeš chtít.” 

„Jestli budu chtít?” opakoval Harry. „Jak to myslíte? Kam se podělo budete klečet na kolenou a 
prosit, i kdybych vás k tomu měl donutit?” 

Snape byl tak laskav, že vypadal aspoň trochu mrzutě. „Měl jsem za to, že jsi nevděčné děcko, 
které bere lásku a péči příbuzných jako samozřejmost natolik, že se ani neobtěžuje přečíst si 
jejich dopis. James byl tak trochu takový. Se svými přáteli měl sklony zesměšňovat rodinu.” 

Harry o tom uvažoval a s hrůzou si uvědomil, že to sedí, vzhledem k tomu, co ze svého otce 
spatřil, když mu bylo patnáct. „Přál bych si, aby si mě lidi přestali plést s Jamesem,” zamumlal. 
„No, předpokládám, že nemáme moc na výběr, že ano? Budu muset darovat kostní dřeň. 
Nevidím jiný způsob, který by mi zajistil dostatek dobré vůle.” 

Snape se posadil naproti němu a složil ruce na stůl. „Domnívám se, že tvá jediná reálná 
možnost asi je nechat tetu napospas osudu. Kdybychom o tebe, ve snaze udržet ochranná 
kouzla, přišli, bylo by vše ztraceno. Slyšel jsi věštbu.” 

„Přišli o mě?” 

„Díky mudlovskému lékařství!” zasyčel Snape a zaškaredil se. „Copak jsi mě neposlouchal? 
Nejsi mudla, Harry. Neměl by ses vystavovat doktorům, tečka. Asi jsem to vůbec neměl 
zmiňovat.” 

„Tak proč jste to udělal?” zeptal se Harry s hlavou zvědavě nakloněnou na stranu. 

„Protože ti není patnáct a nejsi idiot,” odsekl Snape. „Čím víc informací máš, tím je to pro tebe 
lepší. Mám dojem, že si to už začíná uvědomovat i ředitel, ačkoli si jsem jistý, že tomu nebudeš 
věřit. Dokážeš sám zvážit tato fakta. Řekl jsem, že to je tvá volba, nebo snad ne?” 

„Jo,” přemítal Harry. „Vím, co jste myslel mudlovským lékařstvím. Pan Weasley loni zkoušel 
nějaké stehy; neujaly se moc dobře. Samozřejmě to mohlo být jen kvůli tomu jedu. Ale jak víte, 
vyrostl jsem u mudlů, což by mi mohlo poskytnout výhodu a říkal jste, že děti to snáší lépe. 
Vidíte, poslouchal jsem vás. Přesto se mi tak nějak s doktory vybavuje něco divného, hmm…” 

Snape si ho kriticky změřil. „Co?” 

Harrymu trvalo minutu, než se mu vzpomínka vybavila jasně a ani potom si nebyl jistý, jestli ji 
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chce odhalit. Ale poté, co Snape právě řekl o sdílení informací, usoudil, že to bude lepší. 
„Vzpomínám si, že jsem šel k doktorovi mnohokrát, ale většinou to bylo kvůli Dudleymu. Až 
jednou… nevím, mohly mi být asi tři. Dudley dostal injekci a doktor povídal, že bych měl taky.” 
Po Snapeově rozpačitém pohledu vysvětlil: „Um, to je... když do vás zabodnou jehlu, aby vám 
mohli vpravit… řekl bych, že je to něco jako lektvar?” 

Harry si všiml, že Snape sotva dýchal, ale v plicích mu zbylo dost vzduchu na to, aby řekl: 
„Tohle ti udělali, Harry? Toto...” Zněl zcela pobouřeně. „Toto vpravení lektvaru?” 

„Jo,” doznal Harry. „Ale dalo jim to zabrat. Když mi sestřička ukázala jehlu, začal jsem vřeštět. 
Tím myslím skutečně vřeštět. Museli mě držet, ale když se to dotklo mé kůže, pocítil jsem 
zvláštní příval chvění, které jako by prošlo skrze mě. Já… uh, myslím, že jsem dvakrát ohnul 
jehlu. Nejsem si jistý. Vím jen, že teta Petunie začala taky ječet a pak na ně sykla, aby si sehnali 
další a tehdy mi zakryla rukou oči, když to dělali.” 

„Mám dojem, že jsi za to byl potrestán,” hádal Snape. 

Harry nad tím mávnul rukou. Natolik se ztratil ve vzpomínkách, že zapomněl, s kým ve 
skutečnosti mluví. „Ať už v té injekci bylo cokoli, měl jsem na to reakci. Stěží si vzpomínám na 
podrobnosti. Jen jak mi bylo zle, strašně zle a v přístěnku bylo horko a vydýcháno. Chtěl jsem si 
vypláchnout ústa, ale nepustili mě pryč.” Tahle vzpomínka pro něj byla jednou z 
nejmrazivějších, patrně proto, že tehdy byl příliš mladý na to, aby pochopil, proč mu nikdo 
nepomohl. „Tak jako tak jsem už nikdy nemusel jít na očkování. Nevím, jak se z toho vykroutili, 
když tak o tom přemýšlím. Jsem toho názoru, že jsem jich měl dostat víc, abych mohl chodit do 
školy.” Harry se neradostně zasmál. 

„Byl jsi zavřený v přístěnku pokaždé, když jsi udělal svévolné kouzlo?” 

„Oh, ne, žil jsem tam pořád,” objasnil Harry, ale poté musel proklínat svou nebelvírskou 
otevřenost. Měl nechat Snapea věřit té první variantě; taky to vysvětlovalo tu temnou energii. 
Přesto jeho nějaká část byla vděčná, že vyzradil své tajemství. Jo, ta zmatená část mé mysli, 
která si většinou myslí, že je Remus, řekl si jízlivě. Pak si uvědomil, že to není tak úplně pravda. 
Nebo fér. Snad to je ta část, která si vzpomíná na včerejšek. Pokusil se mi usnadnit přemístění, 
přiměl mě sednout si místo toho, abych vařil, byl vzhůru celou noc, aby se ujistil, že budu v 
bezpečí. Studoval leukémii, a to dokonce aniž by poukázal na to, že mám mozek, tak proč si to 
nezjistím sám. 

„Harry?” otázal se Snape a to jméno to určitým způsobem potvrdilo. 

„Neřeknete to nikomu,” zamumlal Harry, jenže to nebyl ani rozkaz, ani otázka. 

Snapeův pohled byl neutrální, téměř až chladný; vůbec na to nereagoval, jen řekl: „Nejsi jediný, 
kdo má smysl pro… zachování dekora, co se týče těchto věcí.” 

Harry se domníval, že je to Snapeův způsob, jak sdělit, že chápe, proč Harry potřeboval mluvit 
se Siriusem. Nebo se pokoušel Harrymu poděkovat za to, že nerozšířil Snapeovu nejhorší 
vzpomínku skrz naskrz nebelvírskou společenskou místností. Od každého trochu, rozhodl se 
nakonec Harry. 

„Jo. Dekorum, příhodné slovo.” 

Pár minut seděli v tichosti, dokud ho Snape nepobídl: „Tak tedy. Je to tvé rozhodnutí, Harry. 
Můžeme se bez dalších komentářů vrátit do Bradavic a nikdy více o tom již nemluvit. Tvá teta 
bez pochyb zemře a ochranné kouzlo se rozplyne mnohem dřív, než nastane léto, což tě zprostí 
povinnosti vrátit se sem.” 

„Zní to lákavě,” uznal Harry. „Ale vy jste ten, kdo tvrdil, že Bradavice nejsou zcela bezpečné. 
Jak by taky mohly, pokud si Brumbál představuje učitele Obrany jako chlápka, kterému z hlavy 
čouhá Voldemort? Jak to tady nesnáším, tak se patrně budu muset držet zuby nehty jediného 
místa na zemi, kde můžu být opravdu v bezpečí. A pokud to znamená, že na sebe budu muset 
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nechat sahat mudlovské doktory?” pokrčil rameny. 

„Bradavice mohou být bezpečnější možnost, než se podrobit proceduře odběru kostní dřeně,” 
poukázal profesor. „Podle toho, co jsi mi popsal, jsi byl už jako dítě velmi nesnášenlivý vůči 
mudlovským léčebným metodám. A teď jsi skoro dospělý a zmíněná léčba je mnohem, mnohem 
agresivnější. Accio kniha,” zvolal nenadále a mávnul hůlkou směrem nahoru k ložnici. 

Poté, co kniha se žuchnutím přistála na stole, Snape švihnul hůlkou a stránky se samy od sebe 
začaly otáčet závratnou rychlostí. Zamumlal zaklínadlo na převracející se stránky, byly to série 
latinských frází, které Harry nikdy dřív neslyšel. Kniha se zničehonic zklidnila a Snape ji otočil k 
Harrymu. „Přečti si tuhle kapitolu předtím, než se rozhodneš,” nařídil. 

A Harry tak učinil, přičemž se u toho celou dobu šklebil. 

„Oh, hrůza,” bylo vše, co byl schopen říct, když přestal číst. „Je to naprosto necitelné, od 
začátku do konce. A používají jehly. Přesně to potřebuji.” 

„Teď snad chápeš, proč k tomu mám výhrady.” 

„Jo,” připustil Harry. Přál si, aby mohl utéct domů do Bradavic, ale uvědomoval si, že to přání je 
sobecké hned v několika směrech. „Um, jenže na tom vlastně nezáleží, víte? Chci říct, že bych 
to musel udělat, i kdybych neusiloval o to ochranné kouzlo. Je má teta.” 

„Uvědomuješ si, jak to zní absurdně?” opětoval Snape a vrtěl hlavou. „Můžete být stejné krve, 
ale byla tvou tetou jen podle jména, Harry. Nic jí nedlužíš.” 

„Dlužím to své matce,” objasnil Harry. „Nechtěla by, abych nechal tetu Petunii zemřít, ne pokud 
bych byl schopen tomu zabránit.” 

„Možná tě to překvapí,” informoval ho pevně Snape a jeho oči byly najednou kruté. „Znal jsem 
Lily Evansovou. Zaslechl jsem, jak mluví o své mudlovské sestře, která nenávidí magii. To samo 
o sobě mi mohlo napovědět, že mé domněnky o tvých prvních jedenácti letech byly mylné. V 
každém případě si jsem jist, že by tvá matka nechtěla, abys prodělal bolestivou, vysoce 
nebezpečnou a nespolehlivou proceduru v naději, že zachráníš někoho, kdo se o tebe staral tak 
hanebně.” 

Harry neměl ponětí, co na to říct, dokud mu učitel Lektvarů neposkytl další podnět. 

„Kromě toho,” pokračoval učitel, „tvá matka obětovala svůj život, aby zachránila ten tvůj! 
Myslíš, že by chtěla, abys to zahodil kvůli někomu jako je Petunie Dursleyová?” 

„Nedělejte z komára velblouda,” vypálil Harry. „No tak, vzpamatujete se už? Já nezemřu!” 

„Jak to můžeš vědět? Zlepšily se snad tvé schopnost z Jasnovidectví?” usmíval se jízlivě Snape 
a začal mávat rukama nesouvislým způsobem, který u něj Harry ještě nikdy neviděl. „Vidím 
výsledky vašich OVCÍ, pane Pottere!” 

„Hele, když dokážu přežít Cruciatus, pak se můžu vypořádat s jehlou vraženou až do kosti.” 

„Cruciatus,” zalapal Snape po dechu a ruce mu ošklivě spadly na stůl takovou silou, že tam 
určitě bude mít modřiny. „Jak to myslíš, Cruciatus?” 

„Nejste tak skvěle informovaný, jak jste si myslel, co?” poškleboval se Harry. „Jo, slyšel jste 
dobře. Voldemort ho na mě seslal poté, co mě unesl z Turnaje tří kouzelníků. Taky použil 
Imperio, a přesto se mi povedlo dostat se odtamtud živý. Jsem poměrně přizpůsobivý; kdybych 
nebyl, tak by mě dostal už ten bazilišek! Tak si vaše starosti prostě strčte za klobouk nebo 
někam...“ 

Harry nečekaně sklapnul, jeho mysl se sevřela kolem jediné myšlenky. Oh, sakra. Tak je to, 
proto vypadá tak otřeseně, proto se mi nemůže podívat do očí. Dělá si o mě starost. Ne o 
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věštbu, ne o budoucnost… o mě. 

„Bude to dobrý, uvidíte,” shrnul Harry lehčím tónem. „Trelawneyová by bez pochyby 
předpověděla můj skon, ale zatím se pokaždé mýlila, takže nemusíte… er, být znepokojen.” 

„Cruciatus ve čtrnácti. Dobrý Merline.” Snapeovy prsty se zkroutily. „Nezakusil jste toho už 
dost? Proč musíte dělat ještě tohle? A nevymlouvejte se na svou matku. Ručím vám za to, že by 
tohle nechtěla.” 

„No,” vybreptl zahloubaně Harry a vrhal kradmé pohledy na Snapea, „Hermiona by řekla, že je 
to proto, že mám takový záchranářský syndrom.” 

„Tohle výjimečně není zábavné, pane Pottere.” 

„Raději přehoďte zpátky na Harryho; chci jít ven.” 

„Ven?” Snape vypadal, jako by stále hloubal nad kletbami, které Harry přetrpěl. 

„Jo, můžeme? Necítíte venku nějakou temnou magii, že ne? Řekl bych, že bychom mohli zamířit 
do nemocnice, ale opravdu se nechci přemístit, pokud to nebude nutné.” 

Snape přikývl, pozvedl hůlku a nechal ji pomalu otáčet v malé kouli, dokonce ji několikrát 
namířil na podlahu a strop, během toho vyslovoval Finite Incantatum. Pak hůlkou mávnul v 
širokém oblouku a oči mu žhnuly soustředěním. Když skončil, znepokojeně zavrtěl hlavou. 

„Myslím, že bys raději měl jít sem, Harry.” 

Harry porozuměl tomu, co profesor nemohl vyslovit a přistoupil blíž. Upamatoval se, jak to 
dopadlo minule a tak zavřel oči a uklidnil se. Pouze sebou nepatrně trhnul, když mu Snape 
položil ruku kolem ramen. Pak se svět kolem nich roztočil, vpil se do nich, ale nakonec, když si 
Harry uvědomil, že je přímo v chodbě před pokojem 328, byl stále na nohou. 

Kymácel se, téměř nevnímal, žaludek měl až v krku, ale držel se na nohou. 

Dopřál si chvilku, aby se zhluboka nadechl a jeho neurčitá část byla ráda, že má stále 
Snapeovu ruku kolem ramen. A ještě lepší bylo, že když ji chtěl setřást, okamžitě zmizela. 

„V pořádku?” zeptal se Snape, ale nebylo to lítostivé. Pouze věcné. Harrymu se to zamlouvalo. 

„Jo, fajn. Sice sotva popadám dech, ale je to fajn. Er, děkuju.” 

Snape užil jemné gesto, jako by to odmítal. „Jsi si jistý, že to chceš udělat?” 

Harry se zapitvořil, ale přikývl. Jak moc zlé to mohlo být? Určitě ne horší, než když mu Lockhart 
odstranil kosti z celé ruky a madam Pomfreyová mu je musela nechat znova narůst. A zajisté ne 
horší než Cruciatus, i když to není to samé jako mudlovské procedury. 

Mezi rty mu prošel slyšitelný povzdech a Snape poznamenal, „Musím přiznat, že jsem se 
přistihl, jak doufám, že nebudeš kompatibilní dárce, Harry.” 

„Ha. Při mém štěstí?” 

„Možná, že to tvá rodina odmítne, vzhledem k…” 

„Mé abnormalitě,” dokončil Harry. „No, právě. Možná to budu muset vyžadovat.” 

Snape mu položil ruku na rameno, když se pokusil vstoupit. „Víš, slečna Grangerová může mít 
pravdu.” 

„Ohledně mého záchranářského syndromu?” povzdechl si Harry. „Tak už mě teda nechte, abych 
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se k tomu dostal.”

Kapitola 10. TESTY

Bylo fajn být zase zpátky ve škole, pomyslel si Harry, i když věděl, že snést to čekání pro něj 
bude mnohem obtížnější. Chtěl něco s problémem tety Petunie dělat, konec konců to byl taky 
jeho problém, jenže mudlovský svět takto nefungoval. 

Když vešel do pokoje 328, Snape v Remusově podobě byl po jeho boku a společnými silami se 
jim nějak podařilo vtlouct strýci Vernonovi do hlavy, že magie není dobrá volba. Kouzlo 
neexistuje, řekli, a nemůže být vynalezeno. Magie nefunguje tímto způsobem; ne na mudlech. 
Samozřejmě, že to bylo zjednodušené, ale Snape zastával názor, že strýc Vernon není zrovna 
uzpůsoben na to, aby se vypořádal s čímkoli složitějším, než jsou základními principy, Harry. 
Tvůj strýc není zrovna havraspárského ražení, že? 

Tyto zprávy se, celkem vzato, neujaly příliš dobře. Vernon ječel, zuřil, nadobro se Harryho zřekl 
a pokusil se ho napadnout s tím, že ho zabije. Většinu z toho ale vzal zpátky poté, co Snape 
nevzrušeně vyložil jiné možnosti. Harry je ochoten darovat vaší paní kostní dřeň, objasňoval 
profesor. Skutečně si myslím, že byste mu měl poděkovat. 

Harrymu se samozřejmě žádných díků nedostalo, ale když probrali celou věc poklidněji, Vernon 
nevrle souhlasil s tím, že transplantace kostní dřeně je Petuniinou poslední nadějí. Přiznal, že 
byl skutečně nedůvěřivý kvůli 'vedlejším úchylným následkům', ale Snape hladce utišil všechny 
jeho obavy a pověděl mu, že taková věc je s konečnou platností nemožná. 

To od něj bylo velmi zmijozelské, pomyslil si tehdy Harry, protože až moc dobře věděl, že Snape 
věřil, že transplantace kostní dřeně ve skutečnosti může učinit z Petunie čarodějku. Později 
Harrymu řekl, že by se vší pravděpodobností byla jakákoli změna tohoto typu pozvolná. Mezitím 
bude ochranné kouzlo převedeno na Dudleyho, takže i kdyby Petunie měla recidivu, dům č. 4, 
Zobí ulice by nadále zůstal útočištěm. To poslední slovo řekl Snape opravdu ironicky. 

Harry byl vděčný, že to nechal tak. Jen užil ironii, aby dal najevo, co si skutečně o Dursleyových 
myslí. Snape neudělal to, co by určitě provedla Hermiona, kdyby zjistila pravdu; nepokoušel se 
ho přesvědčit, aby byl otevřený a mluvil o svých pocitech. Prostě nechal Harryho, aby byl 
Harrym. 

Přesvědčování Vernona zabralo asi hodinu, hodinu, během které Dudleyho ani jednou nespatřili. 
Harry si s tím lámal hlavu, raději ale nechtěl kalit vodu a zjišťovat, zda-li je jeho bratranec stále 
v přátelském rozpoložení. Mohlo to být důležité pro ochranné kouzlo, jenže Harry neměl šanci 
Dudleyho spatřit. 

Hned potom, co Vernon odsouhlasil, aby se Harry nechal otestovat, zda je kompatibilní, to dali 
vědět sestřičce. Harry byl rychle zahnán na řadu testů, ve srovnání s kterými byla NKÚ 
procházka růžovým sadem. Podstoupil fyzické testy, o kterých snad ani v životě neslyšel, takže 
mu s nimi sestřičky musely pomoct. Jenže to nebylo skoro nic proti tomu, co mělo přijít. 

Všechno to začalo dotazníkem, který mohl kvůli neznámým slovům jen stěží přečíst a pak 
následoval sáhodlouhý rozhovor, který byl navržen tak, aby z něj vytáhli ještě více informací. 
Osobních informací. Jedna otázka za druhou o jeho rodičích; otázky, na které nemohl 
odpovědět. Kolikrát musel vysvětlit, že se stal sirotkem, když mu byl rok a nikdy se toho o 
mámě a tátovi příliš nedozvěděl? 

Pak přišly otázky o něm. Harry nevěděl, co by měl říct na polovinu věcí, na něž se ho ptali. Pije, 
byť jen příležitostně? No, jistě, nepohrdnu máslovým ležákem nebo dvěma… Jaké léky užíval 
během minulého roku? Utišující odvar, Povzbuzovací lektvar a celkem často Bezesný nápoj… 
Užil během posledních tří měsíců nějaké psychotropní látky? Nevím. Mohla by snad dvojčata 
vyrobit něco, co by mohlo být bráno jako droga? No v každém případě jsou jejich výrobky 
zábavné… 

Jelikož nebyl na nic schopen odpovědět tak, aby se to alespoň vzdáleně podobalo pravdě, Harry 
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jednoduše skončil u umm a err. Díky tomuto mumlání si prorazil cestu celým procesem. Snape 
tam seděl a domýšlivě se usmíval, bez pochyby přemílal neužitečné myšlenky o Zmijozelu a 
vychytralosti. Harryho ten úsměv rozčiloval, ale po pravdě řečeno byl rád, že strýc Vernon 
hlasitě vyžadoval, aby byl profesor Lupin jeho zástupce, který bude Harryho doprovázet během 
celého procesu. Byl to Snapeův nápad, bez pochyby podpořen kouzlem na nic netušícího 
strýce, a nemocniční personál s tím souhlasil, jelikož to odsouhlasil Harryho skutečný zákonný 
zástupce. Strávit testy se Snapem v jedné místnosti nebylo nijak příjemné, jenže tmavé stíny v 
Zobí ulici byly toho rána dost výstražné; Harry věděl, že se musí držet blízko člověka, který ho 
může přemístit do bezpečí. 

Přesto shledával stále nepříjemnějším procházet těmito lékařskými procedurami, když ho 
Snape pozoroval zpoza Remusových vlídných hnědých očí. 

Lékařský pohovor byl dost zlý, ale alespoň mu dovolili, aby prozatím zůstal oblečený. O něco 
později, co se Harryho týče, začaly být události poněkud směšné. Proč potřebovali všechny jeho 
látky? Proč si jen nevezmou kostní dřeň a neskončí s tím! Ale ne, museli mít jeho krevní a 
tkáňové rozbory. Tyto náležitosti vlastně pochopil, jakmile mu vysvětlili možnost nepřijetí daru, 
což ho poněkud vystrašilo. Nechtěl být zodpovědný za Petuniinu smrt. 

Ale proč mu museli rentgenovat hrudník a nechali ho přes hodinu připojeného k přístroji, který 
měřil jeho puls? To už si musel sundat Dudleyho pošpiněný obrovský nátělník. Pak mu znova 
odebrali krev a objasňovali, že musí být testován na něco, co znělo jako celá abeceda 
problémů. A potom další krev na to, čemu říkají analýza DNA, což by měla být poslední 
podmínka, podle které se zjistí, zda je jeho kostní dřeň pro Petunii vhodná. 

Harry začal uvažovat o tom, jestli mu vůbec ještě chtějí nějakou krev nechat. Trhnul sebou 
pokaždé, když se k němu přiblížila jehla, pak zavřel oči a řekl si, masem ti projel dokonce i  
baziliškův tesák. Určitě vydržíš malou tenkou jehlu. 

Jenže jehla byla z nějakého důvodu děsivější, patrně proto, že tam musel jen sedět a nechat si 
to líbit. S baziliškem mohl alespoň bojovat. Harry se opravdu musel krotit, aby nepoužil kouzlo, 
kterým by jehlu zapudil. Nesmírně po tom ovšem toužil, obzvláště při posledním odběru, když 
sestřička nemohla najít žílu. Znova a znova mu vpichovala tu hroznou věc do ruky, Harry silně 
sevřel víčka a třásl se od hlavy k patě. Jeho ruka se nechvěla jen díky tomu, že sestřička měla 
překvapivě pevný stisk. 

Až do té doby Snape nedělal nic jiného, než že se díval, ale při posledním odběru vstal a 
postavil se k Harrymu. Nedotýkal se ho, nemluvil na něj, ani neseslal bezeslovné kouzlo, aby ho 
zklidnil. Jen tam stál a připomínal Harrymu, že není sám. 

A pomohlo to. 

Jakmile sestřička uložila ampuli s jeho krví na podnos, Snape se vrátil zpátky na židli. 
Harry se domníval, že tím jeho utrpení skončí. Vždyť ho připravili skoro o všechnu krev - no, 
alespoň jemu to tak připadalo - tak co ho ještě mohlo čekat? 

Asi měl tušit, že to bude horší. Jelikož ho potom požádali o moč. Nejdříve jen zíral, byl v šoku a 
nebyl schopen slova, když mu pěkná zrzavá sestra-žačka (nebylo jí víc, než osmnáct) podala 
malou plastikovou nádobu a řekla mu, aby šel do sousední koupelny, tam vykonal potřebu a 
předal jí to zpět naplněné. V životě ho nenapadlo, že by se mohl cítit tak poníženě, přičemž tam 
seděl Snape a slyšel každé slovo. 

Jeho profesor si evidentně myslel, že to přehání. „Nijak zásadně se to neliší od toho, co musíš 
udělat, abys připravil některé složitější lektvary,” přednesl nonšalantně, pak se rozvalil v židli, 
natáhl před sebe nohy a zavřel oči. 

Opět dekorum, uvědomil si Harry. Snape ho má mnohem víc, než kdy dal najevo. Harry udělal, 
oč ho žádali, ovšem zčervenal, když předával vzorek té pěkné sestřičce. 

To vše jen proto, aby se dozvěděl, že bude muset čekat, než budou všechny testy provedeny a 
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vyhodnoceny. 

Řekli strýci Vernonovi, jak se věci mají, rychle se rozloučili - Dudley stále nebyl na dohled, jak si 
Harry všiml - a ještě mu řekli, aby opět použil sovu paní Figgové hned, jak budou mít výsledky. 
Vernon se zakabonil, ale souhlasil. 

A pak, po dni plném diskusí, rozhodování a nedostatků mudlovské medicíny, se Harry a Snape 
pomocí letaxu vrátili do Bradavic. Když dorazili, byla ředitelova kancelář opuštěná. 

„Právě je večeře,” vyložil Snape a Harry zanaříkal. Po tom všem v žádném případě nemohl jíst. 

Zdálo se, že Snape pochopil, na co myslí. „Už to bude jen horší, Pottere,” poznamenal tiše. „To, 
co vám dělali dnes, se nedá srovnat s procedurou transplantace.” 

„Vím, četl jsem tu knihu!” odsekl Harry, vůbec na to nechtěl myslet. 

„Ještě není pozdě na to, abyste změnil názor.” 

Harry se ne něj upřeně díval a usilovně se snažil rozeznat Snapeovy rysy za Remusovým 
obličejem. Nebylo to snadné. 

„Je příliš pozdě,” dohadoval se. „Už jsem řekl, že to udělám.” 

Snape zavrtěl hlavou a jediné pohrdavé slovo proťalo vzduch: „Nebelvír.” Pak odkráčel z 
místnosti k sobě do sklepení. 

***

„Oh, jsi zpátky!” vykřikla Hermiona a vrhla se k Harrymu na pohovku v nebelvírské společenské 
místnosti. „Takové štěstí!” 

Harry vrhl na Rona pohled přes její rameno a naznačil: „Štěstí?” 

„Protože jsi byl pryč jen přes víkend, kámo,” objasnil jeho kamarád, přitom si ťukal prstem na 
čelo, takže nemusel říct slovo cvok nahlas. „Víš, nemusíš podstoupit tu příšernou tragédii, že 
bys nebyl ve vyučování...“ 

Hermiona se jen zasmála, shodila papuče a stočila se vedle Harryho. „Tak jak se má Remus?” 

Z krku se mu vydral zvláštní, přiškrcený zvuk. „Oh, er… no, vždyť ho znáš.” A pak ho napadla 
odpověď, odpověď, na kterou by Hermiona tak jako tak přišla, tím si byl jist, takže ji mohl říct 
taky. „Však víš, byl úplněk. Celou dobu spal. Vypadá to, že mu Snape stále připravuje Vlkodlačí 
lektvar. No a když zrovna…er, nespal, tak nevypadal moc dobře, čestné slovo.” 

Najednou si Harry začal lámat hlavu s tím, jestli Snape udělal dobře, když se přestrojil zrovna 
za Remuse. Kdyby je někdo sledoval, nebylo by mu divné, že za úplňku vidí vlkodlaka v lidské 
podobě? Navíc to o Remusovi věděli téměř všichni. Snape se konec konců postaral o to, aby to 
každý ve Zmijozelu zjistil. Tohle Harryho stále dusilo, fakt že jo. Přesto z nějakého důvodu 
nemohl Snapea nesnášet tak moc, jak by si zasloužil, teď už ne. Stejně to bylo pěkně hnusné, 
vyzradit Remusovo tajemství tímhle způsobem. 

Tajemství ovšem bylo provaleno, takže se Harry musel pozastavit nad tím, proč s ním Brumbál 
poslal Snapea, který vypadal jako Remus, když každý věděl, že by v tu dobu měl Remus být 
vlkodlak. Jedna věc však byla jistá. Něco se děje, a je toho mnohem víc, než problémy s 
leukémií a ochranným kouzlem. Jenže Harry nevěděl co. Ani nedával moc nadějí tomu, že by 
vytušil, jaký komplikovaný plán Brumbál zapletl do jejich návštěvy v Surrey. 

Zřejmé bylo, že ať už se dělo cokoli, Brumbálovi se nezdálo vhodné, aby to řekl Harrymu. 

Jako obvykle. 
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Ron sebou praštil vedle Hermiony, mrkl na Harryho a pak ji odstrčil, aby se usadil na jejím 
místě. Hermiona ho napůl praštila, pak roztála a vykouzlila na rtech nepatrný úsměv. Ron však 
nebyl tak uvolněný; zmínka o Vlkodlačím lektvaru svedla jeho myšlenky na Snapea. „Ten 
mizerný umaštěnec Remuse nesnáší,” reptal. „Postaral se, aby Lupin přišel o práci, krysa. 
Narafičil to tak, aby musel dát výpověď a Remus tu práci tak strašně potřeboval! Zajímalo by 
mě, co Snape sleduje tím, že mu stále dělá ten lektvar. Co když je to pomalý jed?” 

„Taky mě to napadlo, když jsem ho viděl poprvé,” připomněl Harry Ronovi.„A mýlil jsem se.” 

„No,” uvažoval Ron, „třeba je to velmi pomalý jed.” 

Harry se kvůli tomu trochu naježil a pak se nad tím zamyslel. Umaštěnec bylo zajisté poněkud 
hrubé a nařčení z pokusu o vraždu celkem melodramatické, ale teď byla určitě řada na Harrym, 
aby řekl svou část nadávek na Snapea. Přes pět let nadávek. Ale teď je nechtěl říkat, ani když 
se zdálo, že je Ron očekává. 

Naštěstí se Hermiona konečně začala zabývat odpovědí o lektvaru. „Snape i Remus jsou v 
Řádu,” poukázala a pak vypadala zmateně - moc jí to neslušelo – a zatlačila na Harryho. „Proč s 
tebou Brumbál poslal Remuse, když se měl změnit ve vlkodlaka?” 

Měla pravdu, ani trochu to nedávalo smysl. „No, jako psychickou podporu,” zkusil Harry a téměř 
se přikrčil, když slyšel, jak potrhle to znělo. Po rychlé úvaze dodal: „Chci říct, že nevěděl, že 
budu pryč jenom na víkend. Mohlo to být delší.” 

„Pro mudly to musel být pěkný šok, vlkodlak v baráku…” chechtal se Ron. „Řekni, co dělá 
bratránkův jazyk?” 

Harry to ignoroval, jelikož Hermiona stále nepřestala naléhat: „Proč jsi potřeboval morální 
podporu, Harry? Ani jsi nám neřekl, co bylo v tom dopise.” 

„Snape to málem udělal,” přidal se Ron. „Tehdy ve třídě jsi vypadal, jako by ses měl každou 
chvíli sesout mrtvý k zemi, kámo.” 

„Byla to jen… rodinná záležitost,” zašeptal Harry a cítil se mizerně. Nesnášel, když něco musel 
před svými přáteli tajit. Uvažoval, jestli díky tomu je tak zmijozelský, jak Snape tvrdil. 

Ron absolutně nepochopil Harryho rozpoložení. „Už je to dlouho, co ses naposledy musel 
vypořádat s rodinnou záležitostí,” byla jeho věcná připomínka. „Vítej v mém životě, kde tě 
rodina otravuje neustále. Dokonce se jí nezbavíš ani ve škole,” dodal, když Ginny proplula 
společenskou místností se skupinkou kamarádek. 

„Jo,” řekl Harry a pátral po jiném tématu. Jakémkoli tématu. „Tak, jak jste si užili víkend vy 
dva?” 

Hermiona sklopila pohled a vypadalo to, že Ron právě našel něco velmi zajímavého na žulové 
zdi. Pak se na sebe podívali a rozhihňali se šílenou radostí, přičemž se jejich nohy propletly. 

„Chápu,” řekl Harry tím nejponuřejším tónem, což jen způsobilo, že Hermiona zrudla a přitiskla 
obličej k Ronově svetru. 

„No, šli jsme do Prasinek,” zvolal Ron, protože Harry třepal obočím nahoru a dolů jako kabaretní 
padouch. Hermiona se po tomto mlčenlivém uznání rozesmála ještě víc, díky čemuž Ron 
nepatrně protočil panenky. Ale i přesto vypadal hodně šťastný. 

„Vylez, Hermiono,” zavolal Harry a když to udělala, věnoval jí úsměv, který by uklidnil kohokoliv. 
„No, řekl bych, že gratulace je na místě. Co kdybychom se vplížili do kuchyně? Dobby nám dá 
pár máslových ležáků...” Když Hermiona svraštila obočí, rychle dodal: „Pokud ho hezky 
požádáme. Oh, jaká to smůla, Hermiono! Brumbál mu platí, jak víš. Dobby není skřítek, kvůli 
kterému by ses měla vzrušovat. A ještě není po zákazu vycházení. Nemůžeš si na nic stěžovat.” 
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***

Když šel Harry následujícího rána dolů do sklepení, cítil se poněkud znepokojeně. Byla tu věc ze 
Zobí ulice, která se měla dnes uzavřít, a to: bude Snape mlčet jako hrob o všech těch hrozných 
věcech, které se dozvěděl…? Jednak Snape tehdy vypadal jako Remus; a za druhé, bylo stejně 
nereálné, aby s ním měl podobný vztah i v kouzelnickém světě! Teď se zdálo, že celý jejich 
příběh byl neskutečný. A nepravděpodobný. 

Nyní, když byl zpět v reálném světě, měl problém srovnat vzpomínky se skutečností. Snape 
debatující o dekoru? Snape, který téměř projevoval soucit, když Harry musel čelit všem těm 
jehlám? Prostě se to nezdálo možné, ne, když si ten Snape, kterého znal zde, nenechal ujít 
jedinou příležitost, aby ponížil Harryho Pottera. 

Kromě toho to byly jen dva dny. Nic moc se za dva dny nezmění, nebo snad ano? Harry přikývl 
sám sobě a připravil se na nejhorší. Příhodně ignoroval holou skutečnost, že během dvou dnů 
všechny jeho představy o Severusi Snapeovi prošly radikálním přehodnocením. Sedl si do 
stejné lavice jako vždy, připravil si pomůcky jako obvykle a s úzkostí vzhlédl, když slyšel, jak 
učitel, doprovázen vrzáním dveří, vstupuje do třídy. 

„Dnes se budeme snažit vyrobit Jizvohladící balzám,” poškleboval se Snape, přičemž zdůraznil 
slovo snažit. Hábit se mu rozevlál, jak se hnal místností, jeho hlas byl panovačný a hrozivý, jako 
vždy. „Bezpochyby jsou mezi vámi bídáci, kteří mi k ohodnocení předloží kalné, bezbarvé 
ohavnosti, ale ať je to bez chyb: toto je jednoduchý lektvar, tedy v rámci možností vašich líných 
rukou a chabých mozků. Ten, komu se nepodaří vyrobit vyhovující balzám, obdrží školní trest u 
pana Filche.” 

Na druhé straně uličky těžce polknul Neville Longbottom. Harry po něm hodil soucitný pohled. 
Neville chtěl po ukončení pátého ročníku zanechat studia Lektvarů, ale profesorka Prýtová 
neústupně tvrdila, že Bylinkářství bez přiměřených základů z Lektvarů by bylo k ničemu. 

„Rád bych řekl, že výsledný lektvar vyzkoušíte navzájem mezi sebou,” pokračoval Snape a 
pozoroval zmijozelské, jako by jim chtěl vnutit určitou myšlenku, „ale bohužel. Soupeření kolejí 
nezpůsobilo, že by někdo z vás byl dostatečně zjizven. Ne, pane Weasley, jizvy po akné se 
nepočítají.” 

Uh - oh, pomyslel si Harry a najednou pochopil, co musí znamenat slovo Jizvohladící. No, 
alespoň tomuhle jsem rozuměl. 

„Nicméně máme pana Pottera a jeho jizvu poněkud pochybného věhlasu.” Během toho, co 
Snape mluvil, kráčel uličkou k Harrymu. Na protější straně učebny se zmijozelští rozchechtali a 
Draco něco šeptal Pansy, Harry si byl jistý, že to bylo něco jako: Tak tohle bude zajímavý… 
„Naneštěstí, pro pana Pottera, je jeho jizva následkem kletby. Pane Malfoyi, jaké jsou základní 
vlastnosti takové jizvy?” 

„Je ohyzdná a deformující, pane.” 

„To rozhodně. Pět bodů pro Zmijozel.” 

Hermiona tiše zavrčela na protest a zasyčela: „To ani nebyla správná odpověď!” 

Snape si jí nevšímal. „Dalším rozpoznávacím znakem je, že na rozdíl od ostatních jizev nemůže 
být odstraněna pouhým lektvarem. Obávám se, že se pan Potter bude nadále muset statečně 
potýkat s její… jakže to pan Malfoy definoval? Ach, ano. Ohyzdnou deformací.” 

Harry upřeně vzhlédl se zuřivostí v očích a zatnutými zuby. Tvrdil, že to je jen představení, 
zašeptal hlas v jeho hlavě. Potíž byla v tom, že to, co Snape nazval představením, bylo příliš 
skutečné. K čertu, byla to skutečnost: Harry byl jako obvykle ukazován všem pro posměch. Ale 
co je mu do toho, jestli se Snape začne zase chovat jako… no, Snape? Vlastně to mohl čekat. 
Měl vědět, že by to byla pěkná blbost, očekávat něco jiného. 
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Snape mu věnoval delší pohled a pak líně pronesl: „Věřím tomu, že má náš nebelvírský hrdina 
slzy na krajíčku. Nebuďte pitomec, pane Pottere. Zachovejte určité dekorum.” 

Po tomhle Harry věděl, že se může uvolnit. Nikdo jiný nebyl schopen zachytit skrytý význam 
těchto slov, ale pro Harryho představovaly něco významného. Byla to jen hra, hra jako 
Smradlaví tchoříci nebo Řachavý Petr. Ať už Snape své zraňující poznámky myslel v minulosti 
sebevážněji, teď to tak nebylo. Tedy, alespoň ne tak moc jako předtím. 

Harry nasadil svůj obvyklý lhostejný pohled a pokračoval ve hře, jenže nepočítal s tím, co 
Snape udělá potom. 

***

„Namouduši!” soptila Hermiona, když stoupali ze sklepení. „Ten drzoun se ani neobtěžoval, aby 
opravil tvůj test! Ví, že jsi nepodváděl, ví, že to byl dopis! A ještě ti na dnešek přidělil druhý 
test, bez varování! Musel jsi jet domů z rodinných důvodů, neměl jsi možnost studovat o 
víkendu! Myslím, že bys to měl probrat s ředitelem, opravdu!” 

Harry nemohl jinak, než si odfrknout, když si představil Brumbálovu přehnaně zmatenou reakci, 
kdyby si k němu přišel stěžovat kvůli testu, který si sám vyžádal. 

„Vždyť na tom nezáleží,” řekl Hermioně. „Jsem si jistý, že dostanu Troll, bez ohledu na to, který 
z nich bude bodovat. Spíš to bude Troll-minus.” 

„No, ale tohle je přece nečestné! Strhl Nebelvíru body, protože jsi nestihl dodělat lektvar. Jenže 
jak jsi ho mohl dodělat, když ti na lavici vrazil papír s testem a vyžadoval, abys ho místo toho 
vypracoval?” 

Harry musel uznat, že tahle část byla nečestná. 

„Byly ty otázky aspoň na tu samou látku?” spílala dál Hermiona. „Nebo tě zkoušel jen z 
doplňkové četby, o které ví, že to málokdo čte?” 

„Z doplňkové,” odvětil Harry, nemohl si pomoct a trochu se zakřenil. Tušil, že to Hermioně musí 
připadat nespravedlivé, ale pro něj to bylo jen směšné. Přece jenom si o to řekl. „Zapomeň na 
to,” poradil své kamarádce. „Stěžuješ si a k němu se to nějak dostane, vsaď se že jo. A pak by 
to bylo...“ Harry snížil hlas, aby se přiblížil Snapeově hlubokému, sarkastickému tónu. 
„Strhávám Nebelvíru deset bodů za očekávání, že existuje spravedlnost, ačkoliv všechna fakta 
svědčí o opaku.” 

„Bavíš se, Pottere?” ozval se za nimi protáhlý hlas Draca Malfoye. 

„Jo, skvěle,” připustil Harry, byl si vědom toho, že Malfoyovi nic nebude vadit více, než 
skutečnost, že je Harry šťastný. „A ty?” 

Malfoy se samolibě uculoval. „Doufám, že se budeš bavit i při školním trestu.” 

Hermiona zaťala pěsti. „Oh, ty prostě musíš se vším hned běžet za učiteli, že, Malfoyi?” 

Malfoyovy stříbrné oči byly najednou velké a nevinné. „Se mnou to nemá nic společného, 
mudlovská šmejdko. Profesor Snape už ho uložil. Trest za nedokončení lektvaru.” 

Hermiona přidušeně vykřikla. 

***

Ten školní trest byl jednoznačně nefér, myslel si Harry, ale od Snapea si nespravedlivé tresty 
vysloužil už dříve. Události se jen vracely do normálu, předpokládal. Snape ho o tom ujišťoval a 
Harry pochopil. Všechno musí vypadat tak, jako předtím. 
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Argus Filch na něj hleděl s pusou dokořán, když se přišel ohlásit do školníkovy kanceláře. „To je 
poprvé, co jsem předem neslyšel o žádném školním trestu, Pottere,” zaskřehotal chraplavým 
hlasem. „Ačkoli, večer mi ve vstupní síni uteklo několik divokých rotulic a hodila by se mi 
čerstvá návnada, abych je mohl pochytat. Zdá se, že máš tu správnou velikost...“ 

„To je dobrý,” rychle řekl Harry a ustoupil. „Moje chyba.” 

Jenže nebyla. Snape rozhodně uložil školní trest. S povzdechem Harry sešel do učebny Lektvarů 
a zaťukal na otevřené dveře. „Profesore?” 

„Ah, pan Potter,” pronesl líně Snape. „O pět minut později, to tedy dělá mínus pět bodů pro 
Nebelvír. Je to od vás milé, že pro mě děláte ten trest tak příjemným. Nemohl byste pro příště 
zařídit, aby byl váš příchod ještě pozdější?“ 

Harry zatnul zuby. „Nejdříve jsem se hlásil u pana Filche.” 

„Bizarní chování. Jeden by řekl, až idiotské, vzhledem k tomu, že váš trest slouží přesně k tomu, 
abyste mohl přichystat lektvar, který jste vynechal.” 

„Oh,” řekl Harry a snížil hlas. Snape se chtěl ujistit, že nebude pozadu kvůli tomu testu, který si 
vyžádal… tohle ho opravdu nenapadlo. 

„Ještě předtím, než začnete... Podařilo se mi opravit vaši písemku.” 

Když si ji Harry bral ze Snapeovy natažené ruky, ta jeho se chvěla, ale ne proto, že by se bál o 
svou známku. Nemůže sklouznout pod Troll-minus, takže nebylo nic, čeho by se musel obávat, 
nebo ne? 

„Tak se posaďte, abyste si to mohl přečíst, pane Pottere,” jízlivě se poškleboval Snape, pak 
obrátil svou pozornost k dalšímu stohu papírů, který známkoval. „Troufám si říct, že můžete být 
šokován některými věcmi, které musím sdělit tak vychvalovanému a oslavovanému Nebelvíru, 
jako jste vy.” 

Šokován bylo zcela namístě, pomyslel si Harry poté, co se svalil do nejbližší židle a zběžně 
přeletěl text. 

Bez pochyby Troll-minus, sdělovaly poznámky. Nemůžeš očekávat nic lepšího, pokud budeš i 
nadále ignorovat doplňkovou četbu, Harry. Následující body si dobře zapamatuj: 

1) Hnis z vlhovce rýžového je v bronzových kotlících nestabilní a určitě vybuchne, bude-li v nich 
zahříván. 
2) Kořen mandragory musí být nakrájen a rozdrcen předtím, než je vyjmuta šťáva. 
3) Roh jednorožce a dvojrožce si nejsou ani zdaleka podobné. 
4) Pan Malfoy nás téměř určitě odposlouchává. 
5) Až začneš se svým lektvarem, tak to spal pod kotlíkem. Ujisti se, že tento popel důkladně 
promícháš s tím ostatním, co je v roštu. 
6) Trocha nepříčetnosti by nebyla na škodu. Trochu to přežeň, jinak si budu muset najít 
záminku, abych ti mohl strhnout body. 

Na Harryho toho bylo příliš najednou. Žádné urážky? A co bylo ještě víc zarážející, pár dobrých 
tipů? Hermiona je někdy obdržela a zřídkakdy Ron s Nevillem, jenže je nikdy předtím neviděl 
formulované tak nestrannou mluvou. Většinou to bylo: Co vás to popadlo, že jste přesvědčen o 
tom, že muchomůrky jsou částí Slinného lektvaru? Byl jste pod jednou vychován? 

Harry vzhlédl a uviděl, jak se Snapeovy rty nepatrně usmívají. Uvědomil si, že poprvé opravdu 
vidí Snapeovy rty. Ten pohled byl rozhodně divný, ale Harry věděl moc dobře, že se nesmí 
usmát a tím dát najevo svou úlevu. Pochopil sdělení v posledních třech bodech. 

Zabručel nadávku a vystřelil na nohy, zmačkal papír s písemkou do malé zmuchlané kuličky a 
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oznámil: „Pane profesore! Ta známka není fér! Vždyť jsem ani nevěděl, že ten test bude 
zahrnovat doplňkovou četbu! Nebyl jsem připravený!” 

Snape mu stěží věnoval opovržlivý pohled. „Láme snad vaše nebelvírské srdce fakt, že život 
není spravedlivý, Pottere?” Pak povstal tak prudce, až se mu rozevlál hábit. „Odstraňte ten 
nestydatý výraz ze svého obličeje dřív, než strhnu vašemu milovanému Nebelvíru dalších deset 
bodů. Nyní byste měl připravit lektvar, nebo snad ne?” 

Po jediném mávnutí hůlkou se na lavici objevily všechny ingredience potřebné k přípravě 
Jizvohladícího balzámu. 

Harry se dal do práce a spálil svůj papír s písemkou, jak ho Snape požádal. Když postavil 
nádobku s dokončeným lektvarem na katedru, Snape neřekl ani slovo. Jen vzhlédnul, přikývl a 
vrátil se k známkování papírů. Ale jeho pohled se k Harrymu vrátil, když chlapec procházel 
uličkou a odcházel z místnosti.

Kapitola 11. OBLIVIATE

O týden a půl později přiletěla sova. Byl zrovna oběd. 

Harry zíral na mudlovskou obálku, měl strach ji otevřít. Ve skutečnosti nechtěl vědět výsledky 
testů. Nechtěl se vrátit do nemocnice, mít v boku jehlu zaraženou až do kosti a ležet tam, 
zatímco z něj budou vysávat kostní dřeň. Ano, Snapeovi sice řekl, že když přežil Cruciatus, tak 
dokáže přežít cokoliv, ale když se na to díval teď, znělo to jako vychloubání. Jako namyšlenost. 

Zvláštní, že se u toho Snape nepozastavil, vzhledem k tomu, co v minulých letech říkal ohledně 
Harryho a namyšlenosti… 

Chvástat se, že snese cokoli, bylo v pohodě. Jenže teď, když držel ten dopis v rukou, si 
uvědomil, že ve skutečnosti nechce provést to, co v Surrey přislíbil. Jenže na to nebyla 
sebemenší šance. Jistě, v dopise mohlo být napsáno, že není kompatibilní. Ale jak to bylo 
pravděpodobné? Harry pochyboval, že by se v tomto případě strýc Vernon obtěžoval s psaním 
dopisu. Tenhle dopis musel potvrdit, co si myslel; prostě musel. 

Harry shledal, aniž by to měl v úmyslu, že vzhlíží k vyvýšené plošině, na které byl učitelský stůl. 
Snape se předkláněl a byl hluboce zabrán do rozhovoru s madam Pomfreyovou. To ostatně 
dělal celkem často. No, co vlastně očekával? učitel Lektvarů Harrymu na veřejnosti nevěnoval 
pozornost - tedy, až na tu zcela negativní, tak jako vždy. 

„Nedovol mudlům, aby tě zdeptali,” řekl Ron s určitým soucitem. „Zdálo se, že tvá minulá 
návštěva proběhla v pořádku. Je to tak?” 

„Jasně,” přitakal Harry, otevřel nožem obálku a vytáhl z ní arch papíru. To, co tam uviděl 
způsobilo, že trochu vykulil oči. 

Vůbec to nebyl dopis od strýce Vernona. Byla to jediná stránka popsaná těžko srozumitelnými 
lékařskými informacemi, které, jak Harry předpokládal, shrnovaly výsledky všech testů. Vůbec 
nic mu to neřeklo, až na pár řádek na konci. 

Faktor kompatibility: .93 (.85 je minimální hranice pro transplantaci.) Prosím, hlaste se v 
nemocnici Frimley Park dne 22. října v 8:00 kvůli odběru. Pokud byste se nebyl schopen 
dostavit, napište na adresu Nemocnice Frimley Park: Onkologie, Portsmouthská ulice, Frimley, 
Surrey GU16 7UJ nebo zavolejte na 01276 604604. 

Všechno to znělo tak… oficiálně, pomyslel si Harry a cítil, jak se mu krev z obličeje hrne do 
žaludku, který se mu už tak svíral. Dopis mu proklouzl mezi prsty a snesl se na podlahu. 

„Co je ti?” zeptala se okamžitě Hermiona a její vidlička zarachotila na talíři, když Harryho chytla 
a otočila jej na sebe. Snížila hlas a sotva dýchala. „Jizva?” 
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„Er… ne,” zachraptěl, nevěděl, co se to s ním proboha dělo. Byla to jen jehla, jasný? Byla to jen 
velká, dlouhá jehla, která mu probodne pánev a pronikne do kosti. Šestkrát, nebo snad 
osmkrát… 

Ron se sehnul pod stůl, aby sebral dopis, ale nepokoušel se ho číst. Jen ho předal zpátky 
Harrymu. 

Hermiona neměla žádné výčitky svědomí. Popadla dopis a pečlivě stránku prostudovala, 
přičemž její oči svižně posuzovaly text. „Harry…” 

„Tady ne,” sykl Harry. Vytrhl jí dopis, nacpal ho do kapsy a postavil se na chvějící se nohy. 
„Komnata nejvyšší potřeby. Teď.” 

Nevšiml si Snapeových černých očí, které sledovaly, jak odešel z jídelny se svými dvěma přáteli 
v patách. 

***

„Hodláš nám to vysvětlit?” vyzvala ho Hermiona, ruce měla dány v bok a stála na perském 
koberečku. Celou tu dobu základy zdí a držadla na vonné tyčinky (některé z nich byly ve tvaru 
Aladinovy lampy) vysílaly do vzduchu pronikavě vonící kouř. „A co sis to vlastně přál za 
místnost? Tohle místo vypadá jako… jako… jako harém!” 

„Mám dojem, že se mě ten pokoj prostě snaží uklidnit,” zamumlal Harry. „Mám tak trochu 
obavy z...” 

„Z transplantace?” dotazovala se Hermiona. „Harry Pottere, tady a teď mi řekneš, co se to 
děje!” 

„Ne, neřekne,” klidně odpověděl další hlas, Snape vklouzl do místnosti, zavřel dveře a založil 
ruce na prsou. Nicméně se po nějaké době otočil ke vstupu a seslal na něj několik tišících 
zaklínadel. Pak vykročil dopředu a černý hábit zavířil, jako by jej zevnitř otáčela vichřice. 

„Hele, musím jim to říct,” objasnil Harry, cítil se pokořen celou tou situací. „Hermiona viděla 
dopis. Tak jako tak na to přijde.” 

„Rozhodně ne po Obliviate,” nemilosrdně se ušklíbl Snape. 

Harry vyskočil na nohy a veškerá netečnost z něj vyprchala. „Ne!” vykřikl, jenže Snape už 
ukazoval hůlkou. V očích měl ošklivé světlo, když začal kroužit způsobem, který byl Harrymu 
známý, ačkoli jeho pohyby nebyly tak teatrální jako Lockhartovy v Tajemné komnatě. 

Hermiona šmátrala v hábitu a snažila se vytáhnout vlastní hůlku; Ron už měl svou vytáhlou a 
mířil; Snape okamžitě pronesl: „Accio hůlky!” 

Harrymu vyletěla hůlka z kapsy. 

Snape obratně chytl všechny tři, které letěly jeho směrem a zastrčil je do pláště. Během toho 
nepřestával zírat na Hermionu, přičemž hůlkou stále kroužil v znepokojivém oblouku, jenž 
naznačoval, že Obliviate může být během zlomku vteřiny dokončeno. 

Harry vzteky bez sebe přidusal k Snapeovi, naklonil k němu tvář a zaječel: „Neopovažuj se, 
kurva, neopovažuj se, je ti to jasný?” 

Ronovi se rozšířily oči. „Nebelvír ztratí tisíce bodů,” zaúpěl, ačkoli body byly momentálně ten 
nejmenší problém. 

„Oh, sklapni,” vyprskl Harry. „Žádné body nám nestrhne. I kdyby, aspoň to bude stát za to.” Pak 
otočil hlavu opět na Snapea. „Napřed si to přečtěte sám, dobře? Pak vyřešíme to ostatní.” 
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S tím Harry vnutil nedbale složený dopis svému učiteli, ignoroval tu zatracenou hůlku, která 
byla stále namířena, a otočil se k Hermioně. 

Ta se sesunula na zem, objímala si kolena a houpala se dopředu a dozadu. Ron nedělal nic než 
mumlal, což Harryho nesmírně vytáčelo. Klekl si vedle Hermiony, objal ji a přitáhl k sobě, aby jí 
mohl šeptat přímo do ucha: „Pšt, už je to dobrý. Neudělá to. Přísahám, že ne. Později ti řeknu, 
jak to vím, ale vím to, neboj se. Věř mi, Hermiono.” 

Hermiona přikývla a ustala v tom zmateném pohybu, stále však vypadala ustaraně. 

Když Snape přestal číst, oslovil Harryho: „Jsem velmi zklamán, pane Pottere, že opět 
nedokážete zvládnout tak primitivní věc, jako nechat si svou poštu pro sebe!” 

Ronovi se navrátila odvaha, když slyšel, že je jeho přítel nespravedlivě napaden. „Tak to je 
hustý!” zařval. „Vy jste ten, kdo mu bere dopisy a čte je nahlas, pane.” 

„Mlčte, pane Weasley, jinak to pro Nebelvír bude ztráta bodů,” zavrčel Snape, následkem čehož 
bylo, že Ron skutečně zmlknul, ačkoli jeho oči vyslaly k Harrymu otázku: On nám nestrhne body 
po tom, cos mu řekl? 

„Omlouvám se, že jsem upustil ten dopis, profesore,” řekl Harry Snapeovi, jeho tón byl naprosto 
klidný. Téměř ho zabíjelo, že nemohl dát průchod vzteku, ale instinkt, který mu pomohl přežít 
pět let utrpení, mu říkal, aby situaci dál nevyhrocoval. 

Vypadalo to, že alespoň ta taktika zabrala. Když Snape znovu promluvil, byl jeho tón spíše 
věcný než jedovatý. „Obliviate by doopravdy bylo nejjednodušší řešení.” 

„Ne,” trval na svém Harry. „To nesmíte. Jestli jí to uděláte, stejně objasním celou situaci do 
nejmenších detailů. A udělám to tolikrát, kolikrát použijete Obliviate, takže to nemá cenu.” 

Snapeovy oči zajiskřily. „Možná bych měl tedy pročistit také vaši paměť!” 

„Nemyslím si, že by Brumbál souhlasil s tím, abyste komukoli z nás upravil paměť,” pronesl 
Harry, odmítaje si dát pokoj. 

„Někdy vás vážně nesnáším, Pottere,” vypálil Snape, zatímco Ron naznačoval jen někdy? 
„Dobrá tedy, uklidněte se, slečno Grangerová. Řekl bych, že mě pan Potter přesvědčil, abych 
nechal váš nemalý intelekt bez poskvrny. Mohla byste se jej do budoucna pokusit využít k 
něčemu jinému, než je předvádění?” 

Hermiona se oprašovala, ačkoli vůbec nebyla špinavá, a odháněla kouř, vycházející z nejbližší 
lampy. Ale když k ní Ron konečně přišel, znovu se o něj opřela. 

„Pane?” oslovil ho Harry a ukazoval na polštáře rozházené po podlaze. „Prosím.” 

Snape se zamračil, ale nakonec se posadil na podlahu a zkřížil nohy, přičemž se kolem něj 
poskládal hábit v působivých vlnách. Hned po tom, co si sedl i Harry, začal mluvit. 

„Vypadá to, že se změnila situace,” šklebil se. „Slečna Grangerová ví víc, než by měla, a pan 
Weasley to z ní bezpochyby vyweaslí během některého vášnivého dostaveníčka, nebo spíše 
něčeho, co je mezi neohrabanými šestnáctiletými považováno za velkou vášeň.” 

„Mohli bychom to vyřešit bez urážek?” požádal Harry, čímž si vysloužil zlověstný pohled. Ale co 
Snape sledoval tím, že pokračoval ve svém chování? Ron a Hermiona už zajisté pochopili, že se 
něco změnilo. Viděli, jak Harry nadával Snapeovi a vyšel z toho bez úhony, takže nemělo smysl 
dál předstírat, že ta dávná nenávist byla silná a mohutná jako vždy, ne před nimi. 

Ačkoli, pomyslel si Harry, po tom všem se ta dávná nenávist může klidně vrátit. 

Překvapilo jej, jak moc ho ta představa drtila. 
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„Je to záležitost Řádu,” řekl Harry svým přátelům, když byl Snape potichu. Že by nevěděl, jak 
mluvit se studenty bez urážek? Ne, tohle nebylo fér; s Harrym to v Surrey zvládl na výbornou… 
„Tudíž o tom skutečně nemůžu mluvit,” uzavřel Harry. „Promiňte.” 

„Co má to, že potřebuješ transplantaci, společného se záležitostmi Řádu?” řekla Hermiona a 
podívala se mu do očí. „A od kdy jsi členem Řádu?” 

„Nejsem člen,” potvrdil Harry. „Jen jsem do toho zapletený, jako obvykle. A co se týče toho 
ostatního, budeš mi muset věřit, Hermiono.” 

Oči se jí zalily slzami. „Ale transplantace, Harry? Já vím, já vím, byl jsi vychován mudly jako já, 
tak to možná nevíš, ale skutečně bys neměl jít k lékaři na takový zákrok.” Vysmekla se Ronovi, 
předklonila se a položila Harrymu ruku na koleno. „Nedá se dělat něco jiného? Byl jsi u sv. 
Munga a mluvil s léčiteli, cokoliv?” 

Snape se vložil do konverzace a jeho hlas byl o poznání klidnější. „Obávám se, slečno 
Grangerová, že v tomto mimořádném případě nebudou kouzelnické prostředky efektivní.” 
Odmlčel se a jasně na něm byla vidět neochota, nakonec však pokračoval. „Dáte mi vy a pan 
Weasley slovo, že nebudete na Harryho tlačit, aby vám poskytl další informace? Že nebudete 
vyšetřovat na vlastní pěst? Nemohu to zdůraznit silněji: vrtáním se v tomto problému ohrozíte 
jeho život. Domnívám se že v minulých letech byl ohrožován až až, nemyslíte?” 

Ron na něj zíral s pusou dokořán, ale dokázal přikývnout na zamení souhlasu. 

„Slečno Grangerová?” 

Když Hermiona váhala, Harry spustil svou ruku a chytl její, která stále spočívala na jeho koleni. 
„Nejsem v nebezpečí,” ujistil ji. „Ne, dokud nezačnete slídit, což by mohlo skončit tím, že byste 
přilákali ještě více pozornosti k mé… situaci.” 

„Ale mudlovští lékaři?” lehce zaúpěla a vyhledala jeho oči. „Harry, málem jsem dvakrát 
zemřela, než rodiče pochopili, že mě mají držet od doktorů dál. Mysleli si, že jsem alergická na 
léky, očkování a nevím co ještě, jenže to nebyla alergie. Byla to má magie, která si nepřála být 
pošlapána.” 

Harry si domyslel, že bude lepší, když pomlčí o svých zkušenostech s doktory. „Vím, co dělám,” 
řekl místo toho a přál si, aby se cítil tak sebejistý, jak zněl. „A profesor Snape o tom ví.” 

„To není zrovna uklidňující, kamaráde,” zapletl se do toho Ron a zašilhal na profesora, jenž 
poněkud nadzvedl nos, jako by ani kadidlo nedokázalo skrýt puch Weasleyho, sedícího pět stop 
od něj. 

„No, Brumbál to ví taky, dobře?” zkusil Harry a pak si uvědomil, že si tím nemůže být jistý. „Um, 
řekl jste mu to, že?” zeptal se Snapea. 

„Ředitel byl zklamán, že jste za ním nepřišel osobně,” jedovatě odpověděl Snape. „Ale ano, zná 
podrobnosti situace, v níž se nacházíte.” 

„A schvaluje to?” pochybovala Hermiona. 

„Není to zrovna ideální situace, slečno Grangerová!” vyštěkl Snape. „Ale všichni uděláme, co 
bude v našich silách, pokud budete té lásky a necháte nás!” 

„Slib mi to, Hermiono,” prosil Harry. Měl strach, že jestli bude Hermiona příliš protestovat, tak ji 
Snape přece jenom může změnit paměť pomocí Obliviate. „Slib mi, že se do toho nebudeš 
plést. Všechno ti řeknu, až budu moct...“ 

„Pane Pottere!” 
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„Až budu moct,” zdůraznil Harry. „Hermiono? Slib mi to.” 

„Oh, tak fajn,” jen zdráhavě souhlasila. 

Snape se slyšitelně uchechtl. 

„Neudělám nic, abych získala další informace!” tvrdila Hermiona, pustila Harryho ruku a sedla 
si zpříma. „Harry má mé slovo.” 

„Porušte své slovo,” ušklíbl se Snape, „a nejenže se postarám o to, abyste byla vyloučena za 
mimořádně pokaženou soudnost, ale použiji všechno umění Černé magie, které mám k 
dispozici, abych vás zaklel v chvějící se změť kukuřičné kaše!” 

Harry si povzdechl a uvažoval, zda by neměl říct něco, co by je mohlo zklidnit jako Hej, 
nevyhrožuj mým přátelům, ale rozhodl se, že to raději nechá být. Už si toho dovolil dost a podle 
toho, co věděl, si Snape srdečně přál, aby do Surrey nebyl vůbec jel. 

Hermiona celou věc zhoršila, ačkoli to neměla v úmyslu. „Neporuším dané slovo, pane,” 
odpověděla domýšlivě a popotáhla nosem, jako by už jen ta myšlenka byla nepřístojná. „Jsem v 
Nebelvíru.” 

„To byl i Pettigrew,” odpověděl kousavě Snape, těsně kolem sebe omotal hábit a vstal. „Na vaší 
koleji není nic svatého. Chystám se zničit, ačkoliv nerad, ty ubohé, mylné představy, které vás 
bezpochyby v noci uspávají. Nebo to má na práci pan Weasley?” 

„Profesore,” varoval Harry. 

„Pottere,” napodoboval jej Snape. 

Harry si vzdychl. Opravdu nevěděl, co tomu člověku říct. V Surrey bylo všechno o tolik 
jednodušší… i když tehdy to tak nevypadalo, že? 

„Můžete mi vrátit dopis?” 

„Ne,” řekl Snape, jeho tón neponechal žádné místo na diskutování. 

„Je jeho,” poukázala Hermiona, i když na ni Harry sykl, aby mlčela. 

Snapeova jediná reakce byla, že pohodil všechny tři hůlky na perský koberec pod jejich nohama 
a odpochodoval pryč. 

***

„Co to k čertu mělo být, Harry?” dožadoval se odpovědi Ron v momentě, kdy se zabouchly 
dveře. 

Harry si dal prst na ústa, vzal si hůlku a začaroval dveře tím nejlepším Silenciem, jaké svedl. 
Doufal, že to bude stačit; nevěděl, jak se kouzlí Imperforable. Ukázal svým přátelům, aby šli za 
ním na vzdálený konec místnosti a sedl si s nimi na chladnou žulovou podlahu. Když Snape 
přibouchl dveře, výjev z harému zmizel, ale to bylo v pořádku; Harry se domníval, že to tak jako 
tak nebylo to, co potřeboval. 

„Mluvte potichu,” upozornil. 

„Dobrá,” zašeptal Ron v odpovědi. „Co to k čertu mělo být? Odpověz mi, hned teď.” 

„Je pravda, že vám nemůžu říct to, co bych chtěl,” zdůraznil Harry. 

„Na to se tě teď neptám a ty to víš moc dobře,” vypálil Ron, jeho šepot byl tentokrát zuřivý. „Co 
mělo znamenat to s tím Snapem? Omlouvám se, že jsem upustil ten dopis, profesore!” Ron se 
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uštěpačně ksichtil. „Co to bylo, Harry? Týrá tě v Lektvarech, dělá si srandu z tvé jizvy a 
podněcuje Zmijozelské k tomu, aby dělali to samé. Bez jakéhokoli důvodu ti zadá náhradní test 
a udělí ti školní trest vlastně za to, že jsi ten test vypracoval, pak se pokusí uřknout Hermionu a 
vymazat jí paměť a jediné co uděláš je, že ho požádáš, zda by si mohl sednout, prosím. Málem 
jsi ho pozval na čaj!” 

„Nebuď blbec,” zavrčel Harry. „Zabránil jsem mu, aby zaklel Hermionu! Jediné, čeho jsi byl ty 
schopen, bylo mumlání o pitomých bodech!” 

„Pitomých?!” ohradil se Ron. 

„Jo, pitomých,” utvrdil Harry. 

Zdálo se, že chce Ron něco dodat, ale Hermiona zvedla ruku, aby to potvrdila. „Rone, ve 
srovnání s tím, čemu Harry čelí, jsou.“ S tím se nahnula tak blízko, že její nos málem narazil do 
Harryho. „Řekl jsi, že ve skutečnosti neudělá Obliviate. Řekla bych, žes měl pravdu, ale jak to, 
že sis byl tak jistý?” 

Harryho odpověď provázel ponurý úsměv. „Byl jsem si jistý, protože vím, že ho dokáže vykouzlit 
i bez hůlky, tak proto,” objasnil a vzpomněl si, jak Snape začaroval zdravotní sestru ve Frimley 
parku. „Jen s tím sehrál obrovské představení, ale kdyby to měl vážně v úmyslu, tak by to 
prostě udělal.” 

„Ten zvrhlý bastard,” vydechl Ron. „Přimět Hermionu myslet na něco takového. Co mu kdy 
udělala?” 

Dobrá otázka, uvědomil si Harry, ale ve skutečnosti byla odpověď nasnadě. „No, ve třeťáku 
jsme ho my tři začarovali,” vzpomínal nahlas. „A nebyli jsme za to ani potrestáni. Za napadení 
učitele! Mám za to, že ta malá scéna, jak nám vzal hůlky, bylo Snapeovo vyrovnání účtů.” 

Jo, dává si záležet na tom, aby bylo všechno vyrovnáno… 

„Každopádně na tom nezáleží,” pokračoval Harry, nadále šeptal tak nízko, že Silencio asi ani 
nebylo nutné. „Záleží na tom, abyste se oba dva drželi naší dohody. Znova budu muset odjet - 
neptejte se mě z jakého důvodu, vsadím se, že to uhodnete - a během toho, co budu pryč, se 
prostě budete držet jakékoli krycí historky, kterou rozšířím ve věži, jasný? Je to důležité. Nejen 
pro mě, ale i pro válku.” 

„Nikdy bychom tě neohrozili, Harry,” zapřísahala se Hermiona. „Ty… chci říct, smím se zeptat, 
jestli budeš tentokrát pryč déle než na víkend?” 

„To nevím,” připustil Harry. „Ale udělej co budeš moct, abych nebyl moc pozadu s učivem, 
ano?” Odmlčel se, necítil se ve své kůži. „Je už všechno dobrý? Nemůžu vám říct víc, je mi líto, 
ale nemůžu. Vysvětlím vám to, jakmile se všechno… dá do pořádku.” 

„No, nemáme v úmyslu se s tebou přestat bavit, Harry,” řekla Hermiona vyplašeným tónem. 
„Máme tě moc rádi.” 

Harry je objal. Přál si, aby jim mohl říct, jak moc se bojí. Jenže nemohl. Jediné, co mohl dělat, 
bylo vytrvat. 

Schody do nebelvírské věže se chovají divočeji, než obvykle, napadlo Harryho, když se plahočil 
nahoru za Ronem a Hermionou. Vše se ovšem vysvětlilo, když Harry spatřil učitele lektvarů, jak 
se skrývá ve stínech a krčí jeden prst, čímž Harrymu naznačoval, že by měl jít za ním. 

Harry zaváhal, nesnášel všechny ty úskoky, ale nakonec se s tím s povzdechem smířil. 

„Hej,” zavolal vzhůru na schodiště, „půjdu se trochu pobavit s Dobbym, jo?” 

„Přines nám pár zákusků,” řekl Ron, když s Hermionou zacházeli za roh. 
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Snape nepromluvil, dokud nezatáhl Harryho do nepoužívané učebny na půli cesty do sklepení a 
neseslal na dveře ochranná kouzla. Uvnitř byla tma jako v pytli a Harry byl v pokušení 
vytáhnout hůlku a seslat Lumos, ale usoudil, že alespoň tak brzo neuvidí učitelův výraz. 

„Prodiskutoval jsem váš dopis s ředitelem,” oznámil Snape, jeho hlas zněl v té tmě záhadně. 
„22. října brzo ráno buďte připraven na cestu letaxovou sítí. Použijeme jeho kancelář, jako 
minule.” 

„My?” Po tom incidentu v Komnatě nejvyšší potřeby si Harry nebyl jistý. 

„Je to třeba.” Snape zkroutil ret. „Ještě jednou budu vypadat jako ta bestie, které říkáte přítel.” 

Harry o tom uvažoval a ke svému překvapení zjistil, že je trochu zklamán. Uvědomil si, že se 
mu nelíbí, když hranice mezi Snapem a Remusem nebyla k rozpoznání. Ještě méně se mu líbil 
pocit, že neví, na čem je. Předtím bylo všechno jasné. Složité, ale jasné, jestli to dává smysl. 
Teď bylo všechno ve tmě. „Předpokládám, že to přestrojení je nutné,” zamumlal Harry. „Um, 
pane?” 

Téměř mohl cítit, jak se do něj v té tmě zabodává Snapeův pohled. „Ano?” 

„Je mi líto, že jsem na vás musel křičet.” 

„Má to snad být omluva, Pottere?” 

Harrymu chvíli trvalo, než přišel na to, co tím učitel myslel, pak se cítil poněkud mrzutě, ačkoli 
těžko říct, proč. „Ano pane. Měla.” 

Hluboký hluk se odrážel od žulových zdí. Harry pomalu rozeznával, že to je ponurý smích. 
„Pane?” 

„Jen jsem si vzpomněl na výraz pana Weasleyho, když jste pronesl to sprosté slovo.” 

„Oh,” odpověděl Harry, nebyl si jistý, co na to říct. „Dobrá tedy, dobrou noc, pane.” 

„Okamžik, pane Pottere.” 

Harry se otočil zpět a byl nervózní, přestože Snape byl očividně klidný. Samozřejmě na něj 
neviděl, což možná přidalo na jeho znepokojení. 

„Proč jste řekl, že to je záležitost Řádu?” 

Harry přešlápl z nohy na nohu. „A není? Usoudil jsem, že když je záležitostí Řádu hlídat mě po 
celé léto, pak by mé ochranné kouzlo mělo být také, s čímž souvisí i tento… projekt. Proč?” 

„Zmínění Řádu byla pravděpodobně jediná věc, která mohla přimět vaše přátele, aby přistoupili 
na naše podmínky.” 

„Uh - huh,” odvětil Harry, stále si připadal zmateně. 

Hábit zašustil, jak Snape přišel blíž. „Měl jsem za to, že jste to řekl, aby jste s nimi manévroval.” 

Zmijozel, pomyslel si Harry a trhl sebou. „Ne. Byl jsem upřímný. Tak moc, jak jsem mohl.” 

Snape poněkud zvedl hlas. „Věříte, že je slečna Grangerová také tak upřímná? Jestli přicupitá do 
knihovny, aby pátrala a pan Malfoy bude mít za úkol ji sledovat, smrtijedi si můžou uvědomit, 
co děláte a proč to děláte.” 

Harry ve tmě zavrtěl hlavou. „Není pravděpodobné, že by Malfoy v knihovně sledoval 
Hermionu, profesore.” 
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„Ujišťuji vás, že je velmi pravděpodobné, že bude dělat přesně tohle,” vypálil Snape. „Bude mít 
podezření, že ví něco o vašem zmizení. Bude hledat jakoukoli stopu, kterou by mohl předat 
svému otci!” Další zašustění a hlas mu mluvil přímo u ucha. „Lucius Malfoy bez váhání zabije 
vaši tetu i bratrance, pane Pottere, aby odstranil ochranné kouzlo. A vy budete další.” 

„Hermioně věřím,” trval na svém Harry. „A Ronovi taky.” 

„A Pán zla věří mně.” Varování ochladilo okolní vzduch. 

„Jo, ale vy jste ze Zmijozelu,” protestoval Harry a zachvěl se. „Víte, jak hrát na obě strany. 
Hermiona je…” nechtěl říct z Nebelvíru a být urážen. „Je přítelkyně,” uzavřel. 

„Má vás ráda,” komentoval Snape, znělo to, jako by byl v rozpacích. „Hluboce.” 

„Myslíte si, že je divné, že by mě někdo mohl mít rád?” vyštěkl Harry. 

„To jsem neřekl.” 

„Tak proč to znělo tak nepochopitelně?” pronesl Harry, zajímalo ho, jestli celá tahle konverzace 
nebyla pouze dalším cvičením zmijozelské vychytralosti. 

„Protože člověk je většinou oddaný pouze sám sobě.” 

„Měl byste častěji vycházet ze sklepení,” řekl mu Harry. „Můžu jít? Už je skoro zákaz vycházení 
a ještě předtím, než půjdu do věže, budu muset skočit do kuchyně.” 

„Dvacátého druhého,” připomněl mu Snape. „Časně. Vezměte si opět učebnice. Možná budete 
potřebovat něco ke čtení, až se… proberete.” 

Proberete. Harrymu se nelíbilo, jak to znělo. Často musel zůstat v nemocničním křídle přes noc 
kvůli maličkostem. Ještě stále na to myslel, když Snape přednesl něco tichého a latinského a 
otevřel dveře.

Kapitola 12. ZE SRDCE

Snape, skrytý v Remusově podobě, byl dost divný, pomyslel si Harry, ale vidět tu postavu 
oblečenou v chirurgickém plášti? Příliš bizarní, než aby to šlo popsat slovy. Nicméně mu ten 
pohled pomohl odvrátit pozornost od paniky, která se mu stále víc vynořovala v mysli. 

A nebylo divu, neboť Snapeova obnažená předloktí byla pastvou pro oči. No, vlastně byla 
Remusova; kdyby o tom Harry přemýšlel příliš dlouho, tak by směřoval k tomu, že by byl 
pořádně zmatený. Stejně ho na Mnoholičném lektvaru zajímalo pár věcí. Dal Snapeovi Remusův 
zevnějšek, ale byl dost silný na to, aby zamaskoval Znamení zla? 

Zdálo se, že ano. Harry byl docela ohromený; usuzoval, že tam ošklivý symbol hada a lebky 
zůstane. Mnoholičný lektvar ho však přechodně zbavil jizvy způsobené kletbou, takže možná 
tím neměl být tak překvapen. 

Když si probral tohle, nezbývalo mu, než myslet na nevyhnutelné. Panika mu začala zaplavovat 
dýchací cesty, až musel lapat po dechu. Víc než cokoli jiného chtěl něco sevřít v náruči. Snad 
polštář. Nebo plyšového medvídka. Nikdy ho neměl a přitom vždycky chtěl nějakého mít. Harry 
zavřel oči jen aby zarazil něco, co vypadalo jako slzy, a řekl si, že není žádný hloupý ufňukanec. 

Správně. Je na čase dospět, chovat se přiměřeně svému věku. Proboha, bylo mu šestnáct. Uh -
oh, on na mě zírá, uvědomil si Harry. No, jestli si byl Harry něčím jistý, pak to bylo to, že 
nehodlal dopustit, aby ho někdo z profesorů viděl brečet. Až na Remuse, dodal. Ta myšlenka 
byla neuvěřitelně neútěšná. 

„Takže jste je přesvědčil, aby vám dovolili zůstat, co?” pokusil se zavtipkovat Harry. Mohl udělat 
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buď tohle, nebo to úplně projet, jenže si okamžitě uvědomil, že bylo nepravděpodobné, aby se 
Snape zasmál. Ne, když byl celé ráno zamlklý a vyloženě špatně naladěný. Učitel Lektvarů byl 
ještě bez pochyby naštvaný kvůli incidentu v Komnatě nejvyšší potřeby. Harry si přál, aby se 
přes to prostě přenesl. On už to udělal, a musel toho Snapeovi odpustit mnohem víc. 

„Mám dojem, že víš, jak jsem je přesvědčil,” odvětil málo srozumitelně Snape. „A proč.” 

Jo, Harry věděl proč; toho rána to bylo obšírně prodiskutováno s Brumbálem, přičemž byl celý 
rozhovor bezpochyby zinscenován kvůli Harrymu. Čas od času Zobí ulicí ještě kroužily stíny. 
Voldemort věděl, že se něco děje, jen nedokázal zjistit, co to bylo. A kdyby to nebyl dostatečný 
důvod, proč udržet Harryho Snapeovi na dosah, tak tu ještě byla lékařská procedura sama o 
sobě. Nikdo nemohl říct, jak může Harryho tělo reagovat. Snapeův plán byl rychle přenést 
Harryho přímo ke sv. Mungovi, kdyby to vypadalo, že je něco špatně, ačkoli všichni doufali, že 
se nic takového nestane… 

Bla, bla, bla... Harry po chvíli málem přestal poslouchat, bylo nechutné, být takhle přetřásán. Ti 
dva se bavili přes jeho hlavu, jako by si neuvědomovali, že tam Harry sedí! 

Zdálo se, že Snape od minulého večera nemá chuť se na Harryho dívat - snad proto trval na 
tom, že spolu budou mluvit v absolutně tmavé místnosti - ale nyní konečně spočinul pohledem 
na chlapci, jenž nervózně ležel na operačním stole. 

Remusovy hnědé oči hřály, byť jen lehce, což mohlo být způsobeno tím, že za nimi byl Snape. 
Těžko říct. „Neměj obavy.” 

No, mělo ho to jen uklidnit, než půjde pod nůž, že? Ne že by Harry potřeboval chlácholení. 
Nikdy předtím se mu ho nedostalo a ani to neočekával. Každopádně si nedokázal představit 
Snapea, nabízejícího útěchu. „Tak tohle vám nejde,” nečekaně vykřikl Harry, měl toho plné 
zuby. „Měl byste...” 

Snape přistoupil blíž. „Ano?” 

Chytni mě za ruku, řekni, že to bude dobrý… 

„To je jedno,” zamumlal Harry. Nežádal o věci, které nemohl mít. 

Jeho potřeba se musela projevit beze slov, ačkoli si byl Harry jistý, že na něj nebylo použito 
Legilimens. Přesto Snape v dalším okamžiku opět popošel blíž, stanul mu po boku a zamumlal: 
„Skutečně si nemyslím, že by sis musel dělat starosti, Harry...“ 

„Jo, jasně. Vy jste ten, kdo prohlásil, že mě to zabije.” 

„Ale ty jsi řekl, že ne,” poukázal Snape. „A tvé instinkty jsou často docela dobré. Tak co tě 
udržuje tak napjatého?” Harry neodpovídal, a tak Snape naléhal: „Je to ta jehla?” 

„Skvěle, jen mi to připomínejte,” zanaříkal Harry. „Tohle vám totálně nejde.” 

Přál si, aby tam byl skutečný Remus a stál u něj během operace. Remus by věděl, co dělat. 
Položil by Harrymu ruku na čelo a mluvil by o tom, jak by na něj byli jeho rodiče pyšní, řekl by, 
že za chvíli bude po všem… 

Přesto Harry musel toho člověka ocenit; Snape se opravdu snažil. „S tímhle sis vedl dobře,” 
ujistil chlapce a ukázal směrem na infúzi, kterou sestra zavedla Harrymu do ruky, aby zajistila 
přísun tekutin. 

„Jo, tohle je ale z plastu,” zdůraznil Harry. „Nebo z gumy nebo něčeho takového, nevím, snažil 
jsem se nedívat! Bolelo to, ale nebylo to něco obrovského, co by se snažilo prošpikovat mě 
jako...“ polknul. 

„Ani tu… to neuvidíš,” poukázal Snape a znělo to, jako by svůj hlas nechával klidným jen s 
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velkou námahou, jen kvůli Harrymu. „Nevzpomínáš si? Podají ti… určitý druh plynného lektvaru, 
aspoň myslím, a také ti tou trubičkou zavedou léky, díky kterým usneš.” 

„Tím to bude jen horší,” odhodlal se říct Harry. „Ta bezmocnost je nejhorší. Jen tu muset ležet a 
přijmout tu jehlu, být v bezvědomí, takže bych se nemohl bránit, ani kdyby to bylo nutné…” 

Věděl, že to nedávalo smysl. Konec konců si on sám vybral celkovou anestézii, jak to nazval 
doktor. Místo toho mu byla nabídnuta injekce do třísel, ale Harry věděl, že bude lépe, když se 
od téhle procedury bude držet dál. Jeho hrůza by ho ovládla, prostě to věděl. Zapojily by se 
reflexy. Svévolná magie by se vyvalila z místa hluboko v jeho duši a nechala by zmizet 
transplantační jehlu. 

Jestli to chtěl dokončit, tak neměl jinou možnost, než se učinit bezmocným. To ale ještě 
neznamenalo, že se mu to líbí. 

„Budu bojovat za tebe, kdyby k tomu došlo,” vážně přislíbil Snape. 

„Neopouštějte mě,” slyšel Harry sám sebe, jak prosí a schoulil se. 

„To bych neudělal.” 

Harry přikývl, podivně uklidněn, ale než mohl říct něco dalšího, přišel chirurgický tým. Proběhlo 
pár příprav, během kterých Snape sundal Harrymu brýle a schoval je do kapsy. Pak Harry přece 
jen spatřil jehlu; něco vstříkli do trubičky, která byla napojena na žílu v jeho ruce. Lehce 
ucuknul, ačkoli se ho jehla nedotkla a pak cítil ruku, která mu stiskla prsty v teplém, 
bezpečném sevření, sevření, které slibovalo, že tam bude tak dlouho, jak bude třeba. Pomohlo 
mu to soustředit se, pomohlo mu to vzpomenout si, že nebyl s mudlovskými doktory sám. Byl 
tu někdo, kdo ho chápal, kdo by mu pomohl, kdyby se situace ubírala špatným směrem. 

Přelil se přes něj pocit nepřekonatelné ospalosti. Harry zavřel oči, stěží cítil, že mu přes nos a 
ústa dávají masku. Pak začal dýchat něco chladnějšího a vlhčího než obvykle. 

A ta ruka stále držela jeho, jistota, které se mohl držet, ačkoli jeho prsty už nebyly schopny 
udržet stisk. 

Harryho poslední myšlenka před tím, než ztratil vědomí, byla No, kdo ví? Třeba to jde Snapeovi 
mnohem líp, než jsem si myslel. 

Další věc, kterou si pamatoval, byly nejasné hlasy odrážející se od stěn všude kolem něj. 
Nemohl otevřít oči. Taky se nemohl hýbat, ale zdálo se, že to z větší části ani nechtěl, takže se s 
tím neobtěžoval. 

Útržky rozhovoru se točily okolo, chvíli byly na doslech, jindy ne. Nějaká jeho vnitřní síla je 
tlačila blíž a potom pryč. Harry si mlhavě vybavil výlet do Brightonu, když byl malý, vlny 
omývaly pobřeží, Dudley vbíhal do vody a z vody a cákal na Harryho, dokud nezačal brečet. 
Chipsy, vzpomněl si najednou Harry a jeho mysl se ubírala jiným směrem. Opravdu vynikající  
chipsy. S octem… Výtažek z anatázie není v žádném případě podobný octu, pane Pottere… ale 
ne, pan Potter je můj otec, ne? … počkat, mám vůbec otce? 

Zničehonic Harry pocítil úzkost a vydal krátký, kňučivý zvuk. 

Slyšel, jak se přibližují kroky a tentokrát se zdálo, že se jeho uši mohou natáhnout a zachytit 
útržky řeči. Ty, co spolu příliš nesouvisely, mu daly chvíli zabrat, než je pochopil, přesto mohl 
říct, že to mluvil Remusův nádherný hlas. Remus a ještě někdo. 

„Říkali čtyři hodiny…” 

„Už je to příliš dlouho… celé dny…” 

„…kéž by se probudil…” 

64 Kapitola 12. ZE SRDCE



„Remusi,” Harry se dokázal natolik probrat, aby zachraptěl. Nechtěl, aby se o něj Remus bál; 
teď už byl vzhůru. No, tak nějak. Vypadalo to, jako by znova usnul hned poté, co vyslovil to 
jméno, přes svou dřímotu byl stále schopen slyšet a cítit. Ruka mu odhrnula vlasy z čela, pak 
mu někdo omyl obličej, i když čistící kouzlo by to udělalo stejně dobře, určitě… ale ta voda byla 
výborná, tak výborná. Teplá a lehce navoněná, okamžitě ho znovu uspala. 

***

„Harry,” znovu se ozval hlas, tentokrát zněl zřetelně, jako by se jeho sluch vymanil z dosavadní 
zmatenosti. 

Harry zamrkal a cítil, že ho začala bolet víčka. Jak se ten pocit šířil, uvědomil si, že mu celé tělo 
tepe lehkou bolestí. Ignoroval to a znova zamrkal, pak už dokázal udržet víčka otevřená. Svět 
se mu míhal před očima, jako vlnění žáru nad vyprahlou zemí. Harry na to zíral, ale neviděl 
pokoj, ve kterém ležel, ani chodbu, kterou bylo možno zahlédnout za otevřenými dveřmi. 
Jediné, co viděl, byl Remus, vypadal trochu jinak než obvykle, ale stále byl k poznání. 

„Hej, Remusi,” zasténal a trochu přimhouřil oči. Jak to bylo dlouho, co skutečně mohl mluvit s 
Remusem? 

Remus přistrčil židli blíž k posteli a položil Harrymu ruku na čelo. „Žádná horečka,” poznamenal, 
ale když chtěl prsty oddálit, Harry se jich neobratně chopil a povzdechl si. Když položil 
Remusovu ruku vedle sebe na postel, tak propletl jejich prsty. Proč bylo tak zatraceně těžké 
pohnout vlastní rukou? Na tom nezáleží, teď, když tu měl Remuse, se cítil o tolik lépe. 

„Proč bych měl mít horečku?” napadlo ho se zeptat, i když ta otázka zněla nesmyslně. Ani si 
nebyl jistý, jestli slyšel dobře. 

„Měl jsi ji celé hodiny,” vysvětlil Remus, napnul prsty, ale Harry ty své pevně sevřel, takže se 
ten muž nemohl uvolnit. Ale proč by se chtěl Remus odtáhnout? Nikdy předtím se Remus 
nezdráhal poskytnout mu útěchu. Že by byl Remus naštvaný kvůli tomu, co se stalo Siriusovi? 
Ne, to nemůže být ono. Ta krátká zpráva, kterou od něj dostal, nebyl vůbec zlostná. Alespoň si 
to myslel… 

Pak mu na mysli vytanula Remusova tichá slova… Měl jsi jedno z našich… Ale ta slova nedávala 
smysl. 

„Našich?” opakoval Harry a svraštilo se mu čelo. „Naše co? Oh, máš na mysli naše doučování?” 
Na obličeji se mu objevil nejasný výraz mezi zamračením a zmatkem. „Cítím se opravdu 
špatně, Remusi.” 

„Co ti je?” ostře se zeptal Remus a naklonil se blíž. „Spal jsi čtyřicet hodin a oni řekli, že by to 
měly být čtyři. Mohl bys mít ještě další komplikace...“ 

„Huh?” To bylo vše, co mohl Harry odpovědět. „Ne, cítím se špatně kvůli tomu doučování, fakt 
hloupě,” plísnil se. „Myslím, že jsem ti nikdy nepoděkoval. Hmm, možná jo. Vypadá to, že si 
nedokážu vzpomenout, ale třeťák byl už dávno. Nebo to bylo v druháku, když jsi nás učil 
Obranu?” 

Remus vedle něj ztuhnul, jako by ho ta otázka naprosto zaskočila, ale pak pomalu přikývl. „Bylo 
to ve třeťáku, když jsi… mě měl z Obrany, Harry,” odpověděl hlasem, který zněl tak nějak 
mimo. Pobaveně? Ne, pobaveně ne, spíš zmateně, napadlo Harryho. „A jsem si docela jistý, že 
jsi mi poděkoval.” 

„Nikdo mě nikdy nedoučoval, Remusi. Nikdo. Ani jednou,” řekl Harry a poněkud vrávoravě se 
nadzvedl. Bolelo to, jenže ho bolelo i to ležení. 

Remus se na to zamračil, což Harryho zmátlo, dokud nezjistil, že Remus zaregistroval, že 
potřebuje nastavit postel. Vytáhl hůlku zpoza teplé vesty a očaroval matraci, takže se sklopila o 
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něco výš. 

„Ahhh,” zasténal Harry, když se mu protahovala záda oproti náklonu. No nebyl to typický 
Remus, tak pozorný a ohleduplný? „Mmm. Díky Remusi. Teď se cítím o moc líp.” 

Znovu se podíval na Remuse, tentokrát si uvědomil, že vypadá nějak divně. Rozmazaně. Hmm, 
celý pokoj byl rozmazaný. Vůbec ho nenapadlo říct si o brýle, nebo si vůbec uvědomit, že je 
obvykle nosí. To rozmazání bylo vlastně roztomilé, pomyslel si. Shodovalo se s tím otupělým 
pocitem v jeho hlavě. 

„Chutná ti limonáda?” znenadání se zeptal. 

„Příliš sladká,” odpověděl Remus a tentokrát to znělo, jako by měl hodně práce, aby se 
nezasmál. „Dal by sis trochu, Harry? Máš žízeň?” 

Ale Harryho myšlenky už byly úplně jinde. „Myslíš, že mají domácí skřítkové něco proti 
citrusům? Řekni, pamatuješ si na tu čokoládu? To bylo vážně zvláštní.” 

Vypadalo to, jako by Remus na Harryho mrkal, jenže všechno bylo tak rozmazané, nemohl si 
být jistý. „Ta čokoláda, kterou ti dal bratranec?” 

„Ne, čokoláda, kterou jsi mi dal ty, hloupý,” řekl Harry a stiskl Remusovy prsty. Bylo tak 
příjemné s ním mluvit. Remusovi mohl říct cokoli. „Ve vlaku. Přece po tom, co mě málem dostal 
ten mozkomor. Poděkoval jsem ti za ni? Tak jako tak to bylo… opravdu divné.” 

„Er… co na tom bylo divného?” 

Harry zavřel oči a zašeptal. „Že díky něčemu jako čokoláda se mi udělá líp, když jsem předtím 
slyšel svou matku křičet, prosit o můj život, umírat, aby mě zachránila…” 

„Tohle slyšíš pokaždé, když se k tobě přiblíží mozkomor?” vyštěkl Remus. 

Harry opět mdle zavřel oči, i když se okolí ustálilo, to rozostření mohlo zmizet jen stěží. Hmm, 
Remus zněl zděšeně. Že by mu Harry za tu čokoládu nepoděkoval? Ale proč by to mělo Remuse 
překvapit? „Všechno jsem ti to říkal, ve třeťáku. Nebo to byl druhák, když jsi nás měl z Obrany?” 

„Třeťák,” povzdechl si Remus. „Proč si ještě trochu neodpočineš, Harry? Myslím, že si to 
neuvědomuješ, ale mluvíš poněkud nesouvisle. Spánek je rozhodně v pořádku.” 

„Nechci spát,” řekl Harry nedůtklivě, dolní ret se mu chvěl. „Budou se mi zdát ty sny. Chci si 
povídat. Skoro vůbec tě nevídám, Remusi. Chtěl jsem tě vidět celý ten strašný rok, když jsem 
se musel účastnit toho Turnaje tří kouzelnických škol.” V hrdle se mu zadrhl vzlyk. „Opravdu, 
opravdu jsem si tě přál vidět. Vsadím se, že bys věděl o žaberníku. Mohl jsi mi taky říct, kde 
bych ho sehnal. Měl jsem za to, že se utopím, protože jsem o tom nikdy neslyšel a neměl jsem 
ponětí, jak se stát mořskou pannou. Ještě že Dobby věděl, kde ho hledat.” Najednou se jeho 
mysl úplně odpoutala od jezera. „Um, můžu se tě na něco zeptat? Je to… poněkud osobní. 
Můžeš mi říct, abych šel k šípku, jestli chceš. Pořád budeme přátelé.” 

Rozmazané přikývnutí byla odpověď na jeho otázku. 

Harry se trošku převalil na bok a znovu se protáhnul, pokoušeje se vzpomenout, co to vlastně 
chtěl říct. Oh, jasně. 

„Bolí přeměna na vlkodlaka?” 

„Jak dlouho ses mě chtěl na tohle zeptat?” Remus zalapal po dechu a zněl, jako by zadržoval 
dech. 

„Od třetího ročníku,” trpělivě objasnil Harry, vyznělo to, jako by to byl Remus, kdo mluví 
nesouvisle. „Nebo to byl druhý, když jsi nás učil Obranu?” 
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Další potlačovaný smích. „Ve druhém jsi měl Zlatoslava Lockharta, Harry.” 

Prsty, které držel, se mu vysmekly a Remusův hlas přicházel z větší dálky. Harry zamžoural a 
viděl ho, jak mluví se sestřičkou-čarodějkou v šedozeleném hábitu. Hmm, sestra-čarodějka. 
Zajímalo ho, proč nebyl s madam Pomfreyovou, když byl zraněný. Hmm, jak se zranil? 
Famfrpál? 

„Bude si něco z toho pamatovat?” slyšel říkat Remuse. 

„Jen neurčitě,” odpověděla léčitelka. „Se zbytkem léčby začneme, až bude myslet jasněji. Za 
normálních okolností bych neváhala, ale s tím, co ho sem dostalo? Raději budeme opatrnější.” 

Harry se zcela posadil, poněkud nejasně si uvědomil, že není ve školním hábitu. Nemotorně 
spustil nohy z postele, řekl si, že by se měl raději obléct na hodinu Přepravování, Přetvarování, 
nebo Pře-něčeho, každopádně když se Remus vrátil, jemně zvedl jeho nohy zpět na postel. 
Stlačil ho na záda a přikryl dekou. Harry se cítil, jako by se vytrácel, ale tentokrát to bylo 
příjemné vytrácení. Měl za to, že Remusovi může věřit. Mohl mu říct i tu nejstrašnější pravdu. 

„Nemám rád Lockharta,” přiznal, nebyl si vědom toho, že to je zcela irelevantní. „Měl jsem s 
ním školní trest. Musel jsem podepisovat poštu pro jeho ctitelky svou vlastní krví.” 

„Cože?” 

Podivné, jak může být výkřik tichý, napadlo Harryho. „Jo,” bezstarostně pokračoval, vzpomínky 
vířily, proplétaly se… ale byly tam. „Byl tam brk, který škrábal do kůže a bral ti krev. Ať jsi psal 
cokoli, vyrylo se ti to do ruky. Jo… Nesmím říkat lži, na všechny ty fotky, kde byl Lockhart na 
koštěti a na ruce jsem to měl až ke kosti.” 

Remus vydal nějaký přiškrcený zvuk. 

„Pořád tam mám jizvu,” vzdychl Harry. „Další jizva navíc. Věděl jsi, že hlavní charakteristikou 
mé jizvy je, že je ohyzdná a deformující? Ne, počkej. To jsou dvě charakteristiky, že?” Svraštil 
obočí. „Možná je jen ohyzdná. Nemůžu si vzpomenout...“ 

„Tvoje jizva není ohyzdná,” tiše prohlásil Remus. 

Harry se odmlčel, nejasný záblesk informace prorazil mlhou v jeho hlavě. „Oh, víš co? Myslím, 
že ta slova byla pro někoho jiného. Snad Snapea? Ne, on není tak špatný. Věděl jsi, že není tak 
špatný, Remusi? Třeba jen nemá rád vlkodlaky, studenty, mě, myslím že učení, Nebelvír, 
Mrzimor, poškrábané kotlíky, Čmuchala, Havraspár, nebo když říkám Voldemort...“ 

„Proč jsi neležel?” přerušil ho Remus, zněl unaven tím rozhovorem. 

Harry se na matraci usadil o něco pohodlněji. „Ležet? Ach v posteli. Víš co říká Ron? Že 
zmijozelští lžou, jako když tiskne.” Náhle se zahihňal, veselí bylo za chvíli přerušeno širokým 
zívnutím. „A není tu skoro žádná dýňová šťáva, řekl bys o tom Dobbymu? Um, mohl bys mě 
vzbudit, až bude čas na vyučování? Teď bych měl mít Přetransponovávání a nemůžu ho 
zameškat. Jsem v něm skutečně špatný.“ 

„Vzbudím tě, až budeš muset na hodinu, Harry,” ospale pronesl Remus, po krátké pauze dodal: 
„Mám zavolat sestru-čarodějku, a požádat ji o Bezesný spánek?” 

„Už to na mě nepůsobí,” zamumlal Harry, nečekaně srozumitelně, když se přes něj převalila 
vlna vyčerpání. „Kvůli jizvě mám sny. Nebo… něco na ten způsob. Někdy se mi, ale zdá o 
Čmuchalovi a to je v pořádku.” 

„Měli bychom se vrátit k hodinám nitrobrany,” slyšel vzdychnout Remuse. Ale Remus ho 
nitrobranu nikdy neučil. Byl si toho Remus vědom? 
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Celý zmatený, nechal Harry ty otázky, aby se mu vypařily z hlavy, naklonil se k ruce, která o
objímala jeho ramena a chystal se spát.

Kapitola 13. FINITE INCANTATEM

„Už se cítíš líp?” zeptal se hlas vedle Harryho lokte. 

Když Harry otevřel oči, svět stále vypadal rozmazaně, ale tentokrát věděl, že má sáhnout po 
brýlích. Nicméně předtím, než je mohl najít, mu je pár rukou jemně usadil na nos. 

Byl zdřevěnělý a bolavý, v boku mu pulsovalo, ale to bylo pochopitelné. Alespoň už měl pokoj 
od všech jehel; a to muselo něco stát. „Jo, lépe,” konečně odpověděl a vzhlédl. 

„Dej si trochu limonády.” 

Z nějakého důvodu to znělo opravdu, opravdu skvěle. Harry do sebe obrátil plnou sklenici, 
která mu byla podána a napadlo ho, že možná byl jen žíznivý, poněvadž se zdálo, že ten 
štiplavý, citrusový nápoj odstranil veškerou bolest. Otřel si rty do rukávu od pyžama, rozhlédl 
se a rozpoznal jeden z pokojů u sv. Munga. Nebylo možné, aby nemocnice Frimley park neměla 
v evidenci ani jeden lékařský přístroj. 

Snape šel zavřít dveře a očaroval je, předtím než se začal ptát: „Víš, kdo jsem?” 

„Jo,” odpověděl Harry, zajímalo ho, proč se ho na to ptal. Vrhl letmý pohled kolem a viděl, že 
jedině jeho postel je obsazena. Přesto se necítil zcela klidný, když měl odpovědět otevřeně. 
„Dal jste mi za test Troll - minus s pár zajímavými poznámkami.” 

Snape mu věnoval nevlídný pohled a vrátil se na židli vedle postele. Než položil otázku, natočil 
se čelem k Harrymu, „Takže už máš jasno? Ve všem?” 

„Proč bych neměl mít jasno?” 

„No,” protáhl Snape slabiku a zdálo se, že se baví, „vypadalo to, že sis byl na chvíli až příliš jistý 
mou totožností.” Usmál se, když viděl Harryho tvář v šoku. „Vlastně to bylo, jako by sis vzal 
Blábolivý lektvar. Velice poučné. Získal jsem jasný dojem, že cítíš naprostou volnost říct Remusi 
Lupinovi všechno, co chceš.” 

Harry se ani trochu nebavil. „To nemyslíte vážně, že?” Hmm, zdálo se, že jo. „Co jsem říkal?” 

Snape pokrčil rameny, i když ten pohyb měl jen popřít cukání potlačovaného smíchu. „Většina z 
toho nedávala smysl. Vypadalo to, že ani přesně nedokážeš napočítat do tří, například.” 

„To není pravda!” 

„Ujišťuji tě, že je. Také jsi nostalgicky vzpomínal na vaše doučování a čokoládu, dokonce ses mě 
ptal, jestli bolí přeměna ve vlkodlaka.” 

Harry cítil, jak se začíná červenat. 

„To nemusíš,” řekl Snape, jeho hlas byl uklidňující. „Ve Frimley parku mě upozornili, že je zcela 
normální mluvit poněkud volně, když se probereš po Ánestetickém lektvaru.” 

„Ale já si nemůžu vybavit, že bych se vzbudil, s někým mluvil a mimochodem, vrtalo mi to 
hlavou, ale nikdy bych se Remuse nezeptal na… tohle.” 

„Očividně bys to udělal,” poukázal Snape a opět mu začaly cukat rty. „A že si nedokážeš nic 
vybavit je taky v pořádku. Nedělal bych si s tím těžkou hlavu, Harry.” 

„Vypadá to, že jsem si dal menšího šlofíka,” zamumlal Harry, jedna jeho část stále dumala nad 
tím, jestli si z něho Snape dělá dobrý den. „Bradavice jsme opustili dnes ráno, ne?” 
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„Dneska je 26.,” tvrdil Snape. „Jestli mi nevěříš, tak se zeptej léčitelky, až přijde. Nebo,” navrhl 
cynicky, „by ses chtěl podívat do Denního věštce?” 

Harry se zachvěl. Ano, Věštec se sice konečně uráčil oznámit Voldemortův návrat, ale co se 
jeho týče, byl to nadále ostudný plátek. „Um… ne. Neřekl bych.” 

Harry se stále cítil trapně, udělal však to nejlepší, co ho napadlo a nechal tu věc plavat. Stejně 
ho ale zajímalo, co dalšího mohl říct. Mluvil o Snapeovi, nebo snad odhalil něco, díky čemu by 
jeho, Rona a Hermionu mohli vyloučit, třeba jejich pokus o Mnoholičný lektvar? Přiznal, že 
zachránil Siriuse před mozkomory díky Hermionině obraceči času? 

Stejně bylo těžké představit si Snapea natolik přátelského, aby mluvil o těchhle věcech, a tak 
se rozhodl nedělat si s tím těžkou hlavu. „Tohle není Frimley park,” poukázal. „Co se tedy 
stalo?” 

„Celé hodiny jsi měl horečku a nenabyl jsi vědomí, když jsi měl,” vysvětloval Snape, svraštilo se 
mu čelo, jak si vzpomínal na své obavy. „Ti hlupáci ti chtěli podat další mudlovské léky tou 
trubičkou, co jsi měl zaraženou v ruce, jako by si neuvědomovali svou chybu. Za tvůj stav byly 
v první řadě zodpovědné právě ty lektvary!” 

„To je v pořádku,” řekl Harry, považoval za divné, že by měl být ten, kdo bude povzbuzovat. 

„Teď už možná je,” připustil Snape, jeho ruce stále svíraly jedna druhou. „Ale téměř čtyři dny jsi 
ležel buď v bezvědomí, nebo jsi nesouvisle mluvil. A léčitelé tě navíc poznali.” 

Harrymu se v rozčilení rozšířilo chřípí. „To může být problém.” 

„Ano. Měl jsem tě přemístit na bezpečné místo a pak přivolat léčitele z Řádu. Ale bál jsem se, 
že by to bylo plýtvání časem. Nikdy jsem neviděl tak vysokou horečku, ani přibližně. Já… 
zpanikařil jsem.” 

„Oh,” odpověděl Harry slabým hlasem, nemálo šokován. „Um, no ale to je pochopitelné. Musel 
jsem být ve špatném stavu.” 

„Docela dost.” 

„Tak co jste jim řekl?” 

„Rozhodl ses řídit auto, naboural ses a zranil si kyčel. Zatímco jsi byl v bezvědomí, lékaři z 
pohotovosti tě nadopovali; očividně jsi měl reakci na nevhodnou léčbu.” 

„A oni na to skočili?” zvolal Harry. V knize, kterou mu ukázal Snape, se pyšnily obrázky stop, 
které zůstanou po transplantaci kostní dřeně; drobné ranky, uspořádané v úhledně 
rozmístěných, paralelních řadách. Se zraněními po autonehodě to nemohlo mít co dělat. „To mě 
ani neprohlédli?” 

Snape se vyhýbal jeho pohledu. „Oni… ah, nedovolil jsem jim použít kouzla, kterými by tě 
vyšetřili, nic, co by mohlo odhalit tvou chybějící kostní dřeň. Neústupně jsem trval jen na 
takových lektvarech, které by vypudily zhoubné látky, které zbyly po zákroku.” Po Harryho 
nedůvěřivém pohledu dodal: „Osobně jsem je včaroval do tvého žaludku. Každopádně není 
důvod se obávat, že by tady někdo zjistil celou pravdu.” 

„Jo,” zatlačil Harry, „ale nikdo z nich mě neprohlédl?” 

„Snad bys to měl udělat sám,” slabě odpověděl Snape a odvrátil se. 

Harry to udělal. Odhrnul přikrývky a kouknul se pod pás pyžama. Ugh, sakra. Oblast kyčlí 
vypadala rozedřeně, jako by byl povrch vydrhnut a maso bylo nařezáno způsobem, jakým ho 
teta Petunie učila drážkovat pečeni. 
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„Oh,” řekl nakonec, trochu překvapený, že to nebolelo. „Vy… er, tohle jste na mě taky vyčaroval 
vy?” 

„Bylo to nutné,” upjatě tvrdil Snape, založil si ruce, takže byly vidět ošoupané lokty Remusova 
kabátu. „Ale omlouvám se za ten zásah.” 

„Um… no, dobrý nápad, řekl bych,” odvětil Harry a pokusil se to odbýt smíchem, jenže to 
shledal dosti obtížným. Nemohl jinak než uvažovat, zda Snape musel obnažit jeho kyčel, aby 
vykouzlil to zranění. Ne, patrně ne, usoudil, ale rozhodně se nehodlal ptát. Čas obrátit list. „Jak 
je na tom teta Petunie? Když jsem byl mimo tak dlouho, tak už musela mít operaci.” 

Opět se zdálo, že Snapeovi dělá velké potíže pohlédnout mu do očí. 

„Tak co?” pobídnul ho Harry. Když Snape pořád nic neříkal, kousl se do rtu. „Vidím, že se 
vyskytly problémy. Odmítla to, jak mi o tom předtím říkali? Je to ono?” 

„Ne, Harry,” tiše mu řekl Snape, pak se natáhl a obě jeho ruce vzal do svých. „Je mi líto, není 
pro mě lehké ti to sdělit. Tvoje teta zemřela.” 

Harry zíral na zeď před sebou, ale ve skutečnosti ji neviděl. „Oh. Um, hádám, že je to ode mě 
pěkně odporné, když první věc, co mě napadne, je ochranné kouzlo.” 

„Praktické, řekl bych,” ujistil ho Snape, jeho ruce ty Harryho lehce stiskly. 

„Ne, je to zmijozelské,” rozhodl se Harry, ale tentokrát to slovo nepronesl posměvačně. Lámal 
si hlavu, jaký by z něj byl teď člověk, kdyby nediskutoval s Moudrým kloboukem. Sedl si v 
posteli a opět cítil, že musí něco udělat... ale nebylo co. „Měl bych být zklamaný. Aspoň trochu. 
Chci říct, obzvlášť za těchto okolností.” 

Snape zaváhal, pak dal Harrymu jednu ruku za krk a v pomalých kruzích mu ho začal 
masírovat. Jeho dotek byl nejdříve nejistý, ale když napětí z chlapcovy strany začalo mizet, 
přitlačil a jeho prsty zkušeně vyhledávaly léčivá místa, kde se nejlépe aplikovaly lektvary. 

„Obzvlášť za jakých okolností?” zeptal se citlivě. 

Harry věděl, že s ním je manipulováno. Snad byl dokonce zmanévrován, ale byl to tak skvělý 
pocit, že si to ani nechtěl přiznat. Nemluvě o faktu, že jej utěšoval Snape; Harry věděl, že vše, 
co by stačilo udělat pro to, aby ho donutil přestat, bylo říct jediné slovo. Nechtěl, aby přestal. 

„No, víte jak,” odpověděl. Uvolnění prostupovalo celým jeho tělem, jak mu prsty nepřestávaly 
masírovat krční obratle, ačkoli téma hovoru bylo stěží příjemné. „Nebýt mě, tak by se to 
nestalo.” 

„Ale stalo by se to, Harry,” naléhal Snape a dal Harrymu prst pod bradu, až se na něj chlapec 
podíval. „Stalo. Není to tvoje chyba. Viděl jsi, v jakém stavu byla.” 

„Nedokážu...” o tom mluvit, chtěl říct, ale zdálo se, že jeho učitel pochopil. 

„V pořádku,” nenuceně přisvědčil Snape. „Sdělím ošetřovatelům, že jsi vzhůru a při smyslech. 
Předpokládám, že si rychle poradí s povrchovými zraněními, ale jelikož se nemůžeme zmínit o 
tvé operaci, tak se budeš muset, co se týče bolesti uvnitř, spolehnout na mé lektvary.” 

„Nemám žádné vnitřní bolesti,” protestoval Harry, ačkoli v určitém slova smyslu to nebyla 
pravda. 

„Ale budeš, až Rujovníkový lektvar, který jsem ti přilil do limonády, přestane působit.” 

Harry unaveně přikývl. Není tomu dlouho, kdy by ho myšlenka, že mu Snape něco podstrčil, 
zaručeně vyděsila. Nyní se nemohl přimět, aby se kvůli tomu znepokojoval. Ron by řekl, že je 
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cvok, ale na druhou stranu, Ron Snapea neznal. 

Harry ho znal málo, ale stačilo to. „Děkuji,” řekl a znovu se položil. „Za všechno. Za to, že jste 
se mnou zůstal během operace, byl jste se mnou tady, teď. Za lektvar, za…” Nevěděl, co říct 
dál. 

„Jsi hodně důkladný, co se týče díků, že?” vypozoroval Snape, postavil se a oprášil prach z 
Remusových vlněných kalhot. „Nemusíš mi děkovat, Harry.” 

Pak, jako by byl naštvaný, jak přirozeně to řekl, rázně oznámil: „Seženu někoho, aby se na tebe 
podíval. Mezitím, pokud se na to cítíš, můžeš dohnat trochu učení.” 

Harry sledoval jeho pohled a všiml si učebnic vyrovnaných na nočním stolku. Příliš se na učení 
necítil, ale snad by to z jeho mysli mohlo vytlačit vše ostatní. Když Snape odešel, Harry vytáhl z 
hromádky Přeměňování: Teorie a praxe pro šestý ročník, a dal se do čtení. 

***

„Jeden by si myslel, že jsi čtyři dny nejedl,” lehce komentoval Snape, když Harry spořádal 
druhý podnos s večeří. 

„Však jsem taky nejedl,” opáčil Harry. Pak se pozastavil nad učitelovým samolibým úsměškem. 
„Nebo snad ano?” 

„Nemohl jsem tě nechat hladovět, ne?” 

„Kdysi byste to udělal,” přemítal Harry. Pak si uvědomil, že to není pravda. Dokonce už v prváku 
na něj Snape dával pozor, například ho ochránil, když mu Quirrell proklel koště. Kritizoval ho 
sice nemilosrdně a choval se tak, aby si celý svět myslel, že by mu nic neudělalo větší radost, 
než kdyby viděl Harryho mrtvého, ale když přišlo na věc, stál na stejné straně, už odedávna. 
„Takže jste mi něco včaroval do žaludku?” usuzoval. 

„Dýňovou šťávu,” vtipkoval Snape, načež se široce usmál, když viděl Harryho výraz. „Ne, 
samozřejmě, že ne. Byl to vyživovací lektvar, velmi slabý, ale dostačoval na to, aby tě dokázal 
na neomezenou dobu udržet naživu.” Zachvěl se. „Nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat, než 
nabudeš vědomí.” 

„No, teď je mi fajn,” oznámil Harry, přehodil nohy přes kraj postele a chystal se vstát. Hmm, 
fajn asi bylo trošku přehnané; byl si na nohou nejistý, jako batole. Nicméně to nebylo nic, co by 
nezvládl. „Vše, co potřebuji, je telefon. Neřekl bych, že u Sv. Munga nějaký mají?” 

„A… telefon,” rozpačitě zopakoval Snape. 

„Jo, abych mohl zavolat strýci Vernonovi,” vysvětlil Harry a když Snape stále vypadal zaraženě, 
vykřikl: „Nevím, jak dělají tyhle věci kouzelníci, ale musím se dovědět o pohřbu. Možná bychom 
se měli vrátit na Privet Drive.” 

„Nemyslel jsem si, že bys chtěl jít na pohřeb,” opatrně nastínil Snape. 

„No, tak jste myslel špatně,” odsekl Harry a cítil se v defenzívě, mizerně a zranitelně zároveň. 
Sečteno a podtrženo, byla to příšerná kombinace. „Je to slušnost a předtím, než se začnete 
utrhovat, jak je nebelvírská oddanost zcela nesmyslná, zamyslete se, jaký zde máme úkol. Není 
pravděpodobné, že bych Dudleyho dostal na svou stranu, ale rozhodně nebude souhlasit s 
jakýmkoli ochranným kouzlem, pokud se budu chtít vyvlíknout z pohřbu jeho matky. I když…” 
Napadlo ho něco jiného. „Kdy vůbec odešla? Je možné, že pohřeb proběhl, když jsem byl 
mimo.” 

„Zemřela předevčírem,” uvedl Snape. 

„Tak to jsem jej zatím nezmeškal.” 
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„Pravděpodobně ne. Ačkoli stále můžeme nepřítomnost omluvit tvrzením, že jsi byl příliš slabý 
na to, abys došel.” 

„Ne.” 

„Harry...” 

„Ne.” 

„Dobrá,” podřídil se Snape. „Budu se snažit objevit telefon, protože bych ti nedoporučoval, aby 
ses vracel na Privet Drive, aniž by sis napřed promluvil s rodinou. Tvůj strýc je příliš prchlivý.” 

Harry neměl ponětí, jak to profesor dokázal, ale ten člověk byl během pár minut zpátky a 
nabízel mu úzký, stříbrný mobilní telefon. Harry v životě s žádným nezacházel. Chvíli mu trvalo 
si uvědomit, že neuslyší tón číselníku, a o něco déle mu zabralo zjištění, že ho musí zapnout. 

Poté, co uslyšel zvonění, pošeptal Snapeovi, „Mohl byste?” a víceméně ho máváním vystrnadil 
z pokoje. Snape neodešel, ale ustoupil k začarovaným dveřím. 

Harry se zhluboka nadechl a připravil se, že bude čelit hněvu strýce Vernona. Byl to ale Dudley, 
kdo zvedl sluchátko. 

***

Dudley, který očividně brečel, pomyslel si Harry. Jen stěží rozpoznal svého bratrance. 

„Oh, H-Harry,” vzlykl. „Je to strašné, strašné. S-slyšel jsi, řekli ti to?” 

„Ano, řekli,” jemně odvětil Harry. „Je mi to líto Dudley. Vím, že ti to nepomůže, ale je mi to 
opravdu, opravdu líto.” 

„T-taťka si myslí, že ji máš na svě-svě-svědomí!” řekl Dudley a jeho tón byl někde mezi ječením 
a nářkem. „Řekl, že už nemůžeš přijet domů, Harry. Ni-ni-nikdy!” 

Následovalo pár polknutí a pak se zdálo, že se Dudleymu podařilo víc se kontrolovat. 

Harry víceméně předpokládal, že Vernon odmítne vzít si ho znovu k sobě; to znamená, že nejen 
ochranná kouzla, ale i jeho jediný domov mimo Bradavice byly nadobro ztraceny. Poněkud ho 
překvapilo, že Dudley zněl tak žalostně, ale Harry to připisoval celkovému citovému zpustošení. 
Napadlo ho, že když vám zemře matka, asi to není tak zlé, když vám je jenom rok a nemůžete 
zcela pochopit tu ztrátu. 

„Mohl bys mi říct kdy bude pohřeb?” zeptal se Harry. „A kde?” 

„Ooooh, uděláš lépe, když nepřijdeš, Harry,” přesvědčoval ho Dudley neústupným hlasem. 
„Myslím to vážně. Táta se tě chystá zabít.” 

„No tak, vždyť víš, že něco v tom smyslu říká pořád,” zamumlal Harry. „Teda alespoň mně.” 

„Jo. Kdysi jsem si myslel, že je to legrační. Mrzí mě to. Jenže teď…” Dudley znova polkl a začal 
mluvit rychle, jako by slyšel někoho přicházet. „Neviděl jsi ho. Má takový výraz v očích. Je to 
děsivé, Harry. Nechoď, jasný? Nechoď.” 

„Dudley...” 

„Musím končit,” vyjekl bratranec. „Už nevolej! Ale… jo, můžeš mi napsat. Budu rád, pokud to 
nepošleš po sově. Ahoj!” 

Spojení se ukončilo. Harry chvíli zíral na telefon, až si vzpomněl, že by ho měl vypnout. Když 
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Snape přišel zpět, Harry řekl: „Neřekl bych, že mě Dudley nenávidí.” Ale jeho hlas byl bez 
života. „To nebude dost na to, aby to udrželo oběť mé matky v činnosti, že? Chci říct, pokud mě 
strýc Vernon nenechá u sebe doma, tak není místo, které by šlo očarovat.” 

„Myslím, že bychom se měli vrátit do Bradavic,” oznámil Snape. „Čím dřív, tím líp. Postarám se 
o všechno, co budete potřebovat během zotavení.” 

„Ne,” řekl opět Harry a snažil se přijít na to, proč ho ta myšlenka naplnila takovou úzkostí. 
„Nechápete? Já… já ani nevím, jestli měli mí rodiče pohřeb. Nemůžu prostě zmizet a dělat, jako 
by se nic nestalo. Nemůžu předstírat, že smrt tety Petunie se mnou nemá nic společného!” 

Když se Snape stále tvářil zdráhavě, Harry přitlačil: „Budeme se držet v pozadí, dobře? Budeme 
se jakoby skrývat… držet z dohledu. Ale musím tam jít, profesore. Prostě musím.” 

„Kdy a kde?” povzdechl si Snape, vzal telefon a vsunul ho do Remusovy náprsní kapsy. 

„To Dudley neřekl.” Harry si byl jistý, že by mu to bratranec neřekl, i kdyby mu znova zavolal. 
„Sežeňte mi nějaké Kvikálkovské noviny. Mělo by tam být oznámení.” 

Snape zíral. 

„Nechcete pomoct?” vyštěkl Harry z obavy, že to nakonec po tom všem zmešká, pokud Snape 
zůstane tak vzpurný. „Fajn. Budu se tedy sám potloukat po mudlovském Londýně a hledat 
Kvikálkovské noviny. Jestli uvidím Voldemorta, budu křičet. Jak se vám to líbí?” 

„Přestaňte se chovat jako malé děcko. Stejně nemůžu splnit, po čem vaše srdce touží, aniž 
bych vás tady nechal o samotě, což neudělám.” 

„Vyčarujte je!” 

„Bez ohledu na vaši víru v mé schopnosti, Pottere, nemůžu.” 

Harry zíral s pusou dokořán. „Nemůžete?” 

„Je povzbudivé vidět vás natolik šokovaného zjištěním, že nedokážu všechno,” dobíral si ho 
Snape a jeho opovržení nad námětem hovoru bylo zcela evidentní i s Remusovou intonací. „Ale 
ne, nemůžu.” 

„Tak sežeňte někoho z Řádu, aby je vyzvednul!” křičel Harry. „Hned!” 

„Váš tón mě příliš nezajímá, Pottere!” 

Harry nehodlal ani o fous ustoupit. „A mě ten váš už vůbec!” 

„Toto se snižuje k něčemu zcela infantilnímu,” pomalu pronesl Snape, přičemž bylo každé slovo 
proloženo pohrdáním. Pronikavě se díval na Harryho a pak se otočil. 

„Zůstaňte tady a nehýbejte se. A kontrolujte svou hysterii. Dostanu vás na ten pohřeb, když 
vám to udělá takovou radost.” 

Harry sebou praštil na postel a řekl si, že až tohle všechno skončí, tak mu bude úplně jedno, 
jestli Severuse Snapea už nikdy neuvidí. 

***

Ten den bylo chladno a mrazivo, na jihu se kupily bouřkové mraky a hřbitov se ztrácel v 
dlouhých odpoledních stínech. Harry se chvěl, když z dálky pozoroval pohřební průvod. Vítr mu 
hvízdal v uších, takže nebyl schopen rozpoznat slova chorálu, který pozůstalí zpívali, ale to bylo 
v pořádku. Chtěl jen pozorovat a vědět, že je dost odvážný na to, aby snesl ten pohled. 
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Průvod vkročil do kostela. Snape pokládal obecní kostelík za příliš malý na to, aby jim poskytl 
úkryt a kousavě se Harryho zeptal, jestli opravdu chce způsobit ohavnou scénu na události, 
která by měla po všech stránkách působit posvátně. Nebyl pobaven tím, že Harry navrhl použít 
neviditelný plášť a navíc Harry nežertoval. Kdyby nebyl kouzelný plášť v jeho kufru v 
Bradavicích, použil by ho. Škoda, že kouzlo Accio nefunguje po celém Skotsku. Byl zvědav, jestli 
by mohlo pro někoho, jako je Albus Brumbál. 

Nebo Voldemort. 

Pohřební obřad skončil a Harry zpoza stromu pozoroval, jak se pozůstalí jeden po druhém 
trmácí zvlněným trávníkem k nedaleko zaparkovaným autům. Paní Figgová byla mezi nimi a 
ještě rozpoznal několik dalších lidí ze sousedství. Strýc Vernon a Dudley odcházeli poslední. 
Otec a syn, společně truchlící, se lehce chvěli, starší muž objímal chlapcova ramena. Harry si 
přál, aby za nimi mohl přijít a znovu říct, jak je mu to líto, že nevěděl, že by se to mohlo stát, že 
chtěl jen pomoct. 

Byl si vědom, že nejlepší bude tenhle rozhovor vynechat, ale jak tam tak stál za stromem a 
zavrtával se do Remusova kabátu, vyslovoval rty ta slova a říkal si, že to bude muset stačit. 

Snape si ho prohlížel. „Jsi v pořádku?” 

Ne, nejsem v pořádku. Ona je mrtvá, mrtvá. A je to moje vina. A v kyčli mi tepe bolestí, ten tvůj 
zatracený Rujovníkový lektvar je mizerný! Už vůbec nepůsobí! A možná, že mě nemilovala, ale 
vychovala mě a já jí něco dlužím, nebo ne? Za to, že si mě vzala k sobě, dovolila mi zůstat, i 
když mozkomorové napadli Dudleyho jenom proto, aby se dostali ke mně. A já se ani nemůžu 
zúčastnit jejího pohřbu, aniž bych se musel plížit a skrývat! Ne, nejsem v pořádku! 

„Jo, dobrý,” odpověděl Harry. Zahleděl se do dálky a spatřil, že Dursleyovi odjeli. „Chtěl bych 
vyjít a podívat se na hrob.” 

Snape se zamračil, ale odvětil, že tam necítí nic temného, jen žal. 

„Vy…” Harry polknul. „V tom případě počkejte tady. Chci být sám.” 

„Nebudu daleko,” ujistil ho Snape a lehce se zachvěl. Harry si nemyslel, že by to bylo ze 
strachu. 

„Na, vezměte si ten kabát zpět,” nabídl mu Harry a začal ho ze sebe setřásat. 

Snape zavrtěl hlavou. „Je to Remusův kabát a on by byl raději, kdybys ho měl ty, když ti je 
zima.” 

„Ne, to je v pořádku...” 

„A já bych byl také raději, kdyby sis ho nechal,” sdělil Snape. „Běž.” 

***

Harry shledal hrob pokojným a nemohl si pomoct, ale měl dojem, že to od něj bylo špatné. Klekl 
si před otevřenou díru, díval se na hromadu čerstvě vykopané hlíny vedle a pokoušel se přijít 
na to, co tetě Petunii říct. 

„Čekalo se, že mě budeš milovat,” začal a pokoušel se dostat se skrz spleť emocí, která jej 
dusila. „Byl jsem jen dítě a nebyla to moje vina, že mě nechali na vaší rohožce. Nemohl jsem za 
to, že nejsem mudla! Věděla jsi, jak moc jsem se snažil zrušit svou magii, abych byl něčím, co 
bys mohla milovat? Ale čekalo se od tebe, že mě budeš milovat bez ohledu na cokoli, čekalo se 
to!” Harry se odmlčel, a dlaní si utřel mokré líce. „Hádám, že jsi taky věděla, že tě nemiluji. Řekl 
bych, že teď na tom nezáleží, ale nebyla to nenávist… no, ne taková, jakou jsi ty chovala ke 
mně. Nechtěl jsem, aby to všechno takhle skončilo, Dudley zůstal bez matky...” 
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Až někde z břicha se mu vydral vzlyk, protože věděl, jaké to je toužit po matce, která není. 

Harry usoudil, že mluvení nepomáhá. Jen to způsobilo, že byl více rozrušený. Ještě nějakou 
chvíli klečel v tichosti a tiskl k sobě Remusův kabát. Teď to bylo víc než teplo; bylo to utěšující. 

Soumrak zbarvil hřbitov do šeda. 

Harry vstal a uvědomil si, že Snape musí mrznout. Musí si myslet, že Harry je zaručeně 
zpitomělý, když tady klečí tak dlouho kvůli ženě, která pro něho zaživa příliš neznamenala. 

„Ty!” napadl ho hlas zpoza trávníku, když se zvedal. „Jak se opovažuješ? Přišel ses zasmát, 
znesvětit její hrob?” 

Než Harry mohl začít utíkat, skolil ho Vernon vzteklým úderem do obličeje. Harry letěl několik 
stop, než narazil na zem. Před očima se mu míhaly hvězdičky a ovládl ho známý hněv, hněv, 
který potřeboval výpust a našel by si ji. 

Ale nic v jeho nitru nevybuchlo; žádná svévolná magie se nevynořila, aby ho zachránila. Vernon 
si to k němu rázoval, vztek mu změnil rysy a záhyby tuku se mu třásly. A Harry si říkal - k čertu 
s Výnosem. Tohle si nenechám líbit, tentokrát ne. Sáhl do kapsy u riflí a ohnal se hůlkou, když 
zvolal: „Petrificus Totalus!” 

Ale nestalo se nic, vůbec nic. Vernon Dursley ani nepoklesnul strachem. Prostě pokračoval v 
chůzi a ječel o tetě Petunii, Harrym a nesmírné troufalosti. 

„Petrificus Totalus!” znovu vykřikl Harry a dal do zaklínadla všechnu svou sílu, přičemž se hůlka 
stala prodloužením jeho křečovitě namířené ruky. Neschopným prodloužením; opět jím 
neprojela energie, aby vytryskla z hůlky. „Immobilus!” zkusil. „Impedimenta Forneo! 
Serpentsortia! Avunculare Evanesco!” 

Vernon už byl skoro u něj, když Harry propadl panice a začal se drápat dál od něj. „Exilio 
Fumare!” 

V ten moment kolem něj vybuchla magie, sprška jasně zelených jisker, které rozvířily vzduch, 
lehký úder blesku rozechvěl zemi pod jeho nohama. Vernon s ohlušujícím žuchnutím spadl 
čelem na zem, Dudley vyběhl zpoza rohu a začal na Harryho ječet: „Co jsi to udělal? Vše, co 
jsme chtěli, byla ještě klidná chvilka u hrobu mé matky! Říkal jsem ti, abys nechodil, říkal jsem 
ti to!” 

Harry se nějakým způsobem vyhoupl na kolena, pak sklopil pohled na hůlku, která stále ležela 
chladně a nepoužitelně v jeho ruce. Nebyla to jeho magie, co zastavilo Vernona, to bylo jisté. 

Snape se mihl v úhlu Harryho pohledu, jen pár kroků od něj. Harry zíral a slabě řekl bratranci: 
„Nebyl jsem to já, nebylo to moje... Neudělal jsem to...” 

Pak se Snape chystal něco říct, ale Harrymu to připadalo jako nesrozumitelný hluk. Upadl do 
bezvědomí a bezvládně se skácel na zem, Severusovi k nohám.

Kapitola 14. REMUS

Harry se probral v pokoji, který mu byl děsivě povědomý, i když byl mnohem méně špinavý, 
než jak si ho pamatoval. Co dělal v Siriusově ložnici na Grimmauldově náměstí 12? Harry 
hlasitě vydechl, převalil se na bok a přitáhl si kolena pod bradu. Zavřel oči, ale zdálo se, že si 
stále dokázal vybavit pohled na pokoj, koupající se v matném světle vycházejícího slunce.
 
„Harry?“ zeptal se okamžitě Remusův dobře známý hlas.
 
Nechal oči pevně zavřené. „Dostaňte mě odsud, jasný? Nejsem si jistý, co jste si myslel, že 
děláte, když jste mě ze všech možných míst dopravil právě sem, ale dostaňte mě odsud!“
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„Já jsem tě sem nepřinesl,“ odpověděl Remus. „To Severus.“
 
„Severus?“ Harry se narovnal a neobratně se posadil na letiště, přičemž balancoval na 
pokrčené noze, kterou měl pod sebou a zíral na Remuse. „Jak myslíte to Severus?!“
 
„Je v přízemí,“ vysvětlil Remus, „ale zavolám ho, jestli chceš...“
 
„Počkej,“ rozkázal mu Harry a začervenal se, když slyšel, jak hrubě ta slova vyzněla. „Chci říct, 
ty nejsi…“ Poněkud opožděně mu došlo, že za pomoci Mnoholičného lektvaru se mohl za 
Remuse vydávat kdokoli. „Um, když jsi byl v Bradavicích, kam jsi měl každý měsíc ve zvyku 
chodit, když nastalo určité období?“
 
„Oh, Harry,“ zasmál se Remus, ale když byl chlapcův výraz stále nehybný, zamumlal, „V 
Chroptící chýši.“
 
Harry, stále s určitým podezřením, pokračoval: „Co znamenají slova Neplecha ukončena?“
 
„Smažou Pobertův plánek. Opravdu, Harry!“
 
„Oh, dobře,“ připustil Harry. „Hádám, že to jsi opravdu ty. Takže Severus… er, chci říct profesor 
Snape je dole? Vypadá už jako obvykle?“
 
„To bych neřekl,“ odvětil Lupin. „Oh, účinky Mnoholičného lektvaru již pominuly, jestli ses ptal 
na tohle. Ale je… řekněme… poněkud neklidný.“
 
Harry se opět rozhlédl po pokoji. „Tak ho, prosím, dostaň sem nahoru. Uděláš to?“
 
„Harry,“ tiše řekl Remus a vstal z postele. „Vyřešíme to, jasný? Vyřešíme.“
 
V ten moment si Harry vybavil hřbitov, strýce Vernona a jak zaklínadlo za zaklínadlem odmítalo 
skrze něj přejít do hůlky. Vzhlédl a zelené oči měl rozšířené a trochu divoké, jak mu zjištění 
pravdy sevřelo žaludek. „Přišel jsem o svou magii, že?“
 
„Vyřešíme to,“ zopakoval Remus. „Teď mě nech sehnat Severuse.“
 

***
 
Harrymu skoro vylezly oči z důlků, když přišel jeho druhý učitel; v životě by ho nenapadlo, že 
uvidí Snapea v mudlovském oblečení. Tedy, už ho viděl, když se v něj přeměnil bubák, ale to se 
nepočítá. Nyní před ním učitel Lektvarů stál v tmavě šedých kalhotách a zmijozelsky zeleném 
roláku. Ten vzhled by možná seděl, kdyby k tomu měl ještě hábit. Ale bez něj? To prostě nebyl 
Snape.
 
„Unáhlili jsme se, když jsme si mysleli, že ses zotavil,“ započal Snape rozhovor a prkenně se 
zastavil ve dveřích, jako by se zdráhal přiblížit k Harrymu. „Než jsi začal doopravdy spát, strávil 
jsi několik hodin v bezvědomí, což jasně naznačuje, že stále potřebuješ léčení.“
 
„Nemluvě o tom, že jsem na strýce Vernona vyzkoušel deset, dvanáct kouzel,“ zamručel Harry. 
„Ani ho nepolechtaly, natož aby ho zastavily. Bylo to, jako by věděl, že si už nadále nedokážu 
udržet magii!“
 
„Jednoduše byl rozzuřený.“
 
Harry vydal polohysterický smích. „Bere se to jako provinění proti Výnosu, když se kletby, které 
chcete seslat, nevytvoří? Ne že by teď záleželo na tom, jestli mi zlomí hůlku nebo ne. Teď ji asi 
moc nevyužiji, že?“
 
Remusův vlídný hlas se do toho vložil. „Harry, víš lépe než kdo jiný, že v sebeobraně můžeš 
magii použít.“
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„Jo, vím,“ uznal Harry. „Prostě jen nemůžu uvěřit, že se mi to stalo. Chci říct, co je k čertu 
špatně? Kouzelníci jen tak neztratí své nadání!“

„Transplantace kostní dřeně zřejmě zasáhla úroveň ovládání tvé magie,“ energicky odpověděl 
Snape a po Harryho pátravém pohledu dodal, „Ano, ano, Lupin ví vše. Musí, protože s ním tady 
zůstaneš, dokud se situace nevyjasní.“
 
„Harry vyvalil oči. „Tady? Já tady nemůžu zůstat!“
 
„Kde jinde bychom tě měli zabezpečit?“ vyzvídal Snape a bylo evidentně slyšet trochu z jeho 
starého, dobíravého tónu. „Na Privet drive se už nikdy nevrátíš a Bradavice nepřichází v 
úvahu.“
 
„Bradavice by se mi líbily,“ zarytě odvětil Harry. „Musím se vrátit do svých hodin.“
 
Snape ze sebe vydal něco jako zavrčení, připomínající Remusovo, když byl ve vlčí podobě. „To 
jsi se úplně pomátl, Pottere? V tuhle chvíli, podle toho co víme, nemáš žádné schopnosti! Přesto 
navrhuješ, že budeš pokračovat v docházce do ústavu, kde téměř každá vyučovací hodina 
vyžaduje, abys užíval aktivní magii? Jak dlouho předpokládáš, že bys dokázal utajit svůj stav 
před spolužáky?“
 
„Ron a Hermiona by neřekli ani živáčkovi...“
 
„Merline, ušetři mě prostoduchých idiotů!“ zvolal Snape. „Ne všichni v Bradavicích jsou culící 
se, pochlebovační Nebelvíři přímo hořící touhou zachovat tvé tajemství! Několikrát do týdne 
sdílíš vyučování s Dracem Malfoyem, nebo ne? Očekáváš, že jeho pozornosti ujde, jak 
nezvládneš předvést nejjednodušší kouzlo?“
 
Harry si neuvědomoval, že zadržuje dech, dokud nevydechl. „Oh, myslím, že mi to už došlo. 
Máte obavy, aby si to Voldemort nedomyslel.“
 
„Brilantní dedukce, pane Pottere,“ ušklíbl se Snape.
 
„Teď vážně, Severusi. Ty a já jsme měli několik hodin na to, abychom to prodiskutovali.“ Přerušil 
ho Remus. „Buď spravedlivý.“
 
„Ah, Nebelvír a čestnost,“ zazněla opovržlivá odpověď. Přesto to vypadalo, že se po tom Snape 
uklidnil. Vkročil o něco více do pokoje a pokračoval v promluvě k Harrymu „Pána zla by nic 
nepotěšilo více, než kdyby tě viděl mrtvého. Přemohl jsi ho, Pottere, což je fakt, který jen stěží 
snáší. Kdyby se dověděl, že jsi v současné době bezbranný, rozpoutal by učiněné peklo, aby se 
k tobě dostal. Bradavice i se všemi starodávnými ochranami pro tebe nebyly zdaleka bezpečné 
ani v minulosti. Vyvázl jsi jen díky svému obrovskému nadání pro magii a velké dávce štěstí.“
 
„Dobrá, dobrá, rozumím,“ kousavě pronesl Harry. Božíčku, tohle mohl zastavit už po první větě; 
nemusel s ním jednat jako s naprostým tupcem. „Nelíbí se mi to, v podstatě mi to pořádně leze 
na nervy, ale řekl bych, že máte pravdu. Grimmauldovo náměstí 12 je pro mě nejbezpečnější. 
Navíc umístění domu může prozradit pouze Strážce tajemství, kterým je čistě náhodou jediný 
kouzelník, kterého se kdy Voldemort bál! V pořádku, jasný? Došlo mi to!“
 
„Zní zoufale,“ komentoval Lupin polohlasem.
 
„Co jsi čekal?“ křikl Harry. „Sirius nemohl tohle místo vystát! Nenáviděl, že tu musí být zavřený, 
aniž by mu dělal společnost někdo jiný, než vřeštící portrét jeho matky, která jím opovrhovala a 
ten nejméně oddaný domácí skřítek, jakého kdy svět viděl!“ Harrymu nepříjemně zablesklo v 
očích a když opět promluvil, byl jeho hlas chladný a vypočítavý. „Kde je vlastně Krátura?“
 
„Krátura je mrtvý,“ oznámil Remus.
 
„Je jeho hlava připevněná ke zdi?“ ušklíbl se Harry a zatnul pěsti zklamáním. Chtěl toho malého 
sráče zabít sám. Jo, chytnout ho pod krkem, až by mu oči vylezly z důlků a vypadly mu z lebky, 
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pak by mu ji ukroutil a pořádně nakopl, pak znova a znova, dokud by z ní nezbylo nic než 
krvavá, kašovitá hmota.
 
Ponuré stíny mu pluly v očích, když to zvažoval.
 
„Ovládejte se, pane Pottere!“ zvolal nečekaně Snape a přistoupil blíž, aby chytl Harryho za 
ramena. Jenže s ním nezatřásl, jen ho chytil a snažil se s ním setkat pohledem. „Teď nejde o váš 
dům, ani o domácího skřítka, kterého nenávidíte, či jakoukoli jinou nepodstatnou představu, 
která se mihne vaší roztěkanou myslí. Jde o vaši magii.“
 
„Chtěl jste říct o její nedostatek,“ zamumlal Harry a pohlédl na Snapea. Dlouhé, černé vlasy mu 
zpola zastíraly obličej a ztemňovaly jeho výraz. Jo, Snape se rád skrýval… pak mu došlo, že 
učitelův sarkasmus a vztek také skrýval něco jiného, něco, co už předtím spatřil, i když to tehdy 
bylo na Remusově tváři. Ale Snape byl pod ní. Snape se o něj bál, v podstatě až přehnaně. 
Neklidný, tak to nazval Remus.
 
Tak jako tak, Harryho k smrti užíral hněv, díky čemuž se cítil… poražen. Protože dokonce ani 
Snapeovo znepokojení to nemohlo spravit, nebo snad ano? „Je to tak nějak ironické, že?“ řekl 
Harry a polknul, když ze sebe setřásl učitelovy ruce. „Roky jsem strávil tím, že jsem si přál, aby 
má magie zmizela. A teď, když se mnou Dursleyovi nadobro skončili, je pryč sama od sebe!“
 
Remusův laskavý hlas poskytoval ujištění a naději. „Domnívám se, že je to dočasná anomálie, 
Harry. Už jsme tě nechali prohlédnout léčitelkou.“
 
Harry si sundal brýle, promnul si oči a znovu si je nasadil. „A?“
 
„Prozkoumala tě pomocí kouzel od hlavy k patě,“ ploše oznamoval Snape, přičemž stále stál jen 
několik palců od Harryho kolen, „A došla k závěru, že z velké části je na vině ta dlouhotrvající 
horečka. V kombinaci s pofiderními mudlovskými lektvary v oběhu spálila tvé magické jádro na 
popel. Nepomohlo ani to, že mezitím, co to probíhalo, si tvé tělo uvědomovalo, že ztratilo kostní 
dřeň. Když se zaměříme na tohle, místo toho co je podstatné, zjistíme, že se tvá krev nebránila 
tomu problému. Aspoň tomu věří léčitelka Marjygoldová.“ 
 
„Vy věříte něčemu jinému?“ zeptal se Harry a obával se, že by odpověď mohla být ještě více 
nepříjemná, než to, co doposud slyšel.
 
„Situace je příliš spletitá na to, aby byla Marjygoldová v pozici ji zhodnotit,“ objasnil Snape. 
Sedl si do noh postele, ale čelem se otočil k Harrymu. „Je členem Řádu a věřím jí, jinak bych ji 
sem nepřivolal, jenže v její teorii jsou nesrovnalosti.“
 
Harry se posadil o něco rovněji. „Jaké?“
 
„Rujovníkový elixír ti zmírnil bolesti. Kdyby tvé jádro bylo zcela spálené, jak Marjygoldová tvrdí, 
lektvar by byl buď neúčinný nebo smrtelný, jak už jsem ti jednou říkal.“
 
„Nejprve to zabíralo,“ sdělil mu Harry. Svírání v hrudníku mu ztěžovalo dýchání. „Ale v den 
pohřbu byl k ničemu.“ Ještěže to nebyl jeden z těch smrtících.
 
„Měl jsi bolesti a nenapadlo tě říct mi to, Harry?“
 
„Hele, jsem dost zvyklý nestěžovat si, jasný?“
 
Snape přikývl, měl zadumaný výraz poté, co si vyměnil významný pohled s Remusem.
 
„Co je?“ pobízel je Harry a když váhali, dodal, „No tak. Co je?“
 
Byl to Remus, kdo promluvil. „Severus se zmínil o pár věcech, které jsi v minulých dnech říkal, 
Harry. O… klamání sebe sama, o pocitu viny, když někdo zemře. Zajímá nás, jestli se nesnažíš 
potrestat. Máme podezření, že léčitelka neměla vůbec pravdu. Tvé jádro je bezpochyby 
popálené, minimálně horečkou, ale skutečný důvod by mohl být ten, že v první řadě toužíš 
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trpět za to, že jsi tetě poskytl kostní dřeň.“
 
Harrymu bylo na zvracení. Tohle si o něm Remus vážně myslel?
 
„Nevěříte těmhle žvástům, že ne?“ dožadoval se odpovědi a odsunul se od Snapea. Pak ho 
napadlo, aby do svého pohledu zahrnul oba dva.
 
„Na hřbitově jsi se raději rozhodl trpět, než abys mi řekl o další lektvar,“ poukázal Snape.
 
„Jo, a udělal jsem dobře, protože jinak by mě kouzelný nápoj mohl zabít!“ Oh, počkat… ukázalo 
se, že lektvar byl jeden z neúčinných, ne smrtících. No, o to tady nejde. „A mám toho hodně na 
svědomí!“
 
„No právě,“ jemně tvrdil Remus. „Patrně nejde jen o tvou tetu, že? Obviňuješ se kvůli Siriusovi, 
Cedriku Diggorymu a nepochybně i za to, že má Voldemort zpět své tělo.“
 
„Vy dva jste měli příjemný, dlouhý rozhovor, že?“ navezl se do nich Harry. „Tak se na to 
podívejme. Hmm, jednal jsem jako totální pitomec a vystavil se nebezpečí, když jsem Siriuse 
donutil jít ven. Taky jsem trval na tom, přesně jako Nebelvír, kdybyste nevěděli, abychom se s 
Cedrikem o ten pitomý Pohár tří kouzelnických škol rozdělili a byla to má krev, co napomohlo 
vzkřísit toho vraždícího vymaštěnce. Tudíž si myslím, že to, jak to vnímám, je zcela na místě. 
Proč už jednoduše neuzavřeme ten seznam? Jestli chcete jít přímo na věc, tak je má vina taky 
to, že rodiče zemřeli! Voldemort šel po mně, to teď víme. Kdyby mě nebylo, tak by tady Remus 
ještě měl svého nejlepšího přítele. Vlastně dva!“
 
„U Blacka jsem na vině i já,“ ujistil ho Snape.
 
„To vím,“ zaječel Harry a vyletěl na nohy. „A taky Brumbál, smrtijedi, Voldemort a když na to 
přijde, tak i sám Sirius! Nemyslím si, že všechno je moje vina. Sakra, měl byste se zčásti 
obviňovat i kvůli mým rodičům, ne? Tehdy jste byl taky špeh a tady jste neodvedl zrovna 
perfektní práci, že?“
 
„Harry...“ skočil mu do řeči Remus.
 
„Nech mě mluvit,“ pohotově jej přerušil Harry a chodil z jednoho konce místnosti na druhý, jak 
se snažil uspořádat si myšlenky. „Fajn. Je tady hodně viny a nejsem natolik blbý, abych 
předstíral, že ani jedna není má, bez ohledu na to, jakými otřepanými frázemi mě chcete 
zavalit. Ale co vás to napadlo dalšího?“ Zasmál se a ten zvuk byl tak pronikavý, až hraničil s 
chichotáním. „Že bych se týral? Co je to za snůšku keců? Vsadím se, že ani jeden z vás nemá 
diplom z psychologie, takže mě laskavě přestaňte analyzovat, ano? Zamyslete se nad tím! Oh, 
jistě, trestám se tím, že ztratím kontakt se svou magií! To dává smysl, že? Protože teď tady 
nebude nikdo, kdo by naplnil věštbu, nikdo, kdo by nadobro skončil s tím hadovitým sráčem. 
Takže hromady dalších lidí můžou umřít a já se budu moct cítit ještě více vinný. Díky za výborné 
zhodnocení mého charakteru, ale já nejsem tak natvrdlý!“
 
„On zní rozumně, Lupine,“ zareagoval po chvíli Severus.
 
„Jo, on zní,“ parodoval Harry. „Jak starý bych měl být, abyste přestal mluvit, jako bych tady 
nebyl?“
 
„Bav se s námi s určitým respektem,“ poznamenal Snape. „Lupin je zde, aby ti pomohl, stejně 
jako já.“
 
Budu si mluvit, jak se mi, k sakru, bude chtít, chtělo se Harrymu zakřičet, ale věděl, že jeho 
učitel má pravdu. Vylil si svůj hněv a všechno to ze sebe dostal a nyní bylo na čase zvážit 
situaci.
 
„Tak, jaký je plán?“ klidně se jich zeptal Harry, opřel se o zeď a dost se bavil jejich ohromenými 
výrazy. Předpokládal, že počítali s tím, že se bude vztekat o něco déle. Možná, že si vzpomněli 
na loňský incident, kdy se přestal natolik kontrolovat, že zdemoloval Brumbálovu pracovnu.
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Věděl, že znova mohl udělat něco podobného. Dopálený byl na to dost. Momentálně se cítil jako 
by si temná energie z přístěnku prorazila cestu přímo k jeho poraněné kostní dřeni. Ale 
nehrozilo, že by vybuchl, ne více než doposud. Měl v plánu udržet ji v sobě a vyřešit problém, 
jak řekl Remus.
 
Snape chvíli odhadoval Harryho uklidněnou tvář a pak objasnil plán, jak to nazval Harry. „Lupin 
tě bude školit, jak vyburcovat magii. Zůstane zde s tebou, tak dlouho, jak bude třeba a během 
toho, co zde budete, nikdo z Řádu hlavní štáb nenavštíví. Čím méně se bude o tvém problému 
vědět, tím lépe. Musím se vrátit do Bradavic, abych pokračoval v učení a službách Řádu, ale 
dopravím se sem pomocí letaxu každý večer, co budu moci, abych ti pomohl zvládnout 
nitrobranu.“
 
Harry pozvedl ruku k jizvě. „Myslíte, že to bude stále propustná, i když jsem vy… vy… vyhořel?“
 
„Nevyhořel jsi Harry,“ okamžitě popřel Snape. „Byl jsi zraněn, ale dostaneš se z toho.“ Odmlčel 
se, ale Harry nic neřekl. „A co se týče jizvy, nevidím žádný důvod, proč bych měl věřit, že se 
Pán zla napojuje na tvou magii, když k tobě vysílá sny. Proto se za každou cenu musíš naučit, 
jak si zaštítit mysl.“
 
„Ale jak to můžu udělat, když nemám žádnou magii?“
 
Snape vypadal zaskočeně. „K tomu abys vycvičil svou mysl, nepotřebuješ nutně čarodějnictví, 
Harry, ačkoli to samozřejmě pomáhá. V každém případě očekávám, že se den po dni, co budeš 
pracovat s Lupinem, začne magie znovu tvořit.“
 
„Tak nitrobrana,“ zamumlal Harry a pokyvoval. „Správně. Budu pěkně v prdeli, jestli Voldemort 
nahlédne do mé mysli a uvidí, že mé schopnosti zmizely.“
 
„Přesně tak.“
 
„Jenže Brumbál řekl, že mě měl učit on sám,“ Vzpomněl si Harry. Ne že by chtěl pracovat s 
Brumbálem, ale domníval se, že by na tom ředitel mohl trvat. „Nemělo by to ještě platit?“
 
„Profesor Brumbál, Harry,“ pokáral ho Remus.
 
Snape trochu vysunul bradu. „Máš nějaké výhrady k tomu, abych tě učil? Jestli je tomu tak, 
rozhodně to Albusovi vyřídím.“ Odmlčel se a odvrátil pohled. „Vím, že tohle ráno není nejlehčí, 
ale myslel jsem, že jsme se už přes to přenesli, Harry.“
 
„To ano,“ zahuhlal Harry a připadal si poněkud trapně, že to musí připustit před Remusem. 
„Jen…“ Nevěděl, jak to říct; nechtěl Snapea podrazit nebo ztrapnit. Dokonce ani nechtěl ranit 
jeho city, i když měl za to, že by mohl, byť nechtěně. Ale bylo to příliš důležité, než aby to 
ignoroval, a tak se do toho vrhnul. „Máte v plánu mě tentokrát učit? To jediné, co jste dělal loni 
bylo ječení a vyhrožování. Ó, ano a ještě napadání, dokud jsem dokázal aspoň trochu vnímat.“
 
Remus se lehce usmál. „Skoro jako starý Trutt z Kouzelných formulí, Severusi. Vzpomínáš? Byl 
jsi samozřejmě bystrý student, ale vybavuji si, že dokonce i ty jsi čas od času shledával jeho 
vystupování… jdoucím na nervy.“
 
„Nevyučoval jsem jako Trutt,“ Snape zalapal po dechu, byl očividně otřesený. „Ten člověk byl 
neschopný.“
 
Harry o žádném Truttovi neslyšel, ale věděl, co si myslí o Snapeovu stylu výuky. „Pořád jste na 
mě naléhal Uzavřete svou mysl, Pottere, znova a znova. Necháváte mě vyhrát, dáváte mi do 
rukou zbraně!“ napodoboval ho. „Ale ani jednou jste mi neřekl, jak mám udělat, aby se to 
nedělo!“
 
„Jasně jsem ti řekl, aby sis každý večer, než půjdeš spát pročistil mysl, ty nevděčný blbečku!“
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„Jo, a já jsem se o to ani nepokusil,“ uznal Harry. Nechtěl přemýšlet o tom, proč si nedal tu 
práci. „Dobrá, vraťme se k obviňování: oba jsme udělali chybu a já to vím. Povedu si lépe, 
přísahám. Tentokrát odvedu svou část práce; chápu, že by to pro mě, pro nás všechny 
znamenalo jistou prohru, kdyby teď do mě Voldemort pořádně nahlédl.“
 
„Severusi?“ pobídl ho Remus, jelikož se domníval, že Harryho nabídka je víc než fér.
Snape byl poněkud podrážděný. „Budu se snažit lépe objasnit všechny náležitosti a pomůžu ti s 
procvičováním.“
 
„Hotovo, vidíte, jak to bylo jednoduché?“ lehce ho popíchl Harry. „Řekněte, můžu psát svým 
přátelům, během toho, co zde budu?“
 
Snapeovy zašpičatělé prsty odhrnuly dlouhý pramen černých vlasů z čela. „Ano, ale dávej 
pozor, co napíšeš. A ani neposílej dopisy po sovách. Vezmu je, když přijdu a pošlu je ze Sovince 
v Bradavicích.
 
Harry to považoval za poněkud paranoidní, ale za předpokladu, že by je někdo sledoval, by 
nedělalo dobře, kdyby sovy létaly kolem Grimmauldova náměstí.
 
„Prostě nemůžete nechat mou poštu na pokoji, že?“ zavtipkoval.
 
Snapeovi se na tvář pomalu vloudil úsměv. „O co jde, Pottere?“
 
„Oh, kroťte se,“ slabě odvětil. „Nebo tady Remusovi povím, jak jste jednou v Lektvarech nahlas 
přečetl můj osobní dopis.“
 
„Severusi!“ zalapal Lupin po dechu.
 
„V klidu, nakonec se smiloval,“ Harry se začal smát. Proletělo mu hlavou, že to, co opravdu 
potřeboval, bylo od srdce se zasmát. Svým způsobem ho uspokojovalo, že si ho mohl dopřát se 
Snapem, který dýchal příliš zhluboka, jak se snažil nevyprsknout.
 
Navíc, co se týče pošty, byly by sovy vůbec schopné najít Grimmauldovo náměstí? Není 
pravděpodobné, že by jim Brumbál osobně řekl, že to místo existuje.
 
„Um, mohl byste mi prokázat laskavost?“ odvážil se. „Ron a Hermiona potřebují nějaký způsob, 
jak by mi mohli odepisovat. Hádám, že sovy nejsou dobrá volba. Smím jim říct, že vám můžou 
podstrčit dopisy do pojednání z Lektvarů, víte, že by je připevnili ke svitku a vy byste je sem 
potom přinesl?“
 
„Myslím, že je to možné,“ Snape mluvil pomalu, pokoušel se o svůj zlověstný tón, ale nějak jej 
nemohl docílit. „Nezapomeň se zmínit, aby tví kamarádíčci neupustili nějaký dopis ve sklepení, 
ano?“
 
„Ano, profesore.“
 
Snape hbitě přikývl. „Teď už vážně musím jít, Harry. Budeš se tady cítit s Lupinem dobře?“
 
„No, jistě.“ Harryho by zajímalo, proč se vůbec ptal.
 
„Nepouštěj ho z domu,“ upozornil Snape Lupina. „Nyní je tam mnohem více temné magie, než 
když žil Krátura uvnitř. Je možné, že Pán zla nebude schopen komunikovat skrze jizvu, dokud 
Harry bude v tomto stavu. To by nám mohlo dát čas, který potřebujeme, abychom ho naučili 
nitrobranu.“
 
Tentokrát se Harry neobtěžoval poukázat, že stál hned vedle, i když Snape pokračoval, „Pořád 
je pobledlý, Lupine, a možná se mnou bude muset pracovat dlouho do noci. Ujisti se, že si 
během odpoledne dopřeje pár hodin spánku.“
 
„Hádám, že nedostanu Spící dryják?“ otázal se Harry. „Smrtelný nebo neúčinný, vsadím se.“
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„Tyhle jsou neúčinné.“
 
„Um, co takhle něco, co můžeme dostat v lékárně? Víte, mudlovské léky.“
 
„Opravdu považuješ za moudré, vystavit se další zmršené substanci, která v první řadě 
zapříčinila tvůj stav?“ zeptal se povýšeně Snape.
 
Z tohohle úhlu pohledu? Ne, Harry si už nemyslel, že to byl až tak dobrý nápad. Povzdechl si.
 
„Je mi líto, víc pro tebe udělat nemůžu,“ zlehka přiznal Snape. Všechna povýšenost zmizela.
„Bezpochyby tě ta kyčel ještě bolí, ale to se bude muset zregenerovat.“
 
Harrymu v kyčli vystřelovala bodavá bolest, měl pocit, že ho zničí mnohem dřív, než bude 
odpoledne, ale řekl jen, „Je to dobrý. Zažil jsem horší.“
 
Snape přikývl. „V tom případě se uvidíme dnes večer,“ poznamenal k Harrymu předtím, než 
vykročil ke krbu a vytáhl trochu letaxu z kapsy.
 
Když učitel Lektvarů zmizel mezi zelenými plameny, obrátil se Harry k Remusovi. „ No, měl 
bych se obléct.“ Podíval se na neznámé, příliš velké pyžamo a nejasně zauvažoval, jestli patřilo 
Siriusovi. Ta myšlenka ho zneklidnila a utěšila zároveň. „Um, mám tady nějaké své věci?“
 
„Severus sem některé dopravil pomocí letaxu,“ vyložil Lupin a ukázal na otlučenou truhlu.
 
Harryho zajímalo, jak tohle dokázal získat. Patrně stejně jako Remuse. Prostě si nedokázal 
představit obávaného učitele Lektvarů, jak se potuluje nebelvírskou společenskou místností a 
uvolněně oznamuje, že potřebuje Harryho oblečení. Ale bylo tady. Úhledně složená souprava 
triček, svetrů a riflí. Dokonce i boty a ponožky. Žádné hábity, ale tady je stejně nebude 
potřebovat.
 
„Hej, kde jsou mé učebnice?“ zvolal Harry. Remus totiž opustil pokoj, aby se Harry mohl 
převléct.
 
„Severus říkal, že je nebudeš potřebovat,“ křikl Remus a Harry, který si zrovna oblékal džíny, se 
málem převrátil.
 
„To si myslí, že mám jako prázdniny, nebo co?“ zaječel Harry a trhaně otevřel dveře během 
toho, co si zapínal zip. Remus stál hned za nimi. Oops. „Promiň, nechtěl jsem tě zbavit sluchu.“
 
„Oba si myslíme, že v tomto sběhu událostí se potřebuješ soustředit jen na jedinou věc,“ jemně 
vysvětloval Remus.
 
„Jo, ale na mých OVCÍch taky záleží.“ Odsekl Harry, než se zklidnil. „Ale řekl bych, že nejsou 
podstatné, pokud nebudu moci kouzlit. Dobrá, nejdříve to nejdůležitější. Tak, co je tedy důležité, 
Remusi? Jak vůbec začneme?“
 
„Přines si hůlku; je dole v šuplíku,“ nařídil mu Remus. „A přijď dolů. Ale neměj strach, Harry. 
Nedokážu uvěřit tomu, že by tvé kouzelné jádro bylo zcela vypálené. Najdeme žhavý uhlík a 
vzkřísíme ho k životu.“
 
„Jo,“ řekl opět Harry, ale hluboko uvnitř si nebyl tak jistý.

Kapitola 15. EXPECTO PATRONUM

Harry klečel před ohništěm v salónku v přízemí, hůlkou mířil na roztroušený popel uvnitř a ze 
všech sil zakřičel: „Incendio!” 

Zrníčko popela lehce vzlétlo, načež se opět sneslo, aby se přidalo ke svým druhům v krbu. 
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„Vidíš, to bylo lepší,” řekl Remus povzbudivě. „Tentokrát se něco stalo.” 

„Remusi, fouknul jsem do toho, to je celý!” 

Harry sebou praštil na zem jak dlouhý, tak široký. Skoro si přál, aby ze stínu vyletěla běhnice 
nebo ďasovec. Alespoň by mohl pozorovat Remuse, jak kouzlí. Jeho vlastní magie, jak si mrzutě 
uvědomoval, vůbec nefungovala. 

Tedy, Remus přinejmenším neměl ten Snapeův příšerný zvyk štěkat, že se nesnaží, i když se 
snažil. Snažil se ze všech sil. Aby z jeho hůlky vyšlehl oheň, aby hluboko uvnitř cítil chvění, 
které by prostoupilo až do kůže a pak ještě dál, aby seslal kouzlo. 

Ale bylo to k ničemu. 

„No tak, zpátky do práce,” potichu naléhal Remus, chytil Harryho za ruku a pomohl mu vstát. 
„Nemůžeme dopustit, aby nás odradilo pár nezdarů. Možná, že nebylo nejlepší začít s 
Incendiem. Potřebujeme něco jednoduššího, snad Wingardium Leviosa.” 

Harry potřásl hlavou. Nenajdete snazší kouzlo, než Incendio a Remus to věděl. Z koho si to dělal 
srandu? Stačí vám energie na zlomek sekundy, abyste rozdělali oheň; zvednout něco do 
vzduchu a udržet to tam vyžadovalo magii přiživovat. 

Přece jen to ale po něm Remus chtěl, tak to Harry zkusil. „Wingardium Leviosa,” seslal kouzlo 
na chomáč prachu, který vylézal z rozedřeného polstrování pohovky. Usilovně na něj zíral, přál 
si, aby se zvedl, ale chuchvalec mu jen vracel upřený pohled. Šklebí se na mě, pomyslel si 
Harry s nechutí. Otočil se k Remusovi, jako by chtěl říct - Co teď? 

„Harry, nikdo, kdo dokázal vyvolat Patrona v tak útlém věku jako ty, nemůže přijít o svou magii 
díky obyčejné horečce.” Remus se mírně houpal na patách a ponořil se do myšlenek. „Ah, třeba 
to vězí v tomhle.” 

„Co?” 

Remus si sedl na trouchnivějící pohovku a poklepával na místo vedle sebe, dokud si Harry 
nepřisedl. „Poslední dny soustředily tvou pozornost na poměrně ponuré myšlenky, že?” 

„Um… no, ne tak docela. Chci říct, že na konci loňského roku jsem se cítil mnohem hůř,” přiznal 
Harry. Zajímalo ho, k čemu se bývalý učitel Obrany chtěl dobrat. 

„Ale být zatažen do všech těch záležitostí se Severusem, Harry...” 

„Hej, Snape a já spolu vycházíme dobře, copak sis nevšiml?” 

„Profesor Snape, Harry, a bylo fajn to vidět. Přesto to pro tebe ze začátku nemohlo být 
příjemné. Přidej k tomu své starosti o ochranná kouzla, umírající tetu a jak tě napadl strýc, což, 
jak jsem zjistil, nebyl ojedinělý případ, a hrůzu, kterou jsi cítil, když jsi musel podstoupit 
celkovou anestézii ani nebudu zmiňovat a...” 

„Snape má pěkně prořízlou pusu,” reptal Harry. 

„Jde o to,” tiše pokračoval Remus, „že tyto události jedna po druhé zatěžovaly tvou mysl. Mám 
za to, že jsi na temném místě, emocionálně...” 

„Oh, skvělý, další snůška psychologických keců. Chystáš se ze mě zase udělat masochistu, 
nebo pro tentokrát pouze průměrného zbabělce?” 

„Odkud znáš slova jako masochista?” zalapal Remus po dechu, zcela vyveden z rovnováhy. 

„Remusi, je mi šestnáct, ne dvanáct,” odsekl Harry. „A přečetl jsem si to v učebnici 
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Jasnovidectví.” 

Remus se snažil vrátit své myšlenky tam, kde skončil. „Jsi na temném místě,” zopakoval a jeho 
hlas začal být nejpřísnější, jaký kdy Harry od Remuse v životě slyšel. Což, celkem vzato, nebylo 
až tak přísné, ale přesto to Harrymu připomenulo, aby jej nepřerušoval. Aby kluk prokazoval 
více respektu, jak řekl Snape. „Věř mi, Harry, není to nesmysl. Je dokázáno, že psychický postoj 
ovlivňuje léčbu. Máš zranění, která je zapotřebí vyléčit, jak fyzická, tak magická. A tvá deprese 
tomu může celkem dobře bránit. 

Z toho důvodu navrhuji, abychom nejdříve pracovali na kouzlu Patronus, které jako pohon, jak 
víš, vyžaduje nepřekonatelně radostné vzpomínky. Tím, že donutíme tvou mysl zabývat se jimi, 
přimějeme tvá zranění, aby se léčila.” 

To byla jedna z nejhloupějších věcí, jakou kdy Harry od Remuse slyšel, hlavně proto, že věděl, 
že nemá depresi. Jistě, poslední dobou byl jeho život ponurý, ale kdy nebyl? Od přístěnku, přes 
Voldemorta, zkamenělé přátele, přátele, kteří zemřeli, až po pohromu se Siriusem; v životě 
neměl na růžích ustláno. Ale nikdy nebyl v depresi, ne tak, jak myslel Remus. Jednoduše se ty 
strašné chvilky naučil ignorovat, odsunout je bokem a jít dál. 

I když odsunout stranou Siriuse opravdu bolelo. 

Možná, pomyslel si Harry, jsem po tom všem opravdu byl tak trochu v depresi. Zamračil se, 
jelikož se mu ta představa nezamlouvala. Připadal zdeptaný taky Snapeovi? 

„Je zcela normální cítit se sklíčeně, po tom všem, co jsi prožil,” utěšoval ho Remus. Pohled, 
kterým se na něj díval byl smutný a chápavý zároveň. 

Když Harry viděl ten pohled, připadal si jako hypogryf, jehož peří bylo nakrčené špatným 
směrem. Nebo spíš jako hypogryf, který byl právě uražen. Nepotřeboval být rozmazlován a co 
bylo horší, neměl zapotřebí, aby si Remus myslel, že tomu tak je. 

Na druhou stranu chápal, že se mu Remus jen snaží pomoct. Kvůli jejich přátelství, nemluvě o 
své magii, se Harry rozhodl, že se bude soustředit na zvládnutí lekcí a ne na nesmyslné hádky o 
svých pocitech. 

„Dobrá, kouzlo Patronus,” zamumlal Harry, vstal a zaujal dobře známý postoj. Teď ke 
vzpomínce. Něco nasáklého naprostou radostí, nekontrolovanou lehkomyslností. Ten kouzelný, 
skvělý okamžik, kdy věřil, že bude žít se Siriusem… 

Harryho ruka vystřelila, hůlku nastavil do vzestupného úhlu. „Expecto Patronum!” 

Nic. Vůbec nic. 

***

Během odpoledne Harry zkoušel šťastné vzpomínky, dokud nebyl skutečně doslova modrý v 
obličeji. Hodiny strávené křičením Expecto Patronum, přičemž byla každá minuta proseta 
pocitem marnosti, jeho náladu zrovna nezvedly. 

A za všechno to úsilí nebylo odměnou nic víc, než stříbrné zasyčení z jeho zatracené hůlky. 

No, pomyslel si Harry, jestli jsem nepociťoval depresi před tím, tak teď ji rozhodně mám. Vyšel 
nahoru, aby se trochu prospal; hlavně proto, že později během nitrobrany nechtěl klimbat. 
Snape se tentokrát chystal dohlédnout, aby si tu dovednost skutečně osvojil. 

Místo, aby se vrátil do Siriusovy ložnice, zamířil do té, kterou dříve sdílel s Ronem. Postele tam 
byly bez povlečení, ale Harrymu to bylo jedno. Položil se na nezraněný bok, zavřel oči a začal 
počítat od jedné do tisíce. Někdy mu to pomohlo usnout, někdy ne. Tentokrát to zabralo. 

Krátura stál na stole, chlastal víno ze stříbrného poháru 
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z patnáctého století, jenž nesl erb rodiny Blacků a vřískal vzteky. 
Obraz Paní byl odstraněn a tapiserie taky, 
tím zrádcem krve ve vlajících černých šatech, 
tím, kdo přišel, ale nikdy nezůstal. 
Oh, použil Temné umění, aby je oba odstranil, to udělal, 
kouzla, zaklínadla a kletby létaly vzduchem, 
ačkoli vůbec nebyl opravdový temný mág. 
Ó ano, Krátura ví, Krátura ví a Krátura se pomstí, 
stejně jako se pomstil tomu ošklivému mladému pánu, 
který zlomil Paní srdce… 

Vířivý pohyb, Krátura se točil kolem dokola, 
Pak se začala točit celá místnost a nakonec celé město, 
dokud se rotace nezastavila, Krátura zmizel 
a vynořila se Zobí ulice č. 4. 

Temná energie se skrývala pod schody, 
pak se vyhrnula prasklinami ve dveřích, 
aby se omotala kolem rohů a zaplnila dům k prasknutí. 
Dudley ječel na trávníku... „Ne, ne zastav to, zastav to!“ 
Ale nic se nestalo. Dům se zaplnil a začal se rozpínat. 
Okna praskla a rotující plyn se valil kupředu, 
zatemnil Zobí a Magnoliovou ulici a skrze hustou, dusivou masu černé magie, 
mohl Harry vidět dům, který se nyní vznášel a mizel do neznáma, 
až nebyl nic jiného než skvrna na obzoru spálené a zraněné země. 

A nad vším tím se na obloze vznášelo Znamení zla. 

Harry se s trhnutím narovnal, prudce oddechoval a ruka mu vyletěla k čelu. 

Ale byl to pouhý reflex; jizva ho nebolela. Dokonce ani během snu. Harry usoudil, že 
nepocházel od Voldemorta, nýbrž z jeho vlastní mysli. 

Možná ukazoval, že měl o něco větší depresi, než si myslel. 

***

Nepřítomnost domácích skřítků znamenala, že procvičování magie se muselo přerušit, aby 
někdo mohl připravit večeři. Dobrá věc, soudil Harry. Hned poté, co si zdřímnul, ho Remus 
okamžitě zapřáhl do práce na šťastném kouzle, jak si to Harry pro sebe nazval. Ale šťastným ho 
neučinilo ani předtím, mělo snad teď? Ještě jeden neúspěšný Patronus a Harry měl sklony 
někoho uškrtit. Jaká škoda, že Krátura přece jen není někde kolem, pomyslel si potají. 

Nikdy nezbožňoval vaření, ačkoli v něm byl docela dobrý. Nicméně s Remusovou výpomocí to 
nebyla taková nádeničina. Ne že by salát a pár pečených žebírek bylo pro začátek nějak moc 
práce. 

Harry si však nemohl nevšimnout, že Remus se v jeho přítomnosti zdržoval užití magie. 
Dokonce i plechovku grapefruitové šťávy otevřel ručně, ačkoli evidentně neměl ponětí, jak 
použít otvírák na konzervy. Jestli to nebylo názorné znamení toho, jak se Remus skutečně cítil, 
pak už Harry nevěděl. 

Poté, co dojedli jídlo a umyli nádobí, si Remus promnul ruce a navrhl další proklepnutí kouzla 
Patronus. Harry by patrně zvracel, kdyby tomu opět čelil tak brzy, proto řekl, že musí napsat 
pár dopisů, než přijde Snape. 

„Profesor Snape,” plísnil ho Remus, jen co to slyšel. 

„Jasně,” zamumlal Harry a utekl nahoru do ložnice, jen aby zjistil, že tam není žádný pergamen. 
Povzdechl si, prošel přes odpočívadlo k Siriusově pokoji a zůstal stát. 
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Pak ale vešel dovnitř a řekl si, že Sirius je mrtvý a sebevětší nenávist k tomu domu to nezmění. 

***

Pergamen a brk snadno našel ve velkém, starém psacím stole v rohu místnosti. Harry nebyl 
schopen odolat a rychle prohledal všechny šuplíky. Nevěděl, co hledá; prostě se chtěl podívat. 

Jenže někdo to udělal před ním; nenašel nic osobního, co by tam Sirius zanechal. Dokonce i ten 
brk vypadal, jako by byl koupen v Krucáncích a Kaňourech před týdnem či dvěma. 

Harry vzdychnul, usadil se a připravil se k psaní. Jeden dopis, rozmyslel se. To by mělo stačit; v 
těchto dnech byli k sobě Ron s Hermionou prakticky přilepení. Ale musel si dávat pozor, jak 
vyložit některé věci pro případ, že by se dopis dostal do špatných rukou. Harry chvíli 
přežvykoval brk a rozebíral to. 

Drahý Rone a Hermiono, 

jsem v pořádku, ale všechno se poněkud zkomplikovalo a chvíli potrvá, než se budu moci vrátit 
do školy. Přál bych si, abych Vám to mohl celé vyprávět, ale vím, že pochopíte, když Vám 
napíšu, že to nejde. Vzpomínáte si na předminulé léto, kdy jste se Brumbálovi zavázali přísahou 
mlčenlivosti ohledně hromady věcí, přičemž jste své slovo dodrželi a neřekli jste mi to ani v 
dopisech? Tohle je něco na ten způsob. Vím, že budete v každém směru tak chápaví, jako jsem 
byl já. (Teď mi nepřipomínejte, že jsem křičel, vřeštěl a zkrátka vyváděl jako rozmazlený 
blbeček. Jsem si jistý, že se s tím vypořádáte mnohem lépe, než já.) 

Tak, jak jde škola? Je zvláštní do žádné nechodit, ale jsem pěkně zaneprázdněný. Hej, aspoň 
nemusím chodit do vy-víte-kterých hodin, které učí vy-víte-kdo. 

Brzy Vám zase napíšu. Když už je řeč o těch určitých hodinách, musím Vám něco povědět. 
Bude to znít trochu divně, ale prostě udělejte, co řeknu, jo? Abyste ke mně mohli dopravit 
dopis, musíte ho srolovat s pojednáním a takto je odevzdat. V jaké hodině, ptáte se? Hmm, no, 
nedávno bylo tématem Ronovo akné (promiň, Rone). Jo, v tomto předmětu. Od prvního dne 
jsem jej pouze nenáviděl. A když jsme u toho, bylo mi řečeno, abych Vás upozornil, že tento 
dopis nesmíte dát z rukou. Vážně, doporučil bych Vám, abyste ho spálili a rozprášili popel v 
krbu pro případ, že by se někdo nejmenovaný - ale v jádru by to mohla být odporná, malá 
fretka - rozhodl, že se pokusí o rekonstrukční kouzlo. 

Nemějte o mě starosti, jasný? Vede se mi dobře. 

Harry 

Ještě dvakrát si dopis pročetl a usoudil, že to projde. 

***

Harry dřímal v přízemí na pohovce. Pokaždé, co se probral, zvažoval, jestli to už má vzdát a jít 
do postele. Konec konců Snape neřekl, že přijde každou noc. 

Přesto ho v přízemí držely dvě věci. 

Za prvé se mu skutečně nechtělo obtěžovat se se stlaním postele, nebo spát v Siriusově, a za 
druhé opravdu chtěl vidět Snapea. 

To je zvláštní myšlenka, dumal Harry. Ale byla to pravda. Remus se mohl domnívat, že o Harrym 
ví všechno, ale byl to Snape, kdo při něm v těch několika minulých dnech stál. Snape, kdo viděl 
přístěnek a nikdy se o tom ve vyučování nezmínil. Snape, kdo se zdržel jakýchkoli posměšků, 
když se ukázalo, že má Harry strach z jehel. Ale vlastně nebyl až tak vyděšený, když tam vedle 
něj stál Snape, že? 
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Harry se znovu ponořil do spánku. 

***

Vzbudil jej hluk, jak se někdo přesunul letaxem. Sedl si na gauč a hmátl po brýlích. Snape 
vykročil kupředu, hábit kolem něj vlál stejně dramaticky jako vždy. Zlověstný a impozantní, 
vypadal, jako by ze sklepení přešel rovnou do Siriusova domu a víceméně to tak nějak 
samozřejmě bylo. 

„Hej,” uvítal ho Harry, trochu mrkal a mnul si oči. „Um, co se týče magie se mi dnes zrovna 
nedařilo.” 

„Dobrý večer,” odpověděl Snape. „A ano, vím; už jsem mluvil s Lupinem.” 

Harry se upamatoval, jak Brumbál říkal, že členové Řádu mají bezpečnější formy komunikace 
než sovy a krby, takže to dávalo smysl. Nicméně mu to připomenulo dopis, co napsal. Harry jej 
vzal ze stojanu na lampy vedle pohovky a předal jej Snapeovi. Na obálku jednoduše naškrábal 
Ron Weasley & Hermiona Grangerová, Bradavická škola čar a kouzel. 

Snape jej vzal, ale místo aby ho schoval do hábitu, dvakrát jej protočil v rukou a zeptal se: 
„Smím?” 

Harry polknul. „Myslíte přečíst?” 

Temný, cynický pohled i beze slov vyjádřil, že ta otázka byla stupidní. 

„Proč to chcete?” otázal se Harry. „Nevěříte mi?” 

„Máte několik hodin čas, pane Pottere? Jsem přesvědčen, že takovou dobu zabere, než se 
vůbec dostanu k vymezení parametrů ohledně důvěry k vám.” 

„Mohl jste prostě říct ne,” podotknul Harry. „Poněvadž mi očividně nevěříte.” 

Snape si z ramen smetl trochu popela. „Měl bych říct, že věřím vašim úmyslům. Je ve vašem 
zájmu být diskrétní ohledně situace, ve které se nacházíte. Nicméně mám obavy, co se týče 
provedení diskrétnosti. A na rovinu, pane Pottere, váš život má pro mě mnohem vyšší hodnotu 
než soukromí.” 

„Fajn, přečtěte si to,” ustoupil Harry. Měl nejasné podezření, že kdyby odmítl, tak by si to Snape 
stejně přečetl, nejspíš přímo před ním. Harry se rád obejde bez takového podupání hrdosti. „Ale 
žádné strhávání bodů,” dodal. 

Snape nadzvedl obočí, když rychlým zaklínadlem rozřízl a otevřel obálku. 

Harry byl napjatý, zadržel dech a vybavoval si, jak napsal, že lektvary od prvního dne 
nenáviděl. No, alespoň neužil výrazy jako slizká náhražka, nebo ještě hůř, ten vak slizu 
vyplivnutý z pekla. 

„Dobře formulováno,” usoudil Snape, když opětovně složil dopis na čtvrtiny. „Budete muset 
připravit novou obálku. Opravení tady té by sice nebylo vidět, ale stále by šlo vypátrat, kdyby 
měl někdo k dispozici patřičná kouzla.” 

Rozhodně paranoidní, pomyslel si Harry, ale zjistil, že mu to v podstatě nevadí. Natolik se mu 
ulevilo, že Snape neřekl nic k obsahu dopisu. 

V tom se ovšem Harry mýlil. Když Snapeovi podával čerstvě nadepsanou obálku, učitel 
Lektvarů poznamenal: „Nejsem si vědom, že byste slyšeli o Reconstitutiu, Harry. Objevila snad 
slečna Grangerová toto kouzlo během jednoho ze svých častých vpádů do Oddělení s 
omezeným přístupem?” 
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Harry měl za to, že své překvapení skryl dobře. „Oddělení s omezeným přístupem? Co to je?” 
bezostyšně lhal, ačkoli každý student o něm samozřejmě slyšel během týdne Uvítacích oslav. 
„A proč, chcete něco na Hermionu, profesore?” 

„Proč myslíš?” odvětil Snape a pohnul se směrem k pohovce. „Je z Nebelvíru. Mimochodem ti 
posílá tohle,” dodal a zalovil v hábitu nadměrný, pevně srolovaný pergamen. „Zápisy z 
vyučování od 22. Ta holka se musí naučit nezapisovat každé slovo ze všech předmětů. 
Poznámky by měly být takové, a ne nějaké zatracené přepisy.” 

Harry se lehce zahihňal, nejen Snapeově naprosto správnému popisu Hermioniny představy o 
pečlivosti, ale také předposlednímu slovu. Nezdálo se pravděpodobné, že by bradavický 
profesor Lektvarů hovořil tak otevřeně, ale pak si Harry znova uvědomil, že ve Snapeovi toho 
bylo víc, než kdy tušil. Mnohem víc. 

Pak mu v hlavě vytanula další myšlenka. „Um, jak mohla vědět, že mi to budete moct předat? 
Ještě nedostala můj dopis!” A hned v patách této myšlenky byla další. „Oh. Vyvodila si to. Tak, 
to je Hermiona.” 

„Nechutné množství inteligence na někoho v jejím věku,” kousavě pronesl Snape, ale Harry by 
odpřísáhl, že to tak ve skutečnosti necítil. Po pravdě, Snape tak trochu vypadal, jako by našel 
důvod Hermionu obdivovat. I když neochotně. Velmi, velmi neochotně. Snape se zamračil, 
posadil se, dal nohu přes nohu a jeho dlouhé hubené ruce chvíli srovnávaly hábit. 

„Patrně jsem odhalil příliš, když jsem vás sledoval do… tedy, upřímně nevím, co to bylo, pane 
Pottere. Snad arabského budoáru? V každém případě slečna Grangerová věděla, že jsem 
zapleten do všech nesnází, kterým jste čelil. Ta holka leze na nervy. Byl jsem v pokušení ji 
zaklít, když mi to předávala, v neposlední řadě proto, že teď se nehodí, aby učení rozptylovalo 
vaši pozornost.” 

„Správně, Remus a já jsme to na začátku probírali,” souhlasil Harry a odhodil poznámky, když si 
bokem sedal na druhou stranu pohovky, aby viděl na Snapea. „Vlastně jsme probrali hodně 
věcí,” dodal zlověstně Harry. „Jako třeba že ví, že můj strýc není zrovna nejlepší osoba, která 
kdy poctila zemi svou přítomností. Jako fakt, že je slavný Harry Potter vyděšený jít pod nůž! Co 
se to stalo s dekorem, eh? S diskrétností?” 

Snape švihnul hůlkou k lampě, aby se rozsvítila a propletl si prsty, než odpověděl. „Žádal jsem 
tě někdy o omluvu za to, že jsi diskutoval o mých osobních záležitostech s kmotrem? Ne, 
nežádal. A v životě nebudu. Měl jsi důvod s ním mluvit, oprávněný důvod. A ten mám taky já s 
Lupinem. Ujišťuji tě, že jsem se o tobě ani jednou nezmínil jako o 'slavném Harry Potterovi', 
nicméně jsem mu řekl o všem, co mi připadalo nutné.” 

„Nutné!” vykřikl Harry. 

„Lupin je docela zabraný do teorie, že duševní, fyzická a magická podstata jsou mezi sebou 
pevně propletené.” 

„Všiml jsem si! Nejen že si myslí, že jsem zatracený masochista, odhodlaný se zničit, taky věří, 
že mé špatné rozpoložení vysvětluje nedostatek magie.” Harry rozhodil ruce a střelil pohledem 
po učiteli. „Myslí si, že mám depresi!” 

„Ve tvém stavu by to nebylo nic nenormálního,” pokrčil rameny Snape. 

Harry nehodlal dopustit, aby se z toho vykroutil tak snadno, ačkoli ho nepřekvapilo, že se 
Snape na tu slovní návnadu nechytil. Ten člověk věděl, jak manévrovat, o tom žádná. Ale Harry 
to chtěl vědět, proto se zeptal: „Vy si nemyslíte, že mám depresi, že ne? Chci říct, ne jenom 
dneska, ale předtím? Obecně?” 

Snape si poklepával ukazováčkem po tváři a podíval se na Harryho, jako by to zvažoval. 
„Napsal jsi svým přátelům, že je ti dobře. Myslím si, že tomu sám věříš. Jenže to z toho ještě 
nedělá pravdu.” 
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Odpověď byla tak dvojsmyslná, jako by žádnou nedostal, ale Harry to nechal být. „Jaké byly 
vaše hodiny?” změnil téma. „Brumbál vás kryl, ech, předstíral, že jste to vy, zatímco jste byl 
minulý týden se mnou?” 

Snape se na něj zadíval o něco déle, pak pomalu pronesl: „V každém ročníku, od prvního po 
šestý, učil, jak přeměnit ovocné cukry v citrónové bonbóny.” 

Harry se téměř rozesmál - ta představa byla směšná - ale namísto toho pocítil chladný, 
zatvrzelý vztek, který ho sevřel, vyrazil z nitra, aby se vyvalil konečky prstů. „Ten hlupák!” 
křičel, zuřivost jím cloumala tak divoce, až to bolelo. „Na co si to hraje? Nikdo by ani na chvíli 
neuvěřil, že byste nám vy dovolil v hodině tvořit sladkosti! Celá škola se nyní dozví, že to byl 
Brumbál s Mnoholičným lektvarem, tudíž si dají dohromady, že jsem pryč ve stejnou dobu jako 
vy a jedna a jedna jsou dvě, že? Minule jsem si to ověřil! Po tomhle není Hermiona až tak 
neskutečně chytrá, je...“ 

„Harry, Harry!” křičel Snape přes jeho výbuch emocí. „Vtipkoval jsem, Harry.” 

Harry přestal ječet a věnoval učiteli dlouhý, upřený pohled. „Vy nežertujete.” 

„V budoucnu rozhodně nebudu,” odsekl Snape. „Zdáš se… být napjatý, což nám s nitrobranou 
nepomůže. Napadlo mě, že trocha humoru, by tě mohla uvolnit. Namísto toho jsi prskal jako 
stará hůlka. A dávej si pozor na jazyk, prosím. Albus Brumbál není hlupák.” 

Harry pomyslel na loňský rok, na tajemství, která před ním byla držena příliš dlouho, na cenu, 
kterou musel zaplatit za to, že jej ředitel ignoroval a držel jazyk za zuby. 

„Snad bychom mohli započít s tím, proč jsem sem přišel,” navrhl Snape, jeho hlas byl o poznání 
klidnější. „Už je celkem pozdě a já zde nemůžu zůstat celou noc. Procvičoval jsi vyčištění své 
mysli?” 

„Ne, protože nevím jak!” Harryho ruce nyní bubnovaly na kolenou. „Co bych měl udělat, prostě 
na nic nemyslet? Jak může kdokoli, kdo je naživu, posedávat a na nic nemyslet?” 

„To není přesně to, co znamená vyčištění mysli,” objasnil Snape. „Celý dnešek jsem strávil tím, 
že jsem přemýšlel o tvých připomínkách k loňské výuce a udělal jsem určitý průzkum. Je 
pravda, že jsem neměl dost trpělivosti s učením. Připadalo mi velmi naléhavé, abys nevpouštěl 
Pána zla do své mysli, jak brzy to jen bude možné, a tak jsem na tebe spěchal.” Odmlčel se, 
vypadal ztrápeně. „Po operaci jsi řekl, že kromě Lupina tě nikdo doopravdy neučil, což 
samozřejmě není pravda, jelikož já jsem tě také učil. Ale věř tomu, že mi to poskytlo hodně 
námětů k zamyšlení, Harry. Loni jsem ti měl za zlé, že musím trpět tvou přítomnost. Tehdy jsem 
pro tebe neměl… žádné pochopení. V podstatě jsem o tobě smýšlel jako o Jamesovi. Tvé 
hanebné chování, neprocvičování, nerespektování mého soukromí tomu nepomohlo.” 

„Ano,” souhlasil Harry, jeho ruce se zastavily na stehnech. „Nikdy jsem neřekl, že jsem byl 
dokonalý žák.” 

„Ale tohle je snad více podstatné,” pokračoval profesor. Jeho pohled byl jako bouřkové mraky, 
držené v šachu pouze silou vůle. „Pro mě je nitrobrana stejně přirozená jako dýchání. Mám pro 
ni přirozené vlohy, což je jedině dobře, vzhledem k tomu, jak často musím být v přítomnosti 
Pána zla. Abych řekl pravdu, očekával jsem, že u tebe to bude stejné.” 

„Protože jsem ve třinácti dokázal vyvolat Patrona?” 

„Předpokládám, že to mohlo hrát roli; věděl jsem, že jsi mocný kouzelník. Ale hlavně, Harry, 
očekával jsem od tebe tolik, protože je pro mě obtížné představit si, že by nitrobrana měla 
představovat nějaký problém. V Lektvarech je to stejné. Jsou pro mě od narození srozumitelné.” 

„No, jenže nejsou pro mě, Nevilla, Deana nebo kohokoliv ze šestého ročníku kromě Malfoye a 
Hermiony, jak jistě víte.” 
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„Začínám tomu rozumět,” nezřetelně odpověděl Snape. „Každopádně, co se týká nitrobrany, 
jsem se dnes radil o vedením v příručkách. Učebnicích, Harry. Nezačneme tak jako loni. Nyní 
chápu, že jsem po tobě chtěl, abys létal, když ses ani nenaučil plazit.” 

„Jak se tedy naučím plazit?” 

„Tím, že mi budeš věřit,” prostě odpověděl Snape. „Abych tě učil, budu muset být ve tvé 
mysli.” 

Harrymu cítil, jak mu ztěžkl jazyk. „Znovu čtení mysli?” 

„Ne, to ne. Nebudu z tebe tahat vzpomínky jako tehdy. Je to spíš věc sdílení myšlenek a 
spolupráce za společným cílem. Ale Harry, nebudu to pro tebe moci udělat, dokud mě 
nenecháš. Z toho důvodu potřebuji důvěru.” 

„Máte několik hodin čas?” slabě zavtipkoval Harry, pak dodal: „Ne, to bylo hloupé. Nemyslím si, 
že byste měl v plánu...” 

„Poškodit tvou mysl za účelem otevřít ji Pánu zla?” 

Harry sebou trhnul. „Ježiši, hádám, že vám Brumbál řekl všechno. Ne, už si to nemyslím. 
Vzpomínám si, že mi ředitel řekl, že vám věří a pamatuji se, jak jsem si myslel, jaká to je 
nevýslovná blbost a že bych byl raději uvržen do sklepení prorostlého Ďáblovým osidlem, než 
věřil někomu, jako jste vy, ale… no dobře. Řekl bych, že od té doby jsem vyrostl.” 

„To ano,” potvrdil Snape. Ještě jednou vytáhl hůlku, máchnul s ní vířivým pohybem a vyčaroval 
dvě sklenice naplněné zlatavou tekutinou a cinkajícími kostkami ledu. Jedna se houpavě 
přenesla vzduchem k Harrymu a usadila se mu v ruce. Když si k ní Harry přičichl, nakrčil se mu 
nos. 

„Je to velice dobrá whisky,” tvrdil Snape. „Sladová.” 

„To není ohnivá whisky?” 

„Ta obsahuje magické složky, takže prozatím raději pij mudlovskou.” Pozvedl skleničku. „Na 
zdraví.” 

Harry trochu usrkl, zašklebil se a napil se o něco víc. „Co oslavujeme?” 

„Relaxujeme,” vysvětlil Snape. „Uvolnění prospěje zbytku postupu. Proto vypij svou whisky, 
Harry.” 

„Říkáte to stejným tónem jako paní Weasleyová 'Vypij si tu dýňovou šťávu.'” 

„No, taky se o tebe stará, to si dokážu představit,” nevrle poznamenal Snape. 

Aniž by se podíval na Harryho, zaklonil hlavu a dopil zbytek whisky.
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„Jsem přesvědčen, že prozatím už bylo whisky dost,” oznámil Snape a naklonil se, aby Harrymu 
vyškubl skleničku z prstů. „Potřebujeme, abys byl uvolněný, ne aby ses opilý skácel k zemi.” 

Harry se trochu zahihňal. „Měl jsem jen jednu a půl. Ne, dvě.” 

Snape namířil hůlkou na krb a bleskovým Incendiem rozdělal oheň, pak se usadil se zkříženýma 
nohama na zem blízko plamenů a naznačil Harrymu, aby se k němu přidal. Když si Harry přisedl 
čelem k němu, Snape vířivým pohybem prstů naznačil, že by se měl otočit a přisunout se. 
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„Je to pohodlné pro tu kyčel?” 

Harry měl dojem, že vlastně není, ale po té whisky bylo vše tak zamlžené, že si to ani příliš 
neuvědomoval. „Je to dobrý.” 

„Fajn. Teď se opři. Nech spočinout váhu na dlaních, jestli chceš. Potřebuji se dotýkat tvých 
spánků.” 

Když Harry udělal, co mu bylo řečeno, ucítil, jak se mu chladné konečky prstů probírají vlasy, 
aby mu promasírovaly kůži na hlavě. Zdálo se, že ten dotek obnovil rozvernost z whisky. 
Představil si, jak teď oba musí vypadat a nemohl si pomoct, aby se nezasmál. 

„Hmm?” 

„Um, právě mě napadlo, že je dobře, že jste tuhle metodu nezkusil loni,” připustil Harry. „Jsem 
si jistý, že bych se vás pokusil proklít a všechno by šlo od desíti k pěti. Ačkoli nechápu, jak to, 
že to nakonec dopadlo tak zle.” 

„Máš na mysli myslánku?” 

„Ne,” doznal Harry. Měl na mysli Siriuse. „Použil jste myslánku, než jste sem přišel?” 

„Ne, Harry,” rozlehl se Snapeův hlas. Během toho, co jeho prsty nadále masírovaly Harryho 
spánky, líně pronášel: „Nebude to bitva jako loni, kdy jsem uchvacoval tvé vzpomínky a bál se, 
že ty bys mi mohl provést to samé. Tentokrát to bude… harmonické. Nyní zůstaň uvolněný. 
Klidně se opři víc, jestli chceš; mě nepovalíš.” 

Harry přenesl o trochu víc váhy do dlaní. 

„Dobře,” uklidňoval ho Snape. „Budeme pracovat na vyčištění mysli, Harry. Neznamená to na 
nic nemyslet, ne tak, jak sis to vyložil ty. Znamená to soustředit se na jednu věc tak dlouho, až 
zcela zaplní tvou mysl a nezůstane tam žádná myšlenka, jen představa, která tě zcela stráví. 
Když to uděláš dobře, přestaneš si uvědomovat dokonce i tu představu, takže to naprosto 
zablokuje všechny myšlenky.” 

„Uh - huh,” zamumlal Harry. Ztrácel se ve vnímání, v jednotvárném drmolení učitelova hlasu a 
mimo to se těžko soustředil. Trochu zatřásl hlavou, ve snaze pročistit si ji, přičemž mu 
Snapeovy prsty zůstaly na spáncích. 

„Vedl sis dobře,” řekl. „Znova se uvolni.” 

Jenže Harry nemohl. „Prakticky mě uspáváte,” stěžoval si. „A já nebudu schopen uposlechnout 
vaše pokyny.” 

„Přestaň být napjatý. Řekl jsem, že si vedeš dobře.” S nepatrným zaklením Snape natáhl nohy 
po obou stranách chlapce a přitáhl si ho těsně k hrudníku. „Vnímej, jak dýchám,” pobízel ho. 
„Srovnej svůj dech s mým. Je to jako hypnóza, Harry, slyšel jsi o tom? Nemusíš se soustředit na 
to, abys udržel svou mysl prázdnou. Potřebuješ nechat myšlenky volně plynout a dovolit mi, 
abych tě přivedl k určité představě.” 

Harry se nadechoval a vydechoval zároveň se Snapem, jehož prsty mu opět přejížděly přes 
spánky. Snape nadále hovořil klidným, hlubokým hlasem a Harry zjistil, že s každým 
vydechnutím se o svého učitele opírá čím dál tím víc, až si připadal, jako by neměl kosti. Ten 
pocit se mu nelíbil, když ho způsobil Lockhart, ale teď to vlastně bylo příjemné. 

„Dobrá,” zamumlal Snape. „Teď se snaž nemyslet, Harry, nesnaž se vnímat, vzpomínat nebo 
reagovat. Jen se nech unášet, prostě jenom buď. Ano, to je ono, splyň se mnou. Teď vstoupím 
do tvé mysli, ale neznepokojuj se.” 

Jednu stranu Harryho hlavy stále hladily prsty, ale na té druhé byly nahrazeny tvrdou špičkou 
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Snapeovy hůlky. 

Vzduch naplnila zaklínadla, neznělé šeptání, o kterém si Harry myslel, že by mu rozuměl, kdyby 
opravdu poslouchal. Potulovala se všude kolem něj, vířila kolem jeho krku a obličeje. Pak se 
zdálo, že je vdechl a pocítil rozdílnost, přítomnost někoho ve své mysli. 

Nebylo to jako být ovládán Voldemortem, nebo být pod kletbou Imperio. Byl tam také a mohl se 
kontrolovat, přesto vnímal ten jemný rozdíl. Snape, pomalu začal rozpoznávat. Snape, který 
trpělivě čeká, až mu Harry povolí vniknout dál. 

Harry se sesunul, celou svou váhou se opřel o učitele a nechal jej prostoupit svou myslí. 

Proudily jím řeky, široké řeky, 
které by nemohly existovat mimo království snů. 
Pak sledoval, jak se jediná řeka rozšiřovala, 
až zaplnila celou myšlenkovou krajinu. 
Viděl to z výšky, dokud se vody nepozvedly v zářící slávě, 
aby jej zaplavily. Ponořený, obklopen vodou ze všech stran, 
cítil proud, cítil chlad, cítil houpání vln. 

A potom scéna, kterou měl před očima podstoupila změnu, 
jelikož už nadále nebyl ve vodě, vnímal a viděl to; 
on sám se stal vodou a neexistovalo bezpečnější místo, 
než obrovská řeka. Už nebyl žádný Harry a bez něj ani žádné vzpomínky. 
Jen ohromný proud vody, který zaplnil celý vesmír 
a křtil všechny výtvory v království nejčistšího bytí. 

Z ničeho nic to opustit bylo tak trochu jako být namočen do řeky, kterou si právě představoval, 
jednoduše to byl šok. Harry zalapal po dechu a natáhnul se po učiteli, a Snapeova ruka jej 
držela pevně, dokud se jeho dech zhruba nepřiblížil normálu. Poté se Harry nadzdvihl a natočil 
hlavu, aby viděl na Snapea. 

„Bylo to… no, zatraceně skvělý, řekl bych.” 

Snape přikývl, oči měl napůl zavřené a jeho tělo se hroutilo vyčerpáním. 

„Takováhle má být nitrobrana? Myslel jsem si, že bych měl vypnout všechny své emoce, nebo 
něco takového.” 

„Není divu, že sis loni vedl tak chabě,” slabě odvětil Snape. 

Harry se cítil, jako by právě chytil Zlatonku; byl to ten samý pocit vítězství a vzrušení, stejná 
vlna adrenalinu mu kolovala žilami. „Proč jste mi loni neřekl, že to je o… já nevím, nebytí místo 
stoicismu?” 

Dlouhý, bolestivý povzdech předcházel odpověď. „Copak nechápeš? Pro mě to není schopnost, 
kterou bych se naučil, Harry. Je to vrozená síla. V podstatě jsem jen potřeboval být tomu 
vystaven a ten kdo mě učil měl… mnohem tvrdší metody.” 

„Oh,” řekl Harry a přemítal o tom. Vracelo se mu, co Snape říkal před sezením a nyní to dávalo 
mnohem více smysl, dokonce i po tom drinku a návalu pocitů při nitrobraně. Snape Harryho učil 
jediným způsobem, jaký znal, tak jak byl on sám učen. Ale nefungovalo to, protože to pro 
Harryho nebyla vrozená schopnost. „Hmm, řekl bych, že pro vás je nitrobrana tak trochu jako 
hadí jazyk pro mě,” zahuhlal. „Ačkoli si nemyslím že by to byla zrovna vrozená vlastnost. 
Přesto, nemusel jsem to nikdy pilovat. Prostě to umím.” 

Snape jako odpověď na to vše jen zasténal. 

Harry jakoby pocítil štulec za to, že se až doposud staral jen o sebe. Otočil se o něco víc a 
pořádně si učitele prohlédl. „Řekl bych, že to na vás bylo trochu moc. Omlouvám se. Je to tak 
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hrozné, být v mé mysli?” 

„To jsou otázky,” vzmohl se Snape na šepot a svraštil čelo, když opět překřížil nohy, aby se přes 
ně přehnul. „Jako by tě celá ta léta, kdy strýc mluvil o normálních lidech přesvědčila, že nejsi 
normální. Není to o nic horší, než být v mysli kohokoli jiného, Harry. Usměrňování myšlenek 
může být vyčerpávající, toť vše.” 

„Komukoli jinému se do mysli nevkrádá Voldemort.” 

„Není pravda, ačkoli nikdo jiný samozřejmě nemá tvou jizvu. Každopádně tam Pán zla dnes 
nebyl. Mám za to, že odstranění Krátury z tvého domu značně napomohlo zesílení ochranných 
kouzel, seslaných na tuto budovu.” 

Něco na Snapeově formulaci upoutalo Harryho pozornost. Když se nad tím zamyslel, tak to 
spojení slyšel už dříve. Tvůj dům. Chtěl se na to zeptat, ale nejdříve to nejdůležitější. „Vy… um, 
nevypadáte moc dobře, profesore. Nepotřebujete něco? Sklenici vody, nebo spíš whisky?” 

Snape se zvedl ze země, mírně klopýtal a zhroutil se do čalouněného, otrhaného křesla. „Jenom 
mluv,” řekl. Ta žádost Harrymu zněla divně. 

„Mluvit?” 

„Ano, je to pro tebe příliš složitý pojem, abys to pochopil?” Když Harry kvůli jeho tónu o něco 
ucouvl, Snape si povzdychl, zabořil hlavu do polstrování a vysvětloval: „Mohl bych se pomocí 
letaxu přenést zpět, avšak by to nebylo zrovna nejmoudřejší, když jsem tak zesláblý, ale 
zároveň bych tu neměl usnout. Tak se mnou mluv, Harry. Nedovol mi usnout, dokud nebudu… 
víc sám sebou.” 

„Uh, dobře, jistě,” odpověděl Harry, natáhl se přes celý gauč a natřásal si polštáře, aby měl 
hlavu dost vysoko a mohl tak vidět na Snapea. „Tak, jak je to dlouho, co jste spal, profesore?” 

Snape se hluboce, drsně pousmál. „Chvilku. To není tvůj problém.” 

Hmm, co se týče konverzace, tak to nebyla zrovna nejvhodnější cesta. Tak, Snape se zmínil, že 
dům je teď pro Harryho bezpečnější, když je ta odporná náhražka domácího skřítka po smrti a 
Harry se na to chtěl zeptat již předtím, tak se do toho pustil. „Dobrá… co se stalo s Kráturou?” 

Na to Snape otevřel jedno oko a poněkud strnule zíral na Harryho, jako by se rozhodoval, kolik 
může prozradit. Uplynula dlouhá chvíle a pak další, až Snape konečně řekl tři slova, která Harry 
nečekal: „Zabil jsem ho.” 

„Vy. Zabil. Jeho,” vytřeštil Harry oči. Připadalo mu to, jako by si s ním jeho mysl hrála na 
honěnou. „Um, kvůli tomu, co provedl Siriusovi?” 

„Díky tomu pro mě bylo rozhodně snazší zabít jej,” přiznal Snape zcela plochým hlasem. Harry 
měl dojem, že učitel Lektvarů ani nehnul brvou, když domácího skřítka zabil. Ne že by měl 
Harry pro Kráturu slabost; nejspíš by ho zabil sám, kdyby měl možnost. Přesto byl opravdu 
šokován, že to udělal Snape. Nebylo pravděpodobné, že by Snape kvůli Siriusovi truchlil, nebo 
ne? 

Ale Snape ho překvapil ještě jednou, když to rozebral tím svým vyrovnaným hlasem bez emocí: 
„Vím, co si myslíš, Harry, ale nepřál jsem si, aby byl Black mrtvý. Jednou ano, to nezapírám, ale 
tenkrát jsem byl, na mou duši, přesvědčený, že je zodpovědný za smrt tvých rodičů a 
zmasakrování mudlů. Chvíli mi trvalo, než jsem to všechno přehodnotil a pochopil, že to byl 
Pettigrew. Všechno, co potom mezi námi proběhlo… byla to stále hlodající, stará nenávist. Ale s 
Pánem zla bojoval jak mohl, stejně jako já. Neměl jsem se mu stále posmívat kvůli dvacet let 
starým ranám. Nejsem na to hrdý.” 

„Přesně to řekl,” vybavil si Harry, převalil se na bok a podepřel si hlavu rukou. „O tom, jak se k 
tobě on a James chovali. Nejsem na to hrdý.” 
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Snape zvedl kolena, aby se mohl v křesle natočit na stranu a trochu se houpal. 

„Ale Krátura,” naléhal Harry. „Proč jste ho zabil, když ne kvůli Siriusovi?” 

„Z mnoha důvodů,” vzdychl Snape a ještě o něco více se schoulil. „Loni zradil svého pána; 
nedalo se mu věřit. Také ukázal slabost pro temné mágy, obzvlášť pro Malfoye. Dát mu oblečení 
by ho nasměrovalo rovnou za nimi a i když nemůže prozradit pozici domu, mohl by vyzradit 
informace, které Řád potřebuje uchovat v tajnosti. Propustit ho nepřicházelo v úvahu, stejně 
jako nechat ho ve službě, když jsi byl zde. Jak bych mohl vědět, že znova neopustí dům, 
tentokrát pro to, aby rozhlašoval historky, jak Harry Potter přišel o magii?” 

„Když jsem byl tady,” zopakoval Harry. „Moment. Kdy jste ho vlastně zabil?” 

„Dnes ráno, asi tak hodinu předtím, než ses vzbudil.” 

Harry si odfrkl. „To jste nemohl počkat na mě?” 

„Abys ho mohl uškrtit?” otázal se Snape zvláštním tónem. „Myslel jsem si, že bys to mohl chtít 
udělat, ale to není jednání, které bych podporoval. Navíc k zabití domácího skřítka musíš použít 
magii; mají velmi impozantní obranu a ani nebudu zmiňovat schopnost přežít celkem kruté 
trestání.” 

Harry si připomněl, jak Dobby mlátil hlavou o zeď a otřásl se. 

„Musel bys ovládat Temné umění,” dodal Snape. 

Harry se překvapeně zasmál. „Užil jste temnou magii v tomhle domě? Dnes?” 

„Včera, abych byl přesný.” 

„Měl jsem za to, že chcete tohle místo zbavit zla,” připustil Harry, poněkud zmaten. „Víte, aby 
se ke mně Voldemort nemohl dostat prostřednictvím jizvy.” 

„Někdy jedině zlo vymýtí zlo, Harry,” objasnil učitel. „Také jsem použil Temné umění, abych 
odstranil ten pekelný portrét a tapisérii ze zdí. Krátura z toho nebyl nadšen, ačkoli si myslím, že 
mu nedošlo, že on je na řadě. No a poté, co jsem se s ním vypořádal, jsme s Lupinem očistili 
dům od temné magie, což není nic lehkého, tím si buď jistý. Řekl bych, že je lepší učitel Obrany, 
než za jakého jsem jej považoval. Dokončili jsme to chvíli před tím, než ses probudil. Hmm, 
napadá mě, jestli to byla shoda okolností, nebo jeden z důvodů, proč ses vzbudil.” 

„Krátura stál na stole v kuchyni a chlastal víno ze Siriusova stříbrného poháru!” vykřikl Harry. 
Sen se změnil v živou představu v jeho mysli. 

„A jak to vlastně můžeš vědět?” zazněl jemný dotaz ze Snapeových napnutých rtů. 

Harry se také napjal. „Um, zdálo se mi o tom, zrovna dnes odpoledne.” 

„Zdálo se ti o tom,” skepticky zopakoval Snape. 

„Tak jak jinak bych to věděl? Chci říct, stalo se to?” 

„Stalo, a ty bys to věděl, jestli ti to Lupin řekl.” 

„Jenže mi to neřekl!” odsekl Harry. „Jestli si myslíte, že jsem takový lhář, tak se ho zeptejte.” 

„Harry, jde jen o to, že jsem viděl tvé výsledky z Jasnovidectví. Nejsi zrovna věštec. Ale jestli 
tvrdíš že se ti to zdálo, pak to tak bylo, ano?” Snape se protáhl a posadil se rovně. „Tak, 
přinejmenším to dokazuje, že Marjygoldová něco opomenula. Tvá magie není zcela pryč, ne 
jestli máš jasnovidecké sny. O čem se ti ještě zdálo?” 
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„Je dobře, že jste toho hajzlíka zabil; plánoval, jak vás dostane a během toho si gratuloval k 
tomu, co provedl Siriusovi,” vzpomínal Harry nahlas. „Oh, a taky se mi zdálo, že se z domu 
Dursleyových vyvalila temná energie, okna a tak… se zbortila a Dudley ječel na trávníku. Oh 
jasně, a na obloze bylo Znamení zla.” 

Snape se narovnal jak jedle a zíral na něj, pak vystřelil na nohy. „Nenapadlo tě zmínit se o tom 
Lupinovi? Nenapadlo tě, okamžitě mi sdělit, že v domě, o kterém jsem si myslel, že jsem ho pro 
tebe učinil bezpečným, jsi měl právě dnes sen od Voldemorta? Hned první den?” Snape ho 
popadl za ramena, stejně jako ráno, ale tentokrát s ním hrubě třásl a křičel: „O takových věcech 
musím vědět, Harry!” 

Harry odtáhl obličej, jak nejdál to bylo možné. Pak převzal kontrolu reflex, když se vymanil ze 
Snapeova sevření a sklouznul na podlahu. Jakmile byl volný, vyskočil a ostražitě couval. 
Opatrnost a zkušenosti jej vedly z dosahu úderu. 

„Dobrý Merline,” zašeptal Snape. Když se zvedl z křesla a viděl Harryho nedůvěřivý postoj, 
tvářil se zděšeně. Pak zašeptal hlasem, jako by si to vyčítal: „Nechystal jsem se tě uhodit, dítě.” 

„Já vím,” špitnul Harry. Cítil se tak příšerně, jak Snape vypadal. „Chci říct, opravdu to vím, 
profesore. Tím myslím, že když jste mě nezpráskal jak psa za to, že jsem nahlédl do vaší 
myslánky...” 

Snape potřásl hlavou. „Nikdy jsem ti neměl říkat o Kráturovi.” 

„Ne, o to nejde!” vykřikl Harry v šoku a když se zdálo, že Snape není schopen popojít k němu, 
postoupil o krok dopředu. „Nebojím se vás, profesore. To, že jsem uskočil, byl pouze instinkt, nic 
víc. Vlastně, poněkud hloupé. Vím že nejste můj strýc, ano? Nevyvozujte z toho, že bych vás s 
ním srovnával, protože to tak není, přísahám.” 

„Už jsi to udělal,” zlehka poukázal Snape. „Řekl jsi, že jsme si dost podobní.” 

„Oba rádi ponižujete lidi,” pokusil se objasnit Harry. Jak někdy mohl něco takového Snapeovi 
říct? Pravdou bylo, že oba muži věděli, jak být zatraceně nepříjemní, ale důvody pro to chování 
byly jak noc a den. „Jenže u vás je to buď druh černého, sarkastického humoru – myslel jste si, 
že to nevím? A nebo to je nepochybné a upřímné. Chci říct, když křičíte na někoho, kdo právě 
nechal vybuchnout kotlík, jste, myslím, skutečně naštvaný a horlivě vyvoláte dobře umístěnou 
bázeň, aby se tak stupidní chyba znovu neopakovala. Přesto jsem přesvědčen, že byste docílil 
větší efektivity, kdybyste nám nechal nějakou hrdost,” musel dodat. „Ale u strýce Vernona to 
je… no, jednoduše sadismus. Rád vidí, že se krčím.” 

Harry se zhluboka nadechl a pohlédl Snapeovi do očí. „Skutečnost je taková, že když se 
opravdu, opravdu rozzuřil, tak mě chytával za ramena stejně jako vy před chvílí a já se naučil, 
že je lepší dostat se pryč, pak se ani nehnout a čekat ránu.” 

„Mudlové,” znechuceně se nadechl Snape a zavrtěl hlavou. 

„Nesvádějte to na tohle,” opravil ho Harry. „Viděl jsem Luciuse Malfoye s Dobbym. Jo, je to 
domácí skřítek. Tak či tak, Malfoy se k němu choval mnohem hůř, než strýc Vernon ke mně. 
Kouzelníci mohou být stejně špatní, jako mudlové. Vlastně ještě horší, když vezmeme v úvahu 
všechny ty kletby, co můžeme seslat.” 

„Pravda,” uznal Snape a hlasitě si povzdechl. „Tak mě napadlo pozastavit se nad tím, proč jsi po 
takovém snu někoho nepožádal, ať zkontroluje rodinu.” 

Harryho oči se rozšířily. „Ze stejného důvodu jsem se vám o tom nezmínil předtím. Věděl jsem, 
že ten sen nebyl od Voldemorta; má jizva ani nezabolela.” 

„Kdyby se to stalo, tak okamžitě řekni mně nebo Lupinovi.” 
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„Měl jsem za to, že jsem na ně prostě zuřil,” přiznal Harry a trhnul sebou. „Ani ve snu by mě 
nenapadlo… Ale jestli to s Kráturou byla pravda? Myslíte, že…?” 

„Ne,” oznámil stručně Snape. „Kdyby byl útok na váš dům uskutečněn, nebo třeba jen 
plánován, věděl bych to.” 

„Mohli bychom použít krb a promluvit si s paní Figgovou, jen pro jistotu?” 

„Ne v tuto ranní hodinu.” 

„Ale...” 

„Věř mi, Harry. V Zobí ulici se nic nestalo. Jestli tě to bude zneklidňovat i později, řekni Lupinovi, 
aby se přes letaxovou síť spojil s paní Figgovou. V žádném případě s ní ale nesmíš mluvit 
osobně.” 

„Ano, pane,” zamumlal Harry, přičemž si uvědomil, jak cenná ta rada je. Nejspíš proto nechtěl 
ani Snape řešit tuhle situaci; čím méně lidí bude vědět, že je v kontaktu s Harrym, tím lépe. 
„Řeknete mi aspoň, co jste udělal strýci Vernonovi na tom hřbitově? Chci říct, je v pořádku? 
Chtěl jsem se zeptat už dříve,” dodal Harry. Cítil se provinile, že to neudělal už dřív. 

„Abych řekl pravdu, nejsem schopen pochopit, proč by ses o to měl starat,” pomalu pronesl 
Snape. 

Nad tím se Harry musel opravdu zamyslet; přišlo mu, že se zeptal spíš ze smyslu pro čest, než 
že by měl na celé záležitosti nějaký citový zájem. „Hmm. No, máte pravdu. Jedné mé části to je 
jedno, ale musíme myslet na Dudleyho. Ne že by mezi námi bylo lásky na rozdávání, ale během 
poslední návštěvy se choval opravdu slušně. Dokonce mě varoval, abych nechodil na ten 
pohřeb. A právě ztratil matku, chápete? Stěží potřebuje přijít ještě o otce, i když je strýc Vernon 
pěkný zmrd.” 

Snape chvíli přemítal, než se s tím vytasil: „Použil jsem Troneo-Relampagare, aby upadl do 
bezvědomí, to je vše. Úder hromu a blesku. Domnívám se, že pět minut poté, co jsem tě sem 
přemístil, už byl na nohou. Bez pochyby ještě stále řval vzteky.” 

„Jo, bez pochyb,” zahuhlal Harry. Nikdy neměl patřičného tátu. Než potkal Siriuse, přál si 
nějakého mít. A poté, co ho osud nenadále zbavil veškeré šance na život s kmotrem, víceméně 
přijal fakt, že některé věci nikdy nebude mít. 

„Myslím, že už jsem schopen použít letax,” navázal učitel Lektvarů. Zvláštní, jak dokázal udržet 
obličej ve stínu, když se mu to hodilo, pomyslel si Harry. Zdálo se, že na osvětlení nezáleží. 
Neměl ponětí, jak to Snape dokázal. 

Harry přikývl, že chápe. „Dobrá. Děkuji profesore.” 

Snape se zarazil na cestě ke krbu. „Řekl jsem ti, abys mi neděkoval.” 

„Jo, ale já musím,” začal vysvětlovat Harry. 

„Řekněte slečně Grangerové, že máte také syndrom děkování lidem, ano?” odsekl Snape. Ten 
člověk byl očividně na konci jakéhosi řetězu. „Nehodlám snášet takové pitomosti, Pottere, je to 
jasné? Budete dostávat hodiny nitrobrany a cokoli jiného, co se bude zdát nezbytným, protože 
to budete potřebovat, abyste přežil, a v životě se vám to bude velmi hodit. Dávám přednost 
tomu, abyste nezemřel a neuvrhl tak Kouzelnický svět do nekonečné, temné éry. Díky nejsou 
nutné.” 

S tím učitel Lektvarů vytáhl hrst šedého prášku z hábitu. 

Harry přemýšlel, že by měl prostě sklapnout, ale pravdou bylo, že nechtěl. „Neděkoval jsem 
vám za tu podělanou nitrobranu,” zvolal přes pokoj a s určitými problémy se zdržel přidání 
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fráze ve stylu vy nehorázný pitomče. 

Dost překvapivě Snape skočil na špek. „Oh, tak mi to osvětlete,” ušklíbl se. 

„Chováte se ke mně jako k normálnímu a ne jako bych potřeboval být litován a uctíván, či 
nesnášen a zastrašován,” sdělil mu Harry. Stál si na svém proti pronikavému lesku dvou velmi, 
velmi černých očí. „Možná tomu nebudete věřit, ale jste jediný dospělý, co se tak chová. 
Proboha, dokonce Remus dneska čišel soucitem, až mi z toho bylo špatně. Ale vy? Nemáte 
strach použít přede mnou magii jen proto, že já zrovna teď nemohu. Nemyslíte si, že se kvůli 
tomu zhroutím. Nemyslíte si, že jsem slabý.” 

letaxový prášek propadával Snapeovi mezi prsty, jak je uvolnil. „Nemyslím,” potvrdil. „Ale 
Harry, dříve či později se každý kvůli něčemu zhroutí.” 

Tak, tohle dalo Harrymu námět k zamyšlení, ale neměl na to moc času, protože Snape už 
nemluvil. Těsně předtím, než hodil prášek a vykřikl jako cíl cesty Bradavické sklepení, dodal 
ještě jednu věc. 

„A Harry? Rádo se stalo.” 

S tím zmizel v záři zelených plamenů.

Kapitola 17. SALSA 

„Snape si nemyslí, že jsem ztratil veškerou svou magii,” oznámil příští ráno Harry nad 
míchanými vajíčky na toustu. 

Remus zvedal svůj šálek s čajem ke rtům, ale zastavil se. „Takže nitrobrana šla dobře?” 

„Jo, bylo to dobrý,” potvrdil Harry. „Ukázalo se, že Snape ví jak učit, když se mu doopravdy 
chce.” 

Číhal na očekávané profesor Snape, které mělo přijít, ale nezvládl posměšně si neodfrknout. 
Remus si to nezasloužil, ačkoliv si Harry uvědomoval, že mnohem víc dával přednost Snapeovu 
celkovému postoji vůči sobě. Snape ho vůbec nelitoval a určitě ho neopravoval na profesor 
Brumbál. Také už dávno vzdal opravování Harryho říkajícího Voldemort namísto hloupého titulu, 
Pán zla. 

„Každopádně,” pokračoval Harry, dojídajíc snídani, „magie je spíš následkem snu, který jsem 
měl minulou noc. Částečně byl o Kráturovi, jak stál tady na stole s hřejivým pocitem ze 
Siriusovy smrti, a zbylá část byla o Dudleyho domě, který se tak nějak zhroutil sám do sebe, 
zatímco se nad tím vznášelo Znamení zla. Snape říkal, že to s Kráturou byla pravda, ale ten 
zbytek už ne, ale taky říkal, že bych tě mohl dnes ráno poprosit, aby ses zeptal paní Figgové 
letaxem, víš, jen se ujistit?” 

„Jasně,” odpověděl Remus a odsunul se od stolu. „Hned teď?” 

„Prosím.” 

Zatímco se Remus ujišťoval, zda Zobí ulice č.4 stále stojí a nezažila nic podivného, Harry se 
ukryl v chodbě blízko salónu. V jednom okamžiku usykl: „Počkej, počkej! Pověz jí, ať mi dá 
mobil.” Ale Remus ho nemohl slyšet; technicky vzato, jeho uši byly v Kvikálkově. 

Po minutě se Remus vytáhl z krbu a Harry si povzdechl. „Chtěl jsem ti říct, abys jí řekl o mobil. 
Víš, abych kdykoliv mohl zavolat domů, abychom jí nemuseli obtěžovat, kdybych zase měl sen, 
jako teď.” 

„Myslíš, že budeš mít nějaké podobné sny?” zeptal se Remus a poškrábal se na hlavě. 

„Ne... já nevím. Možná. Eee, pokud by to obtěžovalo paní Figgovou, třeba bys nějaký mohl 
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sehnat ty? Mám nějaké mudlovské peníze, které mi půjčil Snape. Myslím, že bych je mohl 
najít...” 

„Tak to ani náhodou,” rozhodně popřel Remus. „Nenechám tě samotného v tomto domě.” 

„A proč ne? Vždyť je to tady vyčištěný od černý magie. Snape říkal, že jsi ve skutečnosti byl 
fakt dobrý v Obraně, věděl jsi to?” 

„Profesor Snape, Harry...“ 

S Remusem, jak se ukázalo, nebylo tak jednoduché manévrovat, i když právě o to se Harry 
snažil těmito lichotkami. Ale ve skutečnosti si sám sebou nebyl jistý. Navíc však, celý telefon 
byl vyřešen ještě před tím, ale o tom Harry nevěděl. „Tady,” řekl Remus a otevřel šuplík. Vyndal 
z něj telefon, který již předtím Harry viděl, ten tenký stříbrný, který použil u sv. Munga. 
„Severus říkal, že bys ho mohl chtít.” 

Na okamžik se Harry podivil, kde mohl Snape vzít telefon. A taky, nebyl si dost jistý, jak mobilní 
telefony fungují, aby někdo nedostával účty za hovory, tak jako je dostávali Dursleyovi za jejich 
pevnou linku? Hmm. Zajímalo ho, jestli to má říct Snapeovi a nabídnout zaplacení nějakým 
zlatem od Gringottů nebo něco takového? Na druhou stranu, Harry nevěděl, jak dlouho vydrží 
baterie nabité, takže to celé bylo poněkud sporné. 

Zazvonilo to, jednou, dvakrát... Harry chvíli počkal a pak zavěsil. Jako obvykle, strýc Vernon ani 
Dudley tam nebyli. Ne že by Harry věděl, co říct. Připadal si poněkud nemotorný, 
pravděpodobně proto, že si nemohl vzpomenout kdy volal domů, kromě toho, že jednou se to 
týkalo pohřbu. A to nedopadlo dvakrát nejlíp. 

Harrymu neušlo, že se Remus posadil do křesla, kde předchozí noc seděl Snape, a sledoval ho, 
jak telefonuje. Harry mě nepříjemný, vtíravý pocit, že i kdyby se mu spojení podařilo, Remus by 
tam zůstal a poslouchal každé slovo. 

Pro Harryho bylo těžké tomu uvěřit, mysl se proti tomu bouřila, ale pravda ho doslova byla do 
očí. 

Severus Snape měl víc slušnosti a respektu vůči Harrymu, než Remus Lupin. 

Snape se alespoň minulé noci zeptal na povolení, jestli si může přečíst ten dopis. Samozřejmě, 
že Harry měl jistá podezření, co by se asi tak mohlo stát, kdyby to odmítl, ale stejně. Snape se 
alespoň zdvořile zeptal. Dokonce i kdyby to nemyslel až tak, jak mohl, stejně to mělo význam. 

Kdežto Remus tady pořád seděl, zřejmě netušící, že mladý šestnáctiletý muž, násilně odloučený 
od své jediné rodiny, by chtěl alespoň špetku soukromí, aby mohl zavolat domů! 

Harry vypnul telefon a strčil ho do kapsy, rozhodujíc se, že to zkusí později a že to udělá daleko 
od zvědavých očí... a uší. Samozřejmě, že pokud by Remus byl zrovna vlkodlakem, a Harry měl 
velké podezření, že měl neobvykle dobrý sluch, mohlo to dát trochu práce. Přesto, 
Grimmauldovo náměstí byl velký dům. Takže mohl najít klidné místečko pro hovor. Kdekoliv. 
Což mu připomnělo... 

„Snape pořád říká, že je to můj dům,” prohlásil Harry a vyskočil na nohy. „Je to jen slovní obrat, 
protože tady zůstanu kdoví jak dlouho?” 

Remus vypadal překvapeně. „Ne, Harry, je to tvůj dům. Sirius ti tu nechal všechno, co měl, 
včetně ponožek v šuplíku. To jsi nevěděl?” 

„V šuplíkách, ale nebyly žádné ponožky,” smutně si posteskl Harry. 

„Pravda. Zatímco se Severus potýkal s portrétem a gobelínem - u Merlina, ani nemáš ponětí, 
čím vším musel projít, aby ty hrůzy odlepil - uklidil jsem pro tebe Siriusovu ložnici.” 
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„Cože?” 

„No, byly to jen připomínky...” 

„Jasně, a právě za ty jsem mohl být rád, ty velký tupče!” vykřikl Harry. Náhle ho popadlo 
nutkání někoho uhodit, nejspíš asi Remuse; ruka ho začala svrbět, jakoby chtěla hodit nějakou 
krutou kletbu. S představou, že by to mohlo být užitečné, vyběhl si nahoru pro svoji hůlku, 
dusíc v sobě vztek a pak, cestou zpátky dolů, bral schody po třech a se svojí pravou rukou 
protaženou o prudký spirálovitý pohyb mrštil na Remuse: „Rompere!“ 

Nebo spíše na Remusův obraz v zrcadle; Harry ve skutečnosti nechtěl uřknout Remuse, snad 
jen pokud by opravdu zešílel. 

Na konec to stejně bylo jedno. Zrcadlo se jen zamihotalo pod kletbou, která na něm zanechala 
osamocenu trhlinu. 

Zklamaný, Harry vyškubl jednu svojí tenisku a mrštil jí po zrcadle, které se stejně nerozbilo. 
„Jooo?” vykřikl, uvažujíc, jestli už toho nemá dost. Další věc, která proplachtila vzduchem, byla 
malá bronzová soška. 

Remus ustoupil, když se zrcadlo rozletělo na tisíc kousků. „Harry...” 

Harry se otočil za hlasem a nasadil ostýchavý úsměv. „Já nejsem tak neovladatelný, jak to 
vypadá. Uznávám, že ta bota byla úplně ve vzteku. Ale pak mě napadlo, jestli to prokleté 
zrcadlo není začarováno proti rozbití, že by třeba proto selhala moje kletba.” Pokrčil rameny. 
„Tolik teorie. Ostatně, přesto, nevyhazuj nic, co by patřilo Siriusovi. Nebyl to totiž tvůj domov.” 

„Nic nebylo odneseno z tohoto domu, kromě těch dvou věcí, které odstranil Severus,” konejšil 
ho Remus. Přesto tónem, který Harrymu naznačoval urážku. „Všechno ostatní je v krabicích 
dole ve sklepě.” 

Můj sklep, pomyslel si Harry, to spojení bylo poněkud skličující. Doopravdy vlastnil dům, celý 
dům? „Proč mi někdo neřekl, že tohle všechno bylo moje? Snape vypadal, jakoby si myslel, že 
to už vím.” 

„Profesor Snape, Harry. Ostatně, já nevím. Albus ti to měl říct, protože byl ustanoven 
vykonavatelem. Možná to má něco společného se způsobem Siriusovy smrti, s jaksi nejasnými 
okolnostmi.” 

Možná to má něco do činění s tím, že Brumbál se mnou pořád zachází jako s jedenáctiletým 
klukem, se kterým může manipulovat, uvažoval Harry, jeho pravá ruka ho znovu zasvrběla. 
Tentokrát se ale neobtěžoval cokoliv zaklít. Možná to souvisí s posledním létem. Brumbál ví, že 
radši půjdu sem, než do Zobí ulice, ale namísto uvažování nad mými možnostmi přišel s tím, že 
nedostanu žádnou šanci. Nevěřil mi, že rozumím poručnictví nebo, že chápu, že je v mém 
nejlepším zájmu být chráněn udržením matčina ochranného kouzla v plné síle. Zajímalo by mě, 
co dalšího ještě ví, co mi neřekl. 

„Je tu ještě něco, kromě domu, o čem bych měl vědět?“ Harryho hlas prolomil dozvuky 
temných myšlenek. „Od Siriuse?” 

„Jeho trezor u Gringottů je samozřejmě také tvůj,” dodal Remus a trošku s sebou trhl. „A 
Blackovi byli něco jako Potterovi, Harry. Více čarodějnického zlata, než zbytek z nás považoval 
za přiměřené.” 

Jako dotek žárlivosti, pomyslel si Harry. „Předpokládám, že klíč má Brumbál?” 

„Profesor Brumbál, Harry,” řekl Remus, nicméně přikývl. 

Náhle Harrymu problesklo hlavou totéž, o čem již dříve přemýšlel. Remus ve svém dopisu říkal, 
že Snape 'laskavě poskytuje' Vlkodlačí lektvar, ale ta slova se také mohla týkat spíš Remusovy 
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vrozené zdvořilosti než holé skutečnosti. „Není něco, co potřebuješ?” přesto se Harry zeptal. „Já 
jako...” nechtěl urazit, jen nabídnout. „Ehm, možná doživotní zásobu tvého lektvaru?” 

„To nevydrží,” řekl Remus a lehký úsměv mu rozvlnil rty. „Přesto máš pravdu, je to docela 
drahé. Dokud však já se Severusem budeme spolu v Řádu, myslím, že mě bude nadále 
zásobovat. Ale děkuji ti, Harry.” 

„To přece nic není,” odpověděl Harry a taky to tak myslel. 

***

Remus zaměstnával Harryho až do soumraku, nejen s dalšími nezdařenými Patrony, ale také s 
celým hejnem ego drtících zážitků. Remus to však tak nezamýšlel a Harry to věděl. To také bylo 
jediné, co zdrželo Harryho od toho, aby křičel na svého bývalého učitele Obrany. 

Svým způsobem to bylo směšné. Kolikrát se jen Remus musel dívat jak selhává, než došel k 
tomu, že to kouzlo, nebo kterékoliv jiné, prostě nepůjde? To ne, Harry nemyslel, že jeho 
kouzelná moc odešla nadobro, věřil Snapeovým poznámkám o jeho snu. Jen si myslel, že 
Remusovy metody nepřinesou žádný užitek. 

Měl znovu další sen, to odpoledne, přesto pokud by ho s někým rozebíral, nebyl by schopen říci, 
zda tyto poslední sny byly jakkoliv prorocké. Opět se zdálo, že sen má dvě odlišné části 
oddělené pocitem šíleného víření. Tentokráte se však v tom snu nezdálo být nic 
znepokojujícího. Viděl Snapea a Remuse v Brumbálově kanceláři, vyměňujíc si několik okamžiků 
mírné poklony; Remus vypadal opravdu ošklivě. Popelavá tvář, slabý, třesoucí se, oči rudé od 
pláče, ale seděl tam, zdvořilý jak jen libo, a odpovídal. Tak tedy ano, Severusi, Lucinda je 
celkem dobrá. A Snape se zasmál a přikývl, vstal ze své židle a zamumlané Pokud smím? přešlo 
přes jeho rty, ještě před tím, než krátký tah jeho hůlky oddělil pramen Remusových vlasů. 

Pak se sen točil dokola v rychlejších a rychlejších kruzích, Brumbálova kancelář zmizela ve 
spěšně se točících barvách, a Harry uviděl lesní krajinu, prázdnou mýtinu, větve stromů se 
kývaly jakoby je zvedal jemný větřík. Les byl klidný a tmavý, pozdě v noci. Opuštěný. Ale něco 
přicházelo, něco přicházelo... 

Harry se probudil ještě dříve než to, někdo nebo něco, přišlo. 

***

Remus se nabídl, že mu pomůže dole ve sklepě, ale Harry měl naprosté jasno v tom, že chce 
být sám. A měl pro to víc než jen jeden důvod. Tentokrát, poté, co švihnutím otevřel telefon a 
vytočil číslo, zvedl to strýc Vernon. Harry již otevíral pusu aby promluvil, ale nakonec neřekl ani 
slovo. Chtěl mluvit s Dudleym, ale když na to došlo, zjistil že nemá tolik nervů, aby se po něm 
ptal. 

Utkal ses s Pánem zla s mnohem menším strachem, než jsi projevil u svých příbuzných, 
vzpomněl si Harry na to, co říkal Snape. 

Znechucen sám sebou, Harry si slíbil, že příště strýci Vernonovi odpoví, také ho zastraší. 

Telefon chvíli zcestně vyzváněl, Harry zatím rychle našel vysoko vyrovnané krabice se 
Siriusovými věcmi. Šaty naplňovaly většinu jedné dosti veliké krabice. Několik malých 
obsahovalo osobní věci, mezi nimi bezejmenné knihy s koženou vazbou začarované proti 
otevření. Zvláštní. Harry je položil bokem a ponořil se do krabic. 

Našel jednu starou hůlku, pravděpodobně nějakou, které Sirius odrostl, a zkusil s ní několik 
neúspěšných kouzel. 

Nakonec, úplně na dně krabice, našel malé zrcátko, protějšek toho jeho. Harry ho svíral, 
zasténal, zažíval znovu ty ošklivé pocity, kterými trpěl, když našel své zrcátko po Siriusově 
smrti. Nebyl to jen žal, že už nikdy nebude moct mluvit se svým kmotrem přes zrcátko, byl to 
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příšerný, vnitřnosti sžírající pocit viny. K čertu, on měl způsob, jak mluvit se Siriusem, způsob, 
jak by byl schopen zmařit Kráturovy plány. Celou tu dobu měl tu možnost a on o ní nevěděl. Kéž 
by jen otevřel balíček, který mu dal Sirius! Kdyby ho otevřel, Sirius by dnes ještě žil. Harry by 
věděl, že se nemá marně namáhat na Odbor záhad, kdyby tehdy věděl o tom zrcátku. 

Blbý, blbý! Nenapravitelně, neomluvitelně blbý! 

Harry se tvrdě posadil na zem, naklonil se nad zrcátko a rozvzlykal se. 

***

Harry nevěděl, kolik času již uplynulo, ale nakonec se jeho stékající slzy zastavily. Seděl se 
zkříženýma nohama, zírajíc na zdi, které byly osvětleny jen matným přísvitem, jak byly 
začarovány, aby svítily, pokud je někdo ve sklepě. Zrcátko klidně leželo v jeho klíně, 
nereagující, mrtvé. Jako Sirius. 

Bolest znovu sevřela jeho srdce, ale již neměl víc slz, které by ronil. Někde hluboko uvnitř sebe 
cítil chlad. Mrazící, až do morku kostí, kousavý mráz, natolik nelítostný, až ho štípal. 

Nepatrný zvuk... zachycený na hraně jeho vědomí. Zahlcený žalem, Harry si jej nepovšiml, 
dokud se nezopakoval v nepravidelných intervalech. Pak vzhlédl a uviděl mrňavého hádka, jak 
se pozvolna a lehce plazí. Čistě kaštanový, avšak se zlatavým duhovým mihotáním se, jak se 
hýbal. Had se přitáhl blíž, vztyčil hlavu a vyplazoval na něj svůj jazyk. 

Harry zamrkal, vzpomněl si na hroznýše ze ZOO. Tenhle had, přestože nebyl delší než jeho 
paže, pozoroval ho tím samým, zvláštním, poněkud pochmurným výrazem. Nešlo ho přirovnat k 
obávanějším hadům, které již potkal, jako třeba Nagini nebo bazilišek. 

„Takže, ahoj ty tam, chlapíku,” řekl něco na způsob pozdravu, jemně si protírajíc oči. 

Ani nevěděl, jestli mluví hadím jazykem, protože jeho uším to znělo jako angličtina, dokud mu 
had neodpověděl zasyčením, kterému Harry naprosto rozuměl. Jak by taky ne? Jemu to opravdu 
znělo jako angličtina. 

„Byl jsssi tady docela dlouho, chlapče.” 

Harry se trochu narovnal a dal zrcátko stranou. „Ano, a ty? Ty tady dole žiješšš?” 

„Jsssou tady myššši,” odpověděl had, připlazil se kousek blíž a zastavil se, obezřetný před 
Harryho koleny. 

Harry sundal nohu, vybízejíc hada k vyšplhání se, ale ten jej jen dál promyšleně pozoroval. 
„Jmenuji ssse Harry, ne chlapec,” ohradil se. „Ty máššš nějaké jméno?” 

Had zmateně zakmital hlavou dozadu a dopředu. 

Hm, tak to bude trochu trvat, pomyslel si Harry. „Líbí ssse ti tu?” 

„Ssstudené. Ale jsssou tady myši. Ty jím, pak se vyšššplhám.” 

Harry zahlédl schody ve sklepě a porozuměl. „Už jsssi ssse dossst najedl? Já teď půjdu nahoru a 
vezmu tě do tepla, jessstli chceš.” 

Na to had pokýval hlavou a omotal se kolem Harryho nabídnutého zápěstí. 

***

Nahoře na krbovém roštu rozdělal Harry oheň, hodil k němu na zem nějaké polštáře a odpočíval 
na podlaze. Had se odplazil z jeho paže na podlahu a stočil se do klubíčka na kobereček a hlavu 
si položil na sebe. 
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„Proč tvé oči upouššštěly déšššť?” zeptal se a Harry předpokládal, že když hadi neumí plakat, 
hadí jazyk pravděpodobně nemá slovo pro slzy. 

„Byl jsssem rozrušššený,” odpověděl Harry. 

Had lehce pokýval hlavou. „A ssstále jsssi?” 

„Jo, myssslím, že jo.” 

Několik okamžiků seděli v tichu, klid rušený jen praskáním ohně na ohništi. „Tak teplo,” konečně 
řekl had. „Ale pro tebe to není to sssamé, že chlapče? Cítíššš teplo, ale ješšště ssstále jsssi 
rozrušššený?” 

„Říkej mi Harry,” znovu vysvětlil. „Ale jo, pocit tepla pro mě v podssstatě nic nemění.” 

Had se plazil kolem jeho klína a usadil se mu na stehně. „Protože Harrymu je teplo celý časss.” 

„Jasssně, možná proto.” 

Jak se had trošku kroutil, zasvědilo ho stehno. „Copak tedy rozrušššilo Harryho?” 

Harry si nemohl pomoci, ale trochu se pousmál. Opravdu tady má sedět a vylévat své srdce 
hadovi? Nuže, proč ne? Lepší, než aby nechal hloubat Remuse. Remus, který to může zakončit 
něčím blbým, jako třeba depresí blokující veškerý přístup k jeho magii. 

Dobře, nebyla celá blokovaná, nebo snad ano? Stavěl na tom, nejen kvůli snům, ale samo 
sebou také měl hadí jazyk. 

Cítíc se více být kouzelníkem než ještě před okamžikem, Harry konečně odpověděl na hadovu 
otázku. Vypravoval o Dursleyových, o věcech, které již skoro zapomněl, již to bylo tak dávno. 
Mluvil o svých rodičích, o Siriusovi uvězněném v Azkabanu, i když za tím vším byl Pettigrew, 
který tam měl patřit. O záchraně Siriuse a propuštění Petigrewa, jen aby mu oplatil laskavost 
tím nejhnusnějším způsobem po Turnaji tří kouzelníků. Mluvil o tom, jaké to je, být Chlapcem, 
který přežil a který nikdy nechtěl vychvalování a výjimky, které to s sebou přinášelo. Dokonce 
nechtěl být Tím chlapcem. Jen... chlapcem. Chlapcem, tak jak říkal had. 

***

„Kdo je Lucinda?” zeptal se Harry po večeři, naprosto zvědavý na to, co by Remus řekl na to, 
kdyby si nalil trochu whisky, jejíž láhev tam Snape nechal. 

Remus se na něj zprudka podíval. „Kde jsi slyšel to jméno?” 

„Dnes, ve snu,” nadhodil Harry. „Říkal jsem ti, že Snape říkal, že části mých snů byly věštby.” 

„Profesor Snape, Harry.” 

„Jasně, cokoliv. Ale stejně, viděl jsem vás v ředitelně a odhaduji, že to on se zeptal na Lucindu, 
protože ty jsi odpovídal, že se má dobře. Tak kdo to je?” 

Remus váhal. „Přítel.” 

Dobrá, myslel si Harry, nikdy bych to neřekl, kdyby mi neprozradil. „Jasně,” odpověděl klidně. 
„Teď, už jsi potkal Salsu?” 

Pozoroval Remusovo čelo pokrčené překvapením, když začal mluvit na hada pohodlně 
odpočívajícího v rukávu jeho svetru. Remus bezpochyby slyšel splývavý, syčivý zvuk, což byl 
hadí jazyk; přinejmenším to tak popisovala Hermiona. 
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A pak Salsa vystrčila hlavu z Harryho manžety, vyplazujíc jazyk. Harry ji vzal druhou rukou 
okolo a vytáhl ji. „Překrásná, nemyslíš?” 

To již muselo být v angličtině, protože Remus odpověděl váhavým hlasem: „Ano...” 

„Copak, snad se nebojíš hadů, nebo snad ano?” napadlo Harry zeptat se. 

„Ne, jen jsem nečekal, že se něco vyplazí z tvého rukávu. Bylo to tam po celou večeři?” 

„Jasně. Spala, aspoň myslím. Salsa to často dělá.” 

„Salsa,” pochybně zopakoval Remus. 

Harry se zasmál. „No, vlastně to měla být Sally, ale pak jsem si uvědomil, že nevím, jestli tady 
Salsa je hadí slečna. Snažil jsem se jí zeptat, ale... cítil jsem se špatně, těžko vysvětlit. Myslím, 
že jsem otázku měl položit v hadím jazyce, ale to bylo by nemístné. Tak jsem se rozhodl, že 
Salsa bude vhodnější. Víš, jako že pokryju nejednu možnost.” 

„Proč ses toho hada nezeptal na jeho vlastní jméno?” 

„Zkoušel jsem to,” potvrdil Harry. „Nevím, možná ani nemají jména, dokud je nepojmenují 
kouzelníci. Nejdřív to vypadalo, že Salsa nerozumí, ale teď myslím, že se to vyjasnilo.” Přešel na 
hadí jazyk. „Tohle je Remusss, Sssalssso.” 

Had na Remuse něco zasyčel. Harry se zamračil a zavrtěl hlavou. 

„Co?” pobízel Remus. 

„Nic.” Harry polkl další doušek čaje, přál si víc než předtím, aby měl odvahu nalít si whisky. 
Přesto to nebyl dobrý nápad. Mohlo to narušit překvapivý vztah, který se podařilo vybudovat se 
Snapem. 

„Proč jsi se zamračil?” zatlačil Remus. „Vyhrožovala mi Salsa kousnutím nebo něčím podobným? 
Měl bych se radši držet dál od tvé malé přítelkyně?” 

Harry překvapeně vzhlédl. „Ach ne, Ssalssa není nebezpečná. Nic takového,” pronesl a trochu 
syčel nad slabikami jako had. „Salsa se mě ptala, jestli jsi byl mým otcem, to je vše. Vlastě se 
spíš ptala, jestli jsem byl tvým vejcem. Hadí jazyk může být v různých ohledech poněkud 
podivínský.” 

„A ty jsi se zamračil protože...?” 

„Divné, taky někdy odpočíváš? Proč myslíš, že jsem se zamračil?” odsekl Harry zvýšeným 
hlasem. Docela dobře dokázal vystát Salsinu otázku, protože samozřejmě had nemůže vědět, 
jak se lépe zeptat, ale zatraceně, Remus přece mohl. Čím víc o tom přemýšlel, tím víc byl 
rozčilený a věci, které by jinak nikdy neřekl, vyletěly samy z jeho rtů. „Protože bych měl hrozně 
rád tátu aspoň na blbých deset minut, které bych si pamatoval? Ach, počkej, škrtni to. Možná 
proto, že bych rád měl otce, kterého můžu opravdu uznávat! No jasně, tak to bude! James 
Potter, nebelvírský chytač. Každý říká, Jsi zrovna takový, jaký byl tvůj otec, Harry. Můj Patron je 
stejný jako on. A loni jsem konečně zjistil, co vlastně byl zač, domýšlivý, sobecký, krutý malý 
kretén a můj pitomý skvělý kmotr to všechno omlouval neuvěřitelně slabomyslnými omluvami, 
jakože byli idioti a že vlastně vše co dělali, bylo v pořádku!” 

„Harry...” 

„Měl bys přestat s rozebíráním mých pocitů!” vykřikl Harry. „Do prdele, nikdy by mě nenapadlo, 
že radši budu trávit čas se Snapem, než s tebou!” 

„Profesor Snape, Harry,” opravil ho Remus a Harry viděl rudě. 
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„Nepotřebuji, abys mě poučoval, jak mám mluvit!” vybuchl. „Řekni mi to ještě jednou a 
přísahám, že mu začnu říkat Severus!” 

Nepatrný zvuk přitáhl jeho pozornost. Lehké odkašlání. 

Harry se bezmyšlenkovitě otočil, skoro se bál se podívat. Již věděl, kdo je tam. Kdo to taky mohl 
být? Celý Fénixův řád, jak věděl, opustil pro tento čas Grimmauldovo náměstí. Každý kromě 
Harryho, Remuse a … Snapea. 

„Jak dlouho tam už stojíte?” zalapal po dechu Harry. 

„Dost dlouho,” odpověděl Snape. „Omluvte se profesorovi Lupinovi.” 

„To on by se měl omluvit mně!” vybuchl Harry a popadl Salsu ze stolu. Byl si jistý, že všechen 
ten křik děsil toho malého hada. 

„Severusi,” tiše řekl Remus, „to je v pořádku. Harry je ve velkém stresu.” 

„A kdy není?” protestoval Snape. „Pan Potter mi nanejvýš výslovně řekl, že by chtěl, aby se s 
ním zacházelo jako s normálním mladým mužem v jeho věku, mimo zvláštních okolností. A v 
tomto smyslu,” otočil se na Harryho a mírně přidal na důrazu, „se omluvte profesorovi Lupinovi. 
Hned.” 

Harryho střídavě polévalo horko a zima. Věděl, že Salsa to cítí; had se začínal bát čím dál tím 
víc. Taky věděl, že Snape měl vlastně pravdu. Nemohl tvrdit, že by nechtěl, aby se s ním 
zacházelo jako s kýmkoliv jiným, a pak na to nadával, když šlo do tuhého. A … k sakru. Remus 
se jen snažil pomoct, nezáleželo na tom, že na to šel špatně. Harry přestřelil a věděl to. 

„Omlouvám se, profesore Lupine,” strnule oznámil Harry a pak dodal jemnějším tónem: „Vážně, 
Remusi. Promiň.” 

Salsa se ovinula kolem jeho nadloktí a Harry se snažil působit jak nejdůstojněji mohl, když 
nechával jídelnu dospělým.
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Snape ho našel později v salónu. Harry neměl ponětí, co Snape a Remus tak dlouho řeší. 
Napadlo ho, jestli mu dává profesor Lektvarů čas vychladnout. Podrážděný představou, že by to 
tak mohlo být, Harry ignoroval příchod svého učitele a dál se věnoval rozhovoru s hadem. 

Snape chvíli poslouchal, zatímco se opíral o výklenek u krbu, než to okomentoval. „Krásný 
had.” 

Harry usoudil, že ignorovat jasnou nabídku ke smíru by bylo dětinské a přiměl se pohlédnout do 
Snapeových očí. „Našel jsem Salsu dole ve sklepě.” 

„Zajímavé jméno.” 

Harry sundal Salsu ze svých kolenou na podlahu a poslal ji pryč s nepatrným syčivým zvukem. 
Potom pohlédl zpět na profesora. „Dobře, původně jsem vlastně myslel Nebelvír. Víte… pro ty 
barvy… Rudá a zlatá, ale nakonec… jsem se spokojil se Salsou.” 

„Zkráceno ze Salazara?” 

Nachytaný ve chvíli, kdy nebyl připravený se bránit, Harry potlačil smích. „Ach, jako Zmijozel? 
Ne, to mě ani nenapadlo.“ Snape se posadil a Harry se začal cítit nervózně. Měl Moudrý 
klobouk pravdu? „Takže dnes další nitrobrana?” 

„Za chvíli. Nejdřív si musím odpočinout.” Nezmínil, že uvolnit se potřebuje i Harry, připadalo mu 
to zřejmé. 
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„Whisky?” 

Snape na něj dlouze pohlédl. „Myslím, že ne. Popovídáme si. Přemýšlel jsi o tom, čeho všeho je 
předzvěstí to tvé zvíře?“ 

„Ehm. Vy máte na mysli hadí jazyk, že ano?” 

„Kouzelnický dar,“ odmlčel se Snape a pohlížel na něj přimhouřenýma očima. „Dokazuje, že 
tvoje moc není ztracená.“ 

„Hmm, také jsem to tak zpočátku bral. Jenže Brumbál si nemyslí, že hadí jazyk souvisí s mojí 
magickou silou. On si myslí, že tu schopnost jsem dostal spolu s tímhle,” vykládal Harry a přejel 
si prstem přes jizvu. 

„Dovolím si nesouhlasit,” informoval ho Snape, protáhl si nohy a opřel je o nízký stolek. Harry 
na to zíral, než si připomenul, že ten muž si chtěl konec konců odpočinout. „Albus je skvělý a 
silný kouzelník,” pokračoval Snape, „ale jeho znalosti o černé magii nejsou úplné. Nadání 
mluvit hadí řečí nemůžeš jen tak získat, musí vycházet z tebe a ty musíš mít potřebnou 
magickou sílu, abys mohl dar využít.” 

„Takže hadí jazyk je odnož černé magie, tohle myslíte?” zděsil se Harry. 

„Jistě, ale neznepokojuj se. Černá magie je jen stěží podchytitelná běžnou etikou. Je to jen 
vhodný způsob, jak zahrnout druhy magie, které mohou přinést to nejtemnější, co si dovedeš 
představit. Ten samý proces může být použit i v neutrální magii, nebo v magii vyššího stupně. 
Domníval jsem se, že tomu rozumíš. Byla kouzla, která jsem použil k odstranění toho 
příšerného portrétu, zlá?” 

Harry zavrtěl hlavou. 

„Uvažuješ o hadím jazyku jako o temném především proto, že byl užit k hrozným věcem,“ 
vysvětloval Snape. 

„Ano, Voldemort řekl Nagini, že mě může sníst, až on se mnou skončí,“ vzpomínal Harry a 
zachvěl se. 

Snape se pousmál, což byla odpověď, kterou Harry nepochopil do chvíle, než mu Mistr lektvarů 
objasnil: „Víš, Harry, není lehké brát tě jako normálního šestnáctiletého chlapce, když přicházíš 
s věcmi, jako je tato.” Odkašlal si. „Nicméně, já se snažím.” 

Harry to oceňoval, i když se nedokázal přimět, aby poděkoval. 

„Každopádně, předpokládal bych, že jsi již zcela smířený se svou schopností hovořit hadím 
jazykem,” pokračoval Snape. „Víš to od druhého ročníku, že je to tak? Již by tě to nemělo 
znepokojovat.” 

„Ha, to byla legrace, všichni si mysleli, že jsem Zmijozelův dědic a chci očistit školu od 
mudlovských šmejdů.” 

„Nepravděpodobný scénář,” přikývnul zlehka Snape a s mírným úsměvem si založil ruce na 
prsou. 

„S výjimkou hada, se kterým jsem mluvil v ZOO, když mi bylo deset,” začal Harry, „jsem slyšel 
hadí jazyk jenom od Voldemortova hadího miláčka, Baziliška, a toho hada, co vyčaroval Malfoy 
tenkrát při souboji. Není to zrovna přehlídka potěšujících zážitků.” 

„Jistě, ale nyní si povídáš se Salsou,” nadhodil Snape. „Můžeš bez obav užívat svoje schopnosti, 
Harry, protože jsou součástí tebe samého, ať ředitel říká cokoliv.” 
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„Nechme toho, pane profesore, začněme s lekcí,” povzdechl si Harry, unavený řečmi o 
takových věcech. 

„Za okamžik. Víš vůbec, čím se tvůj otec živil, Harry?” 

Harry si odfrknul, předpokládal, že Snape slyšel o moc víc, než přiznal. 

„On opravdu něco dělal?” odsekl. „Když vezmu v úvahu, že Potterovi mají více zlata, než aby to 
zbytek světa považoval za přiměřené.” 

„To zní, jako by to říkal Lupin. Nebudu popírat, že James byl bohatý, nebo oceňovat způsob, 
jakým se mnou zacházel během našich školních let. Fakt, že jsi na první pohled vypadal jako on, 
mě ovlivnila... na celé roky, Harry. Ale ten obraz, který jsi si vybudoval ve své mysli po té, co jsi 
se podíval do myslánky, není moc dobrý.” 

„Nemusíte mi nic říkat!” odmítal Harry ohnivě. Celý nesvůj si pospíšil na podlahu, na místo, kde 
spolu pracovali včerejší večer, a pobízel ho: „nitrobrana, pane?” Snape vstal, přikročil k němu a 
pak se mírně naklonil, aby s ním byl tváří v tvář. 

„Já ti to opravdu musím říct,” řekl a znělo to jako zvláštní příslib. „Myslánka není objektivní, 
Harry. Spatřil jsi rekonstrukci mého vnímání toho dne. Bez pochyby pravdivou, ale myslánky 
mají i své chyby. To, co jsi viděl, byl jen jeden den z celého života tvého otce.“ 

„Ale Sirius mi řekl, že si na vás zasedli!” namítal Harry. 

„To byla pravda, ale ten den byl mimořádně mizerný,” informoval jej Snape. „James z toho 
nevycházel zrovna dobře, ale ty jsi se zjevně rozhodl, že byl opravdu špatný. To…” Profesor 
lektvarů si odkašlal. „To tak ale není.” 

Harry se rozzlobil. „Příště budete říkat, že ho jste ho přes to všechno začal mít rád!” 

„Neměl jsem ho rád,” popíral Snape. „Nikdy jsem ho neměl rád. V době, kdy jsme vyrůstali, 
bylo mezi námi příliš… už je to pryč.” Okamžik zaváhání, a Snape položil ruce na chlapcova 
ramena. „Harry, Jamesovi nebylo patnáct let navždy, stal se z něj ušlechtilý muž a ačkoliv jsme 
nikdy nemohli být přátelé, respektoval jsem ho. On a Lilly se mnohokrát vzepřeli Temnému 
pánu, ale to ty víš. James byl v Řádu, obětavý kouzelník, který dělal vše pro to, aby ochránil 
možné oběti a předával smrtijedy spravedlnosti. Dělal bystrozora, ale odmítl celý jeho plat. To 
nebylo jenom kvůli jeho rodinnému bohatství. Ministerstvo nebylo o moc schopnější, než to 
dnešní; James dával přednost tomu, aby se nezapletl s oficiální vládou, jejíž postoje byly 
bohužel příliš... ohebné.” 

Harry nevěděl, co na to všechno říct. „Nikdo mi o něm tolik neřekl, profesore,” přiznal. 

„Když lidé říkají, že jsi jako James, mají na mysli muže, kterým se stal,“ odpověděl Snape, „ne 
toho, kterého jsi viděl v mojí myslánce.” 

Harry zhluboka vtáhl vzduch a po chvíli dlouze vydechl. Nemělo by mu záležet na tom, že 
Snape prakticky připustil, že nakonec Jamesovi odpustil. Nemělo by mu na tom záležet… ale 
záleželo. Cítil se lépe. Sice ne moc, ale v některých věcech se mu ulevilo. Harry se vymanil z 
rukou svého učitele a řekl: „Můžeme se dostat k nitrobraně, pane?” 

„Jsi ještě nervózní,” poznamenal Snape. 

„Budiž, ale já nemohu nebýt, že?” ptal se Harry. „Myslím tím, je to skvělé a vůbec… ale mít vás 
plnou hlavu s tím mým… nepořádkem tam... je to pořádně divné. Vážně, myslím, že trocha 
whisky by pomohla.” 

Snape se odměřeně stáhl. „Musíš být schopný dosáhnout čisté mysli i bez takových pomůcek. 
Dnes večer to uděláme trochu jinak. Budeme to zkoušet bez fyzického kontaktu.” 
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„A potom dokonce i bez toho, abyste mi vstupoval do mysli, řekl bych,” hádal Harry. „Ano? Je to 
ono? Já myslím, že by mi pomohlo znát celý váš plán, jestli vám to nebude vadit? Chci říct… 
jestli mě to naopak nebude brzdit, nebo tak něco.” 

„Nemělo by,“ konstatoval Snape. „Jsi schopný potlačit celou myšlenku a udělat to bez vnější 
pomoci, to je první kritický krok, ale v žádném případě poslední. Musíš být schopný zachovat 
klid dokonce i tváří v tvář útoku. A vyrovnat se s ním, nicméně je fakt, že Pán zla je v nitrozpytu 
daleko zručnější než já. Co ty doopravdy potřebuješ, je schopnost přesvědčit ho, aby tě vůbec 
nenapadl celou svou silou.“ 

Pokynul Harrymu, aby si sedl a pak klesl k podlaze a zůstal před ním. Jeho šaty se kolem něj 
vzdouvaly, jak klečel. 

„Jak mám o něčem takovém Voldemorta přesvědčit?” zeptal se Harry a objal si rukama kolena. 
„Nedokážu si představit, jak ustupuje na můj povel.” 

Snape nadzvedl obočí v nezaměnitelném gestu nesouhlasu a nadhodil: „Ale no tak, pane 
Pottere. Jistě vidíte i jiný způsob?” Když ale Harry jen mírně potřásl hlavou, Snapeův hlas zazněl 
poněkud jízlivě. „Jen část v tobě je čistý a čestný Nebelvír, a ty to víš.” 

Mazaný… Zmijozel mazaný… „Och, vy mluvíte o… předstírání?” 

„Proč jsi tak vyděšený představou, že bys to nazýval pravým jménem?” 

Harry otevřel ústa, ale pak je zavřel, protože nevěděl, co na to říct. 

„Lhaní není žádné zlo v porovnání s nejtemnějším uměním, Harry,” poznamenal Snape 
konverzačním tónem, „ale všechno závisí na účelu, ke kterému bylo to předstírání využito.” 

„Dobrá,” odpověděl Harry s trochu větší sebedůvěrou. „Voldemort je silnější než já, tak musím 
být chytřejší než on...“ 

„Temný pán není silnější než ty. On tě označil za sobě rovného.” 

Harry zíral na svého učitele a měl pocit, že všechna krev v těle se obloukem vyhnula mozku, 
aby vypadal pozoruhodně hloupý. Snape nemohl myslet vážně to, co právě řekl. Určitě nemohl. 
To bylo absurdní. On nebyl schopen se rovnat dokonce ani Snapeovi, a co teprve 
Voldemortovi?! 

„Podívejte, vyprávěl jsem vám o tom,“ začal Harry. „Každý si myslí, že jsem ho přemohl, ale to 
není pravda. Měl jsem nějakou pomoc, pokaždé, říkal jsem vám to přeci!“ 

Snape mávl rukou, jako by to nebylo vůbec podstatné. „Přesto Temný pán nemá více sil, než ty: 
proroctví o tom mluví. Mnohem lépe však chápe, jak usměrňovat svou magii. Což ty dosud 
nikoli.” 

„Já dosud nemám žádnou magii, pane profesore,” argumentoval Harry, hlavu plnou vířících 
myšlenek, „měl jsem poslechnut vás a Hermionu a držet se dál od mudlovských doktorů. To 
byla má vlastní hloupá chyba, která mě připravila o kouzelnické schopnosti. Měl jsem nechat 
tetu Petunii jejímu osudu, přesně jak jste říkal. A jestli nyní celý kouzelnický svět zanikne, bude 
to taky jenom moje chyba! Já budu zodpovědný za všechny hrozné věci, které ten hnusný 
bastard udělá...” 

„Jsem potěšen, že zasluhuji v něčem srovnání se slečnou Grangerovou,” přerušil ho Snape 
hladce, „ale neměl bys zapomínat, že tvým motivem bylo také zajistit si ochranu. Pokoušel jsi 
se krýt až do doby, než budeš připravený předstoupit před Pána zla. Vím to, stejně jako Albus.” 

„Ano, moje čisté úmysly mě teď zdobí,” vyrazil ze sebe Harry a ze samého rozrušení se zakousl 
dovnitř tváře. „Měl jsem nechat ten zatracený klobouk, aby mě strčil do Zmijozelu.” 
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„Alespoň jsi pojmenoval svou novou přítelkyni Salsa.” 

Poznámka trochu ulehčila napětí, které panovalo v místnosti, a Snape se začal lehce usmívat. 
„Pokud jde o minulost, Harry, nech ji být minulostí. Dokonce i ta nejméně šťastná rozhodnutí se 
mohou obrátit v dobro, když se na ně podíváme zpětně.“ 

Nejasná slova, ale Harry nějak věděl, že Snape mluví o temném Znamení na své paži. Jeho 
pohled se k němu stočil, ačkoliv bylo zakryté objemnými šaty a více než jedním rukávem. 

„Ano,” jenom zamumlal Snape, jediná slabika vyslovená tichým a hlubokým hlasem. „Ty mi 
rozumíš.” 

Harry přikývl. 

„Dobrá, můžeme začít,” rozhodl Snape. Přistoupil blíž k Harrymu, ale vyvaroval se jakéhokoli 
kontaktu, jen zvedl ruce před Harryho tvář a roztáhl prsty. 

„Napřáhni k mým rukám ty své, ale přesto se jich nedotýkej,” řekl melodicky, hlasem plným 
klidu. Když Harry udělal, co po něm bylo žádáno, ucítil mrazivou energii proudící vzduchem 
mezi jejich rukama. Bylo to jako když byl malý a hrál si s Dudleym na magnety. Energie mezi 
nimi se stala skoro hmatatelnou pulsují sílou. 

***

Tentokrát trvalo Harrymu déle dosáhnout duševní vody a spojit se s ní, ale nakonec jí dosáhl a 
zdálo se mu, že tak může vydržet po dlouhý čas. 

Když se Snape nakonec stáhl, ruce mu vyčerpaně padly na kobereček. „Nakonec jsi tam byl 
sám, Harry,“ prozradil, „já jsem opustil tvoji mysl o něco dříve. Cítil jsi to?” 

„Ne,” zamumlal. Uzavírání bylo mnohem únavnější, když tu nebyl Snape, aby se o něj mohl 
mentálně nebo fyzicky opírat. 

„To znamená, že tvé uzavírání bylo zcela kompletní. Velmi dobře, pane Pottere.” 

Harry se musel bránit touze být na sebe pyšný. Kdy vůbec dostal kompliment od Snapea? To 
znamenalo víc, než by mělo, pomyslel si, ale byl příliš unavený, než aby se pokusit najít v tom 
smysl. 

„Zítra,” promluvil Snape, „strávíme nějaký čas přemýšlením nad různými obrazy, ve kterých se 
můžeš ztratit. Voda je totiž má, rozumíš? Já bych totiž rád věřil, že moje uzavírání je dost dobré 
na to, že Temný pán nikdy nevidí obrazy, které já používám k tomu, abych mu odolal. Ale já 
bych nerad riskoval život, když by zavětřil můj vliv ve tvých schopnostech.“ 

„Och...” Harry na to ani nepomyslel. Použití nitrobrany proti Voldemortovi by mohlo skutečně 
ohrozit Snapea? Co jestli Harry udělá něco špatně? 

„Jasné, pane profesore. Udělám jak říkáte.” 

„Zaznamenání hodná slova.” Snape schoval své zívnutí do dlaně. „Nikdy bych nečekal, že je 
vyslovíš, natož že je budeš myslet vážně.” 

„Myslím to vážně!” 

„Ano, já vím Harry,” promluvil Snape zvolna s nepochybně jízlivým nádechem. „Neměl jsem v 
úmyslu naznačovat nic jiného. Mimochodem, požádal jsem Lupina, aby se neobtěžoval tě 
neustále opravovat, jakkoli si mě přeješ nazývat.” 

Harry na něj doslova zíral. „Er… proč?” 
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„Řekl jsem mu, že naše lekce nitrobrany vyžadují jistou úroveň duševní blízkosti a jeho naléhání 
na pozdvižení mé autority jako učitele by mohlo ohrozit pokrok, který jsme si pracně 
vybudovali.” 

Něco na Snapeově formulaci upoutalo Harryho pozornost. „Řekl jste mu to... a je to pravda?” 

„Uvažuješ jako Zmijozel,” přikývl Snape. 

„Je to pravda?” 

„To já nevím,” připustil Snape a těžce se zvedal z kleče. „Ouch.” Harry si byl jistý, že zaslechl 
křupání a skřípání kloubů. „Může to tak být; uvidíme. Každopádně je čas, abych šel.” 

„Vy jste schopný odejít tak brzy?” zeptal se Harry starostlivě. „Možná byste měl chvíli zůstat. 
Mohli bychom si ještě povídat, probralo by vás to.” 

„Potřebujete si o něčem promluvit?“ zeptal se Snape zlehka, znělo to, jako by to opravdu chtěl 
vědět. 

Harry nejdřív pomyslel na svůj sen, ale pak potřásl hlavou. Nebylo toho mnoho. Jen scéna jak 
Snape dokončoval Mnoholičný lektvar a pak prázdná mýtina v lese. Nic děsivého, na rozdíl od 
předchozího snu. 

„Ještě se vrátím,” oznámil a vkročil do prostorného krbu, který zabíral celou jednu stěnu pokoje. 
„Nezapomeň cvičit, Harry. Během zítřka si několikrát pročisti mysl a zkus v sobě najít jiný obraz, 
než je voda.” 

Než mohl Harry odpovědět, byl Snape pryč. 

„Ano, udělám to,” stejně odpověděl. „A díky, profesore. Za všechno.”

Kapitola 19. VYHNOUT SE SNU 

V následujících několika dnech se stala Salsa Harryho stálým a blízkým společníkem. Harry bral 
malého hada všude sebou, někdy ho dal do kapsy, někdy si ho obtočil kolem zápěstí, někdy 
zavěsil na krk jako nějaký exotický šperk. Mluvil s ním běžně hadím jazykem. Někdy tak 
promluvil i k některému z učitelů, ani si neuvědomoval, jak často to dělá. 

Nicméně pobavený pohled Remuse nebo Snapea ho vždy přiměl to napravit. 

Harry strávil několik hodin denně zkoušením zaklínadel a kouzel, ani jedno mu však 
nefungovalo. Bohudík, říkal si pro sebe, že večer dělám větší pokroky při zdokonalování se v 
nitrobraně. Tyto dlouhé lekce se Snapem pokračovaly s výsledky, které Harryho skutečně 
udivovaly, ale samozřejmě, vždyť nakonec dělal jen to, co měl dělat už před rokem – bral 
vyučování vážně. Úplně vyčistil svou mysl několikrát za den a podle Snapeova doporučení i 
během běžných denních činností. „Zkus, jestli si můžeš připravit snídani a najíst se v takovém 
stavu,” doporučoval mu Snape. „Zkus to, zatím co si budeš mýt vlasy. A ať ti nepřijde mýdlo do 
očí.” 

To poslední vypadalo jako žert, ale on to žert nebyl, skutečně ne. Harry věděl, že profesor chce, 
aby uměl uzavřít svou mysl kdykoliv a udělat to automaticky, bez ohledu na okolnosti. Jestliže 
by se musel dostat do stavu transu, aby byla nitrobrana efektivní, její použití by tím bylo 
omezeno. Harry věděl, že toto omezení by bylo nebezpečné. Voldemort určitě na něj nebude 
brát žádné ohledy. 

Samozřejmě se již ve svých představách neponořoval do vody. Děsilo ho, že takové použití 
nitrobrany by mohlo někdy ohrozit Snapea. Harry proto neztrácel čas a hledal vlastní 
představu. Nejprve zkoušel Bradavice, ale tam bylo příliš mnoho detailů, než aby udržel směr 
představ. Objevoval vlastní křižující se mentální cesty, procházel halami, přemýšlel. Potřeboval 
nalézt něco jednoduššího, to cítil, a nakonec, po mnoha špatných začátcích zjistil, že nejlepší 
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pro něj bude propadnout se zcela bez váhání do představy ohně. Dokázal se stát plamenem, 
ale nikdy neshořet. 

„Oheň” dumal Snape, když byl v Harryho mysli a viděl ho planout. „To je temná síla, spojená se 
smrtí, pomstou. Symbol destrukce, Harry, dokonce úplného zničení.” 

„Také ale představuje čistotu” přel se Harry, nelíbilo se mu jak to viděl Snape. 

„Čistotu?” ocenil to po dlouhé chvíli ticha Snape, jeho černé oči přejížděly po Harrym nahoru a 
dolů. „Myslím, že je to velmi nebelvírské. Nu pokračujme.” 

A tak Harry meditoval v ohni, vždy když to zkusil, udržel tu představu déle a déle. Jak sílila 
Harryho schopnost nitrobrany, Snape pomalu jeho mysl opouštěl. 

„Temný pán bude pronikat do tvé mysli vší silou, jakmile ucítí, že ho blokuješ,” vysvětloval mu 
Snape. „Pochop, že skutečná nitrobrana ukryje některé myšlenky, zatím co jiné, méně 
nebezpečné nechá volné. Harry, musí to vypadat, jakoby tě přemohl, ačkoliv jsi mu dovolil vidět 
pouze to, cos chtěl. Připrav si celý arzenál vzpomínek a pocitů, do kterých mu dovolíš přístup 
bez omezení. Umísti je nad své představy, do hladiny, přes kterou pak projde. Nedej mu důvod 
myslet si, že leží něco ještě hlouběji.“ 

Takže teď vedle práce s Remusem a vyprazdňování mysli, strávil Harry každý den několik hodin 
s brkem v ruce, rovnal si obrovskou řadu vzpomínek, které byl ochoten nechat Voldemortovi 
padnout do rukou. Se Snapem je každý večer umisťoval nad svou ohňovou stěnu, upevňoval je 
v mysli tak silně, že ten oheň ani nemohl být zpozorován. 

A pak byl čas, aby si vyzkoušel svou mentální sílu proti skutečnému nitrozpytu. 

Ten večer se Snape přenesl letaxem a dost nečekaně přinesl sebou Brumbálovu myslánku. Sedl 
si k nízkému stolku před pohovkou. Harry trčel blízko dveří do salonu, nervózně pohladil Salsu, 
který trochu stiskla jeho zápěstí, jakoby porozuměla, že potřebuje trochu obejmout, povzbudit. 
Intuice malého hada Harryho udivila. Bylo něco tajuplného na způsobu, jak Salsa vnímala, co 
on cítí. Ale vlastně by tím neměl být překvapen, vždyť strávil tolik hodin rozmlouváním s ní. 
Salsa mu prostě rozuměla. 

Jeho učitel na něj kývl zahnutým prstem, nebylo úniku: „Použil jsi někdy toto?” 

Harry se téměř udusil. 

„Ne” vysvětloval mírně Snape, se stínem úsměvu na rtech. „Neptám se, jestli jsi se někdy do 
nějaké díval. Myslím, že oba na to známe odpověď. Použil jsi někdy nějakou pro sebe? 

Harry pouze beze slova potřásl hlavou. 

Snape zlehka položil ruku na chlapcovo rameno. „Chtěl bys to udělat dnes večer, ještě než 
začneme?” 

„Nevím, proč mi to nabízíte” zašeptal Harry, projel jím pocit viny. Již dříve se ukázala ta 
neuvěřitelná skutečnost, že Severus Snape skutečně umí být laskavý – když se mu to hodí – ale 
jak mohl být Snape laskavý teď? Potom, co mu Harry tenkrát provedl? „Myslím... vzpomínám, 
na loňský rok.” 

Možná, že když řekl že jsme byli stejní, skutečně to tak myslel, uvažoval Harry a vraštil čelo. 

„Loni,” vysvětloval klidně Snape a prsty trochu stiskl jeho rameno, „jsem ti ubližoval a to někdy 
hrozným způsobem. Říkal jsem si, že Temný pán také nebude mít s tebou slitování a že nejlepší 
pro tebe bude zvyknout si na to. Věřil jsem, že hrůza ze mě... a tak, by tě mohla přimět bojovat. 
Ale to byla moje chyba a ne můj obvyklý způsob vyučování. Takže Harry, pokud máš nějaké 
vzpomínky, které bych neměl vidět, použij myslánku.” 
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Harry se roztřeseně zasmál. „Hm, myslím, že teď už o mně víte vše. A mimochodem, má hůlka 
stále ještě nefunguje, takže já stejně nevím, jak to udělat.” 

Snape se dotkl koncem vlastní hůlky Harryho spánku a zašeptal: „Pensare non pensatum”. Pak 
dodal: „Teď, myšlenku.” 

Harry zavřel oči a myslel na to, jak prvně pochopil, co jsou to narozeniny a jak nerozuměl tomu, 
proč nedostal nikdy žádný dárek. Jak Snape pomalu oddálil hůlku, Harry cítil, jakoby se mu něco 
pohnulo v hlavě, něco bylo vytahováno z jeho lebky. Nezpozoroval ani, jak Snape umístil 
stříbrobílé vlákno do myslánky. 

„Ještě?” zeptal se Snape. 

Harry polkl. „Nevidím důvod. Myslím, že nezáleží na tom co uvidíte. Teď už ne.” 

„Ale samozřejmě, že záleží, hloupý kluku. Každý má myšlenky, které raději ukryje.” Snape se 
ještě jednou dotkl jeho spánku. „Pensare non pensatum.“ 

Harry si pomyslel, že je přeci jenom něco, co by rád ukryl: jak silná je jeho počínající důvěra ve 
Snapea a jak moc mu to někdy dělá starosti. 

„Ještě?” 

„Ne, to je vše.” Harry se cítil poněkud lépe a trochu nafoukaně se usmál. „Nakonec to nebylo 
třeba. Neprolomíte se skrz. Teď už vím, jak to udržet. Letos jste byl dobrý učitel.” 

„Drzost pomáhá,” souhlasil Snape, pochvalu ignoroval. „Arogance, jak uvidíš, může být 
kontraproduktivní.” Odnesl myslánku z kuchyně, když se vrátil, švihl hůlkou. „Začneme? 
Legilimens!“ 

Harry se napjal, Salsa sklouzla po jeho noze a zmizela ve škvírách dřevěné podlahy. Harry, 
otřesen náporem, téměř neudržel svou mysl uzavřenou. Cítil, jak Snape proniká dovnitř, láme 
jeho obranu, ve stejné chvíli však cítil, že on sám se stává ohněm a blokuje všechny myšlenky. 

Zdálo se, že tak bojovali celou věčnost. 

Pak to Snape přerušil, vyčaroval mu cosi studeného k pití a požadoval začít s tím znovu. 

Snape se nedržel zpět, nešetřil ho. Ale Harry byl v pořádku, byl připraven. Dokázal udržet 
koncentraci pevnou proti nejostřejším Snapeovým útokům. Dokázal nechat neškodné 
vzpomínky pohybovat se volně nad hladinou svého ohně, dokonce i když cítil Snapeovu 
pátrající mysl. Již nikdy se nezhroutí na podlahu, bezmocný a dávící, tak jako se mu to stávalo 
minulý rok. 

„Tvoje magie v tom musí určitě hrát svou roli,” řekl nakonec Snape někdy později večer, když 
odpočívali po lekci. To již Harry udržel svou obranu dobrou hodinu. 

„Říkal jste, že mudlové se mohou učit mentální disciplíně,” připomenul mu Harry a otíral si čelo 
vlhkou utěrkou. S povzdechem si položil hlavu na kuchyňský stůl, nechával napětí odtékat z 
těla. Cítil vracející se Salsu, plazící se zpět, zapadla mu za košili a svinula se tam. 

„Mudlové si nemohou osvojit stejné dovednosti jako ty,” ujistil ho Snape. „Tvoje nitrobrana je 
taková, že jsem v pokušení zjistit, jestli to nakonec není tvoje vrozená schopnost.“ 

„Nemůžete si to myslet, když jsem byl zpočátku tak špatný.” 

„Zpočátku,” zdůraznil Snape, „nechtěl ses to učit. To bylo bohužel zřejmé.” 

Harry se trpce zasmál. „To je pravda. Nechtěl jsem blokovat ty sny. Viděl jsem, jak se Voldemort 
pokouší dostat nějakou zbraň z Odboru záhad. Zkoušel jsem zjistit, co chce.” Odmlčel se, napil 
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se chladného čaje, pak pokračoval klidněji. „Také jsem se nechtěl učit od vás. Tím myslím, proč 
bych byl měl? Očividně jste mě nenáviděl a polovinu toho času jsem se domníval, že jste byl... 
že jste chtěl... zaplést mě do něčeho.” 

„Harry, pravděpodobně jsi mě neslyšel, když jsem říkal, abychom nechali minulost minulostí.” 

Pak se Salsa přesunula na Harryho krk a zašeptala mu něco do ucha. Harry jí kvapně odpověděl 
hadím jazykem, znělo to spíš odsekávaně, než plynule, ruce na stole zatnul v pěst. 

„Co ti tvůj had říkal?” 

Harry trochu obrátil oči v sloup a pokoušel se udržet zdání, že je v klidu. „Salsa chce vědět, 
jestli jste můj otec. Řekněte, jsou všichni hadi tak posedlí rodinou?” 

„Já nevím. Co jsi odpověděl?” 

Těžká otázka. Co mohl odpovědět? Harry se cítil trochu zahnán do kouta, dokonce víc, než po 
Salsině otázce. „Řekl jsem jí, že žádného otce nemám a nikdy jsem neměl a aby se mě na to už 
neptala, ale nevím, jestli některá slova vyzněla v hadím jazyce správně.” 

„Myslím, žes ji urazil,” ukázal Snape na Salsu, která sjela po noze stolu a pak se odplazila po 
podlaze pryč. 

„Jí?” 

„Jen hádám.” 

„Myslím, že má hlad.” Harry se rozhodl vzít ten odhad jako fakt. Možná je to tak dobře, 
skutečně ho nikdy netěšilo mluvit o ní tak neurčitě. 

„Harry,” obrátil se k němu Snape, zatím co pozoroval, jak had mizí. „Je ještě jedna věc, kterou 
potřebuje znát Mistr nitrobrany. Začneme s tím zítra. Musíš se naučit vyhnat mě ze své mysli.” 

„Takové úsilí, abych se naučit kontrolovat co vidíte,” usmál se Harry, „a teď chcete, abych vám 
to nedovolil vidět?” 

„Od kouzelníka tvé úrovně Temný pán očekává odpor. Musíš být schopný vyhnat ho ze své 
mysli a udělat to způsobem, který neponičí falešnou síť upředenou z připravených myšlenek, 
umístěnou na povrchu tvých představ.” 

Harry se naježil, byl trochu zmatený. „Loni jste s tím začal. Vyhoďte mě Pottere... slyšel jsem 
vás tenkrát ječet, slyšel jsem to tisíckrát.” 

Snape se zaškaredil a třískl hrnkem o talířek. „Řekl jsem nechme minulost minulostí! Která část 
toho návrhu neprošla, Pottere, přes vaši lebku a nedorazila do pochybné šedé hmoty uvnitř?” 

„Jen bych rád bych věděl, proč nitrobrana byla minulý rok tak jednosměrná,” bránil se Harry. 

Po chvíli oddechu Snape připustil: „Minulý rok bylo hlavním cílem naučit tě zablokovat ty sny. 
Byl to Albusův nápad, nicméně správný, protože Temný pán jimi s tebou manipuloval.” 

„A teď?” 

Snapeův výraz ztvrdl, připomněl Harrymu, že k hlouposti není tolerantní. „Na to znáš odpověď.” 

„Jo,” Harry to zvolna odsouhlasil, uvědomil si, že zná. „Pokoušíte se zjistit, zda jsem připraven. 
Ne kvůli snům, ale proto, že příště budu tomu hnusnému bastardovi stát tváří v tvář.” 

„Další střetnutí se zdá být nevyhnutelné.” Snape se zadíval nejprve dolů na své ruce a pak na 
Harryho. „Přál bych si, abych tě při tom mohl doprovázet.” 
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Harry se roztřásl, jediné slovo ho pálilo v nevítané vzpomínce. Zabij přebytečného... Potřásl 
hlavou, ponořil se krátce do svého mentálního ohně. Nebyl to stoicismus, ale kupodivu to 
pomohlo. 

Náhle se Snapeovou tváří mihl děs, jakoby agonie skrývající hrůzu, ale pak překrytá rezignací. 
Ne... odhodláním. Stiskl si pravou rukou levé předloktí, stoupl si a doklopýtal ke krbu. 

„Do prdele,” zaječel Harry, který okamžitě pochopil o co jde. 

„Jdi k Lupinovi,” přikázal mu Snape, slova cedil přes zaťaté zuby. „Dnes v noci s ním zůstaň. 
Neopouštěj dům ani na okamžik, rozumíš mi?” 

„Ano,” vykřikl Harry, aby přehlušil slova vykřiknutá Severusem, heslo, které ho přeneslo zpět 
do jeho sklepení. Tam, předpokládal Harry, si oblékne hrůzostrašnou masku a hábit, pak se 
přenese na nějaké místo... místo, odkud se může přenést tam, kam ho Voldemort zavolal. 

„Také bych si přál vás doprovázet,” řekl, ale již jen do vzduchu. 

***

Remus zůstával sám dole v přízemí a důsledně nechával Snapea a Harryho během lekcí 
nitrobrany samotné. Byla to jen malá laskavost, ale Harry si jí cenil. Skutečně mu trochu vadilo, 
že Remus neměl příliš cit pro 'dekorum'. 

Zaklepal na Remusovy dveře a hned byl vyzván, aby vstoupil. 

„Snape je pryč. Znamení zla,” vysvětloval Harry smutně, trochu se třásl při vzpomínce na 
děsivý výraz učitelovy tváře. 

„Ach Harry!” Remus přeběhl pokoj dvěma dlouhými kroky a sevřel ho do pevného objetí. „Viděl 
jsem to při jednom zasedání Řádu, není to pěkný pohled.” 

„Ne, není,” souhlasil Harry, hlas ztlumený Remusovou měkkou flanelovou košilí... ou, vršek od 
pyžama, uvědomoval si. „Už jsi spal?” 

„Trochu jsem si četl.” Ukázal na pomuchlanou postel a Harry uviděl knihu nazvanou Najdi vlka v 
sobě: Průvodce pro Alfa kouzelníka. „Severusova představa o vtipu, obávám se.” 

„Severus tě nenávidí,” konstatoval Harry a cítil, že ještě trochu a rozbolí ho hlava. 

„Byla to od něj laskavost, domnívám se,” smál se Remus. „Ale mohu se mýlit. Možná to myslel 
jako urážku. U Severuse člověk nikdy neví.” 

„Vždy ti říká Lupine, nikdy Remusi. Mně taky říká Pottere, když mě nenávidí.” 

„Já jsem si jist, že víš, že už k tobě necítí nenávist,” tiše řekl Remus. 

„Jo, moc bych si přál, aby necítil nenávist k tobě. Je to strašné, když ti, které...“ Mělo to být ti,  
které mám rád, ale zmínit se tak o Snapeovi dosud nedokázal, určitě ne nahlas. „Když ti, kteří 
jsou kolem mě, nemohou vystát jeden druhého.” 

Z Remusova úsměvu Harry pochopil, že slyšel i to, co nebylo řečeno. „Asi by ses cítil lépe, 
kdybys věděl, že mi Severus nikdy nepřestal vařit Vlkodlačí lektvar. Je to tak. Ani ne tři týdny 
potom, co jsem přišel o práci v Bradavicích, přinesla mi ho od něj sova. A pak každý měsíc, je 
přesný jako hodinky.” 

Harry si trochu promnul spánky, ale proti bolesti hlavy to nepomáhalo. Legrační, když to tehdy 
udělal Snape, uvolnila ta masáž všechno napětí. 
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„Pojď sem,” řekl Remus a převzal tu činnost, masáž byla celkem postačující, i když ani zdaleka 
ne tak účinná, jako by byla od Snapea. „Bojíš se o něj.” 

„Jo, taky by ses bál, kdybys ho viděl, když ho začalo pálit Znamení zla.” 

„Já vím, znám to” opakoval Remus. „Víš, co je zvláštní na tom, jak mi připravuje ten lektvar? 
Severus nepřijme poděkování. Skutečně se vztekal, když jsem to zkusil.” 

„Vrtá mi hlavou, co vše se právě teď může dít,” mumlal Harry a uhnul zpod dotyku Remusových 
prstů. „Co když jsou smrtijedi právě na jedné ze svých výprav? Zabíjení mudlů, nečistokrevných 
kouzelníků? Jsem z toho nemocný Remusi. Snape nedělá takové věci, že ne? Myslím tím, co 
musí dělat, pokud chce zachovat zdání věrnosti Voldemortovi a dál být špionem Řádu?” 

„Mohl jsi si s ním již dnes promluvit, byl bys připraven,” mumlal Remus. 

„Cože, jak by mohl vědět, že ho dnes zavolá?” 

Remus na něj vrhl dlouhý, podivný pohled. „Ale, Harry, je přeci Halloween.” 

Harry strnul. „Ztratil jsem pojem o čase,” uvědomil si. 

„Měl jsi dost co dělat,” porozuměl mu Remus. „Proč si nedojdeš dolů na kakao? Myslím, že by 
uklidnilo tvé nervy tak, že bys pak usnul.” 

Harry si byl zcela jistý jedinou věcí. „Blázníš?” klidně prohlásil. „Bez urážky, ano? Jak si můžeš 
myslet, že bych mohl spát? Nepůjdu spát dřív, dokud se sem Snape nevrátí a asi ani pak.” 

„Co tedy chceš dělat?” 

„Zůstat s tebou,” odpověděl Harry. „On to tak chtěl. Za chvíli jsem zpět.” 

Za moment byl zpět s polštářem a kopou přikrývek, usadil se na zemi, udělal si z toho jakési 
hnízdo. Remus zíral na Harryho jako na blázna, ale ten to ignoroval. Bude to dlouhá noc a chtěl 
mít co největší pohodlí.
 
„Jestli chceš zůstat u mě,” nabídl mu Remus, „není třeba, abys ležel na zemi. Ta postel je dost 
velká pro oba.” 

Harry si tím byl jistý, ale byl si také jistý, že nechce být opatrován jako děcko. Kdyby na to 
přišlo, Remus by kolem něj pobíhal, asi by mu opět nabídl kakao, nebo mléko a sladkosti... nebo 
tak. Harry by to tak nechtěl. 

„Ne,” odmítl to. „Je mi tu fajn.” 

Remus nenaléhal, za to mu byl Harry vděčný. Došlo mu, že by neměl být po tom všem na 
Remuse hrubý. Remus se o něj skutečně staral. Jen vždy nechápal úplně přesně, co Harry 
potřebuje. Právě lekce magie to ukazovaly. Šťastné myšlenky nevedly k vytvoření Patrona, ne, 
dokud cosi jiného nebude vyřešeno. Ale co to bude? Do té doby, měl Harry podezření, spíš 
může být vinna ztráta kostní dřeně. V nemocnici Frimley Park tvrdili, že kostní dřeň se obnoví 
sama do deseti dnů. Bylo to již téměř tak dlouho. Samozřejmě, možná jsou kouzelníci jiní, jak 
říkal Snape. A je pravda, že nezmizela všechna jeho magie, ale dosud... Harry začínal ztrácet 
odvahu. 

„Tak,” naléhal po pěti minutách, když Remus dál nic neříkal. „Promluvme si o mé magii. Proč 
myslíš, že se vrací právě v těch třech podobách? Snape si myslí, že by to mohlo mít nějaký 
význam.” 

„hadí jazyk, nitrobrana a prorocké sny,” pokývl Remus. „Severus má pravdu, je to zvláštní, že 
zůstaly pouze tyto tři projevy tvých sil. Žádná kouzla, žádná zaříkávadla, nic, na co je potřeba 
použít hůlku...” 
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„Možná bych potřeboval novou hůlku?” přemýšlel Harry nahlas. „Ačkoliv těžko pochopit, proč 
bych měl. A stejně bych se bál použít jinou hůlku, teď když vím, že moje a ta Voldemortova se 
vzájemně ruší.” Povzdechl si. „Stejně, když jsem našel starou Siriovu školní hůlku dole ve 
sklepení, taky mi nefungovala.” 

Remus chvíli přemýšlel. „Měl jsi další prorocký sen?“ 

„Skoro každý den,” protahoval Harry. „Nebo noc, vždycky, když jsem se cítil dobře, táhlo se to 
celé dlouhé dny. Víš co? Všiml jsem si že mají stále stejné formu. Mají dvě části, první se vždy 
týká minulosti. A jak dny ubíhají, dostávám se ve snech do té minulosti stále hlouběji.” Zmlkl 
na chvíli, pak ukazoval na prstech a vypočítával: „Nejprve to byl Krátura, pak jsem viděl, jak ti 
Snape stříhal vlasy pro Mnoholičný lektvar. A pak jsem zas viděl, jak zmijozelští chystají nějaký 
podvod ve Famfrpálu, jak Brumbál zaměstnal Arana jako učitele Obrany, jak byla v létě 
obnovena zaklínadla kolem Bradavic... a podobné věci. Věci, až na Kráturu, kterým to začalo, 
prakticky neškodné.” 

„A jsi si jist, že to všechno je pravdivé?” 

„Skutečně je, pár dní po snu o famfrpálu se mi Ron v dopise zmínil o něčem, co souhlasilo s tím, 
co se mi zdálo. A ptal jsem se Snapea na to obnovení zaklínadel, vypadal opravdu znechucený 
tím, jak můj sen byl obsáhlý a detailní, tak to řekl. Nevím nic o tom, že by Aranův hábit zhltlo 
Brumbálovo schodiště, ale předpokládám, že to také bude pravda.” 

Remus se zamračil a posadil se na posteli. „A co druhá část tvých snů, Harry? Jaký mají 
charakter?” 

„Jsou tam věci, které mě matou,” přiznal Harry. „Myslím tím, že jakási spojující myšlenka tam 
je, ale nebyl jsem schopen ji pochopit.” 

„Co to bylo?” 

„Hmm,” Harry se zamyslel, „nevím, ne proto, že bych si to nepamatoval, ale protože skutečně 
nevím, jak to vyjádřit slovy. Alespoň tyhle věci ne: Byl jsem v nemocničním křídle Bradavic, 
zhroucený bolestí. Neviděl jsem, ale věděl jsem o něčem podle pachu...” Remus se zasmál a 
Harry si dovedl představit, že vlkodlak ví, co on tím míní. „A křičel jsem, křikem volal Snapea. 
Někdo jiný byl vedle mě, byl jsem zesláblý, ale zároveň jsem cítil, že potřebuji právě jen jeho, 
přestože ten pach mi zvedal žaludek.” Odmlčel se. „Podivné, že?” 

„Neřekl bych,” odmítl to Remus. „Něco dalšího?” 

„Hm, ano, ale je to ještě podivnější. Jsem v bradavickém sklepení, žiji tam místo ve věži a Ron s 
Hermionou mě přišli navštívit. Viděl jsem to víc než jednou. Ron řekl něco ponižujícího o 
Zmijozelu a já ho uhodil...” 

„Kouzlem?” ptal se Remus vzrušeně. 

„Ne, pěstí. Dověděl se něco od Hermiony, spojila se tehdy s Malfoyem.” Harry se odmlčel, 
zkoušel si ještě vzpomenout. „Ach ano, bylo tam, jak mě Malfoy nazval svým bratrem a já se 
tomu smál. No není to na zvracení, co to může znamenat?” 

„Chtěl bys slyšet moji analýzu těch snů?” 

Překvapen, že to Remus říká, obrátil se prudce na něj. „Začneme tím – tvé myšlenky jsou 
temné?” 

„Chápu to tak, že nechceš nic slyšet.” 

„Ne, ne, já chci,” rozhodl se Harry. ”Možná je to pravda. Možná jsou temné, jak říkáš. Nemyslím, 
že teď, ale ty sny, zvlášť ty, co se mě týkají, nejsou právě sladké a světlé.” 
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„To je první věc, kterou jsem chtěl poznamenat,” komentoval to Remus, posunul se tak, aby se 
opřel o čelo postele. „Druhá část každého snu je o tobě.” 

„Až na tu o Kvikálkově.” 

„Myslíš, že ta o Kvikálkově není o tobě?” 

„Hmm, možná že je.” 

„Tedy, snad máš pravdu o té první části všech snů, ukazujících minulost. Zajímavá schopnost, 
zvlášť proto, že nevěřím, žes jí měl dříve.” 

„Viděls mé NKÚ, že? Nebo ti to Snape řekl?” 

„Intuice,” upřesnil Remus. „Vzhledem k faktu, že ty sny jsou pravdivé, je to výjimečné. Řekl 
bych,” pokračoval, „že tyto sny mají jediný důvod, přimět tě, abys pochopil, že to nejsou pouze 
sny. Že jsou to spíš vize a tvoje síly ti říkají, abys je bral vážně.” 

„Jako to, že vím, že profesor Aran je tak hloupý, že nedokáže jet na Brumbálových schodech, 
aniž by se zachytil hábitem a neroztrhal si ho na cáry!” Harry si nemohl pomoci a musel se 
smát. „A kdybych neměl tu vizi, nevěděl bych, že zmijozelští kují pikle jak diví, Remusi?” 

„Přesně tak” 

„Hmm?”

„Tyto věci nejsou důležité, máš pravdu. Jsou to jen taková znamení, takže si uvědom, že hodny 
pozornosti jsou druhé části tvých snů. Ty části o tobě.” 

Harry uhodil do polštáře. „Dobře, rozumím. Tak co tyto části ? Vidíš v nich i něco jiného než 
fakt, že se týkají mě?” 

„Odrážejí tvoji ambivalenci,” řekl Remus, s upřeným pohledem hnědých očí. „V mnoha věcech.” 

Harry cítil, že nemůže Remusovu interpretaci přijmout. „Pokračuj,” řekl temně, upřeně se 
přitom díval na druhou stranu. 

Remus náhle zhasl světlo, když použil kouzlo, aby zrušilo magický plamen vyzařující z lampy. 
„Pochopil jsem, že nenávidíš dům Dursleyů, ale máš zmatek ve svých pocitech k bratranci. 
Takže ve tvém snu je dům zničen, ale on v něm není.” 

„Ano...” 

„Cítíš se tady chycený do pasti. Chceš ven, ale víš, že to není rozumné. Tvůj sen o kamenné 
místnosti, zdech, které tě uzavírají, žízeň po tom, co nemůžeš mít, sníš o mýtině a představuješ 
si přenesení ke svobodě, té představy se nemůžeš zbavit.” 

Na Harryho to udělalo dojem. Nenáviděl je oba, tetu i strýce, ale ne Dudleyho. Cítil se v pasti, 
ale uvědomoval si, že by to mohlo být horší. „Pokračujme,” tiše odpověděl. 

Remus se zhluboka nadechl, a pustil se do toho. „Pak je tam Severus. Léta nedůvěry a nenávisti 
mezi vámi. Tak jste prožili mnoho let. Ale nyní se oba snažíte vybudovat si... jakýsi druh 
přátelství. Tvoje dvojznačnost je v tom také. Myslím, že ho teď máš rád, alespoň někdy, takže 
ty sny mluví pro něj. Ale bojíš se, abys vůči němu nebyl slepý, proto v těch snech nevidíš. Cítíš 
se špatně, protože bez ohledu na to, co teď cítíš, nemůžeš zapomenout všechno to špatné, 
čeho byl příčinou.” 

„Právě teď je pryč, aby dělal ty špatnosti,” mumlal Harry a nenáviděl se za tu myšlenku. 
Nemohl ji snést, tu představu, co by ten člověk právě teď mohl dělat. „Dobře a co ještě?” ptal 
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se Remuse. „Neříkej mi, že jsem také ambivalentní vůči Malfoyovi, protože já vím, že to tak 
není. Je to bastard, stejně, jako jeho ďábelský otec.” 

„Nemluvil jsem o tvém vztahu k Dracovi, ale k tobě. Zdálo se ti, že jsi uhodil Rona, protože 
urazil Zmijozel. Zmijozel tě nazval bratrem. Řekl bych, že Draco je ve tvém snu představitelem 
této koleje, do které jsi i ty byl málem vybrán.“ 

„Tak teď vím, že to musel být Snape, kdo ti to řekl.” 

„Hm. Přemýšlel o tom hodně. Nevím, jak moc si to uvědomuješ, ale bere své povinnosti hlavy 
koleje velmi vážně.” 

„Jo, nikdy jsem ještě neviděl, že by strhnul body Zmijozelu,” reptal Harry. 

Remus si trochu odfrkl. „Ach, Severus je velmi oddaný své koleji, o tom není pochyby. Ale to 
jsem nemyslel. Ví o všech těch dětech hodně a o jejich rodinách také.” 

„To protože jsou všichni čistokrevní, jako on. Sirius mi to vysvětlil na tom gobelínu, víš? 
Čistokrevné rodiny jsou všechny spřízněné. Snape pravděpodobně zná mnoho svých 
okouzlujících malých Zmijozelů od narození.” 

„Nejsou všichni čistokrevní, Harry. Ti se ale rychle naučí držet se zpět a být zticha. Bez ohledu 
na pokrevní spříznění, Severus tráví mnoho svého volného času péčí o své studenty. Hodiny s 
nimi mluví, ujišťuje se, že se přizpůsobili životu v Bradavicích. Jde s každým až do ukončení 
studia, napomíná je, radí jim, když to potřebují. Když zmijozelští začnou být příliš horkokrevní, 
je téměř neustále v jejich společenské místnosti.” 

„To on musí, že?” byla Harryho trpká odpověď. „Zmijozel není Nebelvír. Když oni začnou dělat 
šílenosti, může to skončit vraždou.” Když Remus stále čekal na pokračování, Harry nevraživě 
podotkl: „No jo. Zní to, jakoby byl o něco lepší než McGonagallová, že?“ 

„Dělal by pro tebe totéž, kdybys byl ve Zmijozelu,” pokračoval Remus. 

„Ah ano, to určitě.” 

„Ano, určitě,” trval na svém Remus. „Severus má... je čestný, svým způsobem. Kdybys byl ve 
Zmijozelu, vzal by tě jako svého, Harry, staral by se o tebe jako o svého, bez ohledu na to, že 
by se nemohl vyrovnat s něčím mezi vámi. Já si myslím, že pochopil jaký jsi mnohem dřív, než 
byl schopen dát ti to najevo.” 

„Tedy dobrá, nechme minulost,” mumlal Harry. „Ty sny... takže myslíš, že jsem ambivalentní v 
tom, když mám volit mezi Nebelvírem a Zmijozelem?” 

„Myslím, že si začínáš někde uvnitř uvědomovat, že jsi obojí. Pravděpodobně proto, že právě 
nebelvírská cesta cti a loajality není vždy cestou použitelnou.” 

Harry zkřížil ruce za hlavou a zíral do stropu. Měl by o tom přemýšlet, ale ne teď. Představa 
Snapea na setkání smrtijedů se mu vloudila do mysli a tak, aby se jí zbavil, zeptal se: „Co 
myslíš, že se děje v Bradavicích dnes večer? Halloween je vždycky velká legrace. Ovšem až na 
ten rok, kdy Quirell nechal ve sklepeních volně běhat trolla. Víš, Quirell byl náš učitel Obrany 
dva roky před tebou.” 

„Výborný učitel Obrany,” odpověděl Remus. 

„Nevíš o tom skoro nic. Byl posedlý Voldemortem.” 

„Děláš si ze mě legraci?” 

„Ne, to si nedělám, zeptej se Snapea. Když se Quirell pokoušel začarovat moje koště, byla to 
Voldemortova práce. Snape pronášel protikouzla, aby mě zachránil, i když já v té době věřil, že 
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mě zaklel právě on.” 

Remus vydržel být chvíli tiše, pak se zeptal podivným tónem: „Nepředpokládám, že jsi mu pak 
za to poděkoval.” 

„Ne a nepočítám, že to kdy udělám,” přiznal Harry. „Mohl by mě urazit hlavu.” 

„Mohl by.” Remusovo zívnutí bylo doprovázeno šustivým zvukem, jak se převaloval a dělal si 
pohodlí. „Dobrou noc Harry.” 

„Dobrou noc,” odpověděl tiše Harry, ačkoliv věděl, že neusne. Ležel a myslel na poslední 
Hermionin dopis, v duchu skládal odpověď až do svítání. A pak si už nemohl pomoci, musel 
myslet na Snapea. Přepadly ho vzpomínky na setkání smrtijedů, na které byl proti své vůli 
přenesen po Turnaji tří kouzelníků. Voldemort, mstící se a krutý ke svým přívržencům. Kletba 
Cruciatus. Červíčkova zbabělost. 

Je Snape na takovém setkání, v kruhu smrtijedů uctívajících Voldemorta, který na ně chrlí své 
ďábelské plány? Nebo této noci smrtijedi řádili, terorizovali obce, kde žili mudlové i kouzelníci, 
zabíjeli nečistokrevné a mudly? 

Právě to byl důvod, proč se rozhodl neusnout, uvědomoval si Harry. Nestál o prorocký sen, tuto 
noc ne. Bál se, že právě to by mohlo být základem noční můry.

Kapitola 20. VĚDĚT VŠE

Než se Remus probudil, napsal Harry dopis Hermioně a jeden také Ronovi a nechal je oba ležet 
nezalepené, aby nemusel psát adresu znovu, kdyby si je chtěl Snape přečíst. Nežádal ho o to 
od prvního dopisu z Grimmauldova náměstí, ale nestávalo se každý večer, že by Harry viděl 
planoucí Znamení zla, že ano. 

Samozřejmě se o ničem takovém svým přátelům nezmiňoval. Byl trochu na pochybách, co jim 
má vlastně psát. Nemohl jim vyprávět, jak vychází lépe se Snapem. Nejenom proto, že by si 
Ron myslel, že je cvok, ale taková informace by mohla stát Snapea život, kdyby se dostala do 
nesprávných rukou. Stejně jako vysvětlování, o co lepší jsou letos lekce nitrobrany a jak moc se 
v ní zlepšil. Pravděpodobně by nebylo dobré se zmiňovat ani o tom, že je v domě s Remusem, 
uvažoval. Vše, co se týká členů Řádu, je lepší držet v tajnosti. 

Nakonec Harry dlouze popisoval Salsu, jak je to zábavné bavit se s hadem. Ptal se, jaký byl 
Halloween, co se děje ve škole a snažil se, aby to nevyznělo příliš starostlivě. 

Ale on si starosti dělal, bál se o Snapea. 

Když Remus vstal, Harry z jeho pokoje odešel. Potřeboval nutně něčím jiným zaměstnat 
myšlenky a tak uvařil snídani jako domácí skřítek. Vaření nebyla tak špatná činnost, opravdu, 
zejména když to pak snědl někdo uznalý. 

„Potřebujeme Denního Věštce,” byla první slova k Remusovi, když vylezl ze sprchy. „Chci vědět, 
jestli minulou noc někde útočili smrtijedi.” 

„Jestli tam něco je, nemyslím si, že bys to měl číst,” odpověděl Remus a naložil si na tác plno 
palačinek, baget a smažených vajíček. 

Harry se nenechal tak snadno odbýt. Posadil se a prásknul vidličkou. „Nejsem dítě Remusi. Já 
chci vědět, co dělal Snape minulou noc!” 

Remus také odložil vidličku, i když daleko klidněji. „No, nejste děti. Ale nejste ani dospělí, nikdo 
z vás, a ty zcela určitě nejsi Severusův ochránce. Vše, co potřebuješ vědět je, že minulou noc 
dělal co mohl, aby pomohl Řádu zvítězit v naší válce. Nemáš právo ho soudit, ať už dělal 
cokoliv.” 
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Harry zaťal zuby. „Zjistím to, dřív nebo později. Proto bys mi měl sehnat ty noviny, jak jsem tě 
prosil!” 

„Divím se, že bys věřil tomu, co je napsáno ve Věštci,“ připomenul mu Remus. „O tobě jsem 
tam četl neuvěřitelné věci.” 

„To tedy byly,” bručel Harry, téměř zviklaný. „Je to hlásná trouba Popletala a jeho nohsledů.” 

„Uděláš lépe, když se soustředíš na práci s hůlkou, než aby ses staral o něco, co je pouze 
Severusovou zodpovědností.“ 

„Moje práce s hůlkou je beznadějná a ty to víš.” Harry si lokl pomerančového džusu a 
přemýšlel, jestli by si Snape všiml, kdyby ubylo trochu whisky z láhve. Nemohl by si jí trochu 
nalít do džusu? Remus by na to nepřišel. Hmm, možná by přišel, až by ta vůně došla pod 
vlkodlakův nos. 

„Zdálo se mi, že bys potřeboval nějaký druh katalyzátoru,” uvažoval Remus. „Myslel jsem, že 
by to mohly být nějaké veselé vzpomínky.” 

„Nebyly.” 

„Začínám si to také myslet,” tiše souhlasil učitel. „Máš nějaký nápad, Harry? Jakýkoliv jiný?” 

Šokován touto Remusovou otázkou, Harry vyslovil nahlas to, co ho užíralo: „Hmm, víš, že si 
kdekdo myslí, že hadí jazyk je projevem černého čaroděje? Začínám si taky myslet, moje sny 
jsou hodně temné, ty o minulých událostech tolik ne, ale ty o mně. Nevím přesně, zda 
nitrobrana je úplně temné umění. Hmm, možná, že u mě je. Tyto mé schopnosti se Snapeovi 
spojují s představou smrti a destrukce.“ 

Remus usrknul čaje. „Co tě to napadlo?” 

„Já nevím. Vypadá to jako...” Harry se otřásl. „Já nevím, opravdu, vše, co nyní mohu posoudit... 
není temné, ne úplně. Ale ostatní kouzelníci se na to tak dívají. Co myslíš, co zkusíme příště?” 

„Myslím, že bychom mohli zkusit zmrzlinový pohár od Floreana Fortescua,” odpověděl Remus. 
„A Harry, neříkám to proto, že jsi dítě. Potřebuješ překonat tady ten příšerný dům. Chápu, proč 
ho Sirius tak nenáviděl.” 

„Jo, to já taky,” mumlal Harry. „Nejsem tu rád. Někdy si říkám, že ten dům nechci, i když je tak 
užitečný jako sídlo Řádu. Rád bych věděl, kdy tomu všemu bude konec? Není ještě oficiálně 
můj, ta Siriusova smrt byla... dost problematická. Musí to být skutečně veřejně oznámeno? Z 
právního hlediska? 

„To je otázka pro Ministerstvo kouzel, nebo se zeptej Albuse. Ten bude vědět.” 

„Vrátil se ke starým způsobům, ignoruje moji existenci,” poznamenal Harry. „Vím, že když jsem 
byl v nemocničním křídle, udělal si čas přijít se na mě podívat. Řekli mi to. Když jsem byl u 
Munga, tak se neobtěžoval víc, než poslat mi vzkaz. A teď už vůbec nic.” 

„Severus ho informuje, Harry.” 

„Vsadím se, že ty taky.” 

Remus uhnul očima a dodal: „Je to nezbytné.” 

„Já vím,” připustil Harry. „Ale nezabilo by ho, kdyby se mě osobně zeptal, jak se mám. A co ta 
zmrzlina, jak to myslíš? Zní to dobře, ale radši bych neopouštěl dům.” 

„Samozřejmě, že ty ne,” souhlasil Remus. „To skutečně ne. A co se týče toho, jak bychom měli 
příště zkoušet tvoji magii... Harry, já nevím.” 
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„Já taky ne,” povzdychl si Harry. „Hele, tak si dnes dáme pauzu. Přečti si tu knihu o vlcích, nebo 
tak a já se zkusím prokousat kapitolami jedna až deset poznámek z vyučování, které mi poslala 
Hermiona.“ 

„Neřekl bych, že studium je přestávka,” poznamenal Remus. 

„Ve srovnání s hodinami strávenými s nefungujícími zaklínadly? To tedy je. A ještě něco, 
Remusi. Mohl by sis prosím přestat myslet, že se rozsypu, když přede mnou použiješ magii? 
Nejsem tak křehký, ano? A je mi už na nic z uklízení bez kouzel. Mohl bys použít maličko 
Scourgify na tu pánev a trochu Lavare na vše ostatní na stole?” 

Remus trochu neochotně uklidil kuchyni několikerým mávnutím hůlky. 

„Dobrý,” poděkoval mu Harry a šel nahoru po schodech, pustit se do těch poznámek. 

***

Snapea přinesl letax později odpoledne, ale Harry o tom nevěděl, dokud s ním nezatřásl a 
nevzbudil ho. 

„Co se děje?” mumlal, mrsknul sebou, předpokládal, že je to projev Remusova přátelství. Místo 
toho vzhlédl do obličeje, který dříve považoval za přísný a odpuzující. Teď byly všechny kruté 
rysy ze Snapeovy tváře vyhlazeny, pro Harryho už nepředstavoval hrozbu. 

Ale přesto, nemohl si pomoci, obával se, jaké krutosti a hrůzy spáchal ten člověk minulou noc. 
Nevěděl to, ale bylo mu na nic, jen když na to pomyslel. Harry uhnul očima, nebyl schopen 
setkat se se Snapeovým pohledem, když se zeptal: „No... jste v pořádku?” 

„Co se vám zdálo?” přešel Snape otázku. „Vřískal jste jak posedlý.” 

Harry si mnul spánky, pokoušel se vzpomenout si. Normálně neměl problém vyprávět své 
prorocké sny, zvykl si o nich přemýšlet, ale to nebyl násilně vytržen uprostřed snu. 

„Hmm, já nevím,” nakonec odpověděl. „Ale jizva mě nepálí, takže to pravděpodobně není 
důležité.” 

„Diskutovali jsme s Lupinem o vašich snech a oba věříme, že mají velký smysl,” odpověděl 
Snape, srovnal si hábit a posadil se na okraj pomuchlaných přikrývek. „Ještě musíme zjistit jak 
moc jsou důležité. Takže vzpomínejte.” 

Harry se snažil, ale nebylo to nic platné. „Možná kdybyste mi řekl, co jsem křičel, líp bych si to 
vybavil.” 

Snape na něj zíral se znepokojivým pohledem černých očí. „Nejsem schopný opakovat nebo 
interpretovat vaše slova. Bylo to v hadím jazyce.” 

Teď zase zíral Harry. „Já křičel hadím jazykem? Nikdy jsem si nemyslel, že by to bylo možné. 
Myslím, že to ve skutečnosti zní jako syčení, stěží je možné zasyčet výkřik...” 

Odmlčel se, protože Snape se na něj díval s pohledem rezervovaným pro výjimečně nesmyslné 
žvatlání, jak to nazýval. 

„Dobře, je mi líto, nevím,” ukončil Harry. „Nepamatuji se.” 

„Na co jste myslel, než jste usnul?” naléhal Snape a zabodával do něj černé oči. 

„Hmm, hlavně na kouzla. Četl jsem si Hermioniny zápisky.” 
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Snapeovou první reakcí byl znechucený výraz. Harry si nebyl jistý, jestli proto, že by 
nepředpokládal takovou snahu kvůli škole, nebo zda je byl obvyklý pohrdavý výraz pro 
Hermionu. 

„A před tím, pane Pottere?” 

„Co máte s tím panem Potterem?” odmítl to vynervovaný Harry, a nebylo to jen to jméno, na co 
myslel. „Nemůžete mi říkat Harry? Dosud jste mi tu tak říkal!” 

„Přišel jsem z vyučování, takže by tě to nemělo tak překvapovat,” suše odpověděl Snape. „Teď 
odpověz na mou otázku, Harry. Co tě to napadlo, věnovat svůj drahocenný a lépe využitelný 
čas encyklopediím, které ti sehnala slečna Grangerová?” 

„Tedy, jestli to musíte vědět,” vybuchl Harry, „bál jsem se o vás, jak jste byl na tom setkání! 
Nemělo to nic společného s hadím jazykem!” 

„Bál ses o mě,” opakoval Snape. „Harry, odolal jsem útokům Temného pána i dříve.” 

Harry pobledl, pamatoval si svoji zkušenost s Voldemortem. Bezmyšlenkovitě položil ruku na 
Snapeův rukáv. „Myslíte Cruciatus?” 

Místo, aby ho odstrčil, přikryl Snape Harryho ruku svojí. „Už jsem se seznámil i s tím, ale myslel 
jsem Legilimency.” 

Harry polkl, nenáviděl se za tu myšlenku, za to, na co se chystal zeptat. Ale musel to vědět, 
prostě musel. Myslel na to, že Remus měl pravdu o jeho ambivalentnosti. Snapeovi věřil, nebo 
si alespoň myslel, že by měl... nebo možná chtěl, aby toho byl schopen. Skutečně to chtěl. 

Harry najednou vytrhl svou ruku zpod učitelovy, rozhodl se, že by nesnesl dívat se na něj den 
co den, celou tu dobu myslet na ty hrůzy, kterých se mohl ten člověk účastnit o Halloweenu. 
Tížilo ho, že každý měl před ním nějaké tajnosti, že ostatní rozhodují o tom co on může vědět. 

„Bál jsem se o vás, protože jsem měl strach z toho, co vy jste dělal,” vysvětloval Harry, vyskočil 
z postele a pobíhal po pokoji jen v ponožkách. „Útočil Voldemort se svými nejvěrnějšími na 
mudly? Na kouzelníky z mudlovských rodin? Na ty se smíšenou krví, jako jsem já?” 

„Řekl bych, že nejsi ze smíšené krve. Tvoji rodiče byli kouzelníci oba.” 

„Ale ano, má matka byla z mudlovské rodiny, to víte, takže nejsem tak úplně čistokrevný,” 
ostře upřesňoval. „A co ta minulá noc?” 

Snape sepjal ruce a zůstal sedět na posteli. „Vše, co potřebuješ vědět, je dnes ve Věštci.” 

„Remus mi ho nechtěl přinést,” odsekl Harry, vzdouvala se v něm vlna vzteku. „A radši bych to 
slyšel od vás. Byly nějaké útoky, profesore?” 

„Ano.” 

Harry přestal pobíhat. „Co se stalo?” 

„Co myslíš, že se stalo, ty pitomé děcko?” Ve Snapeově otázce zněl jemný tón pod ostrými 
slovy. „Ti z mudlovských rodin nedostali šanci, ani když se jim pokusila pomoci čarodějka ze 
smíšené krve.” 

Harrymu začaly drkotat zuby. „Bylo to alespoň rychlé?” 

Snapeův hlas přešel v uštěpačný tón. „Ne, nebylo to rychlé. Kde je dnes tvůj intelekt? Nikdy to 
není rychlé. Ty chceš skutečně slyšet všechny ty nechutné detaily?” 

Nechtěl, ve skutečnosti nechtěl, ale přesto chtěl slyšet Snapea to obšírně vyprávět, aby se 
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ujistil, že ten člověk tím byl skutečně znechucený. 

„Jo.” 

„Jsi méně Nebelvír, než jsem myslel,” vrčel Snape. „Ty nelpíš na svých příjemných iluzích? Na 
víře, že svět je místo, kde vždy vítězí právo?” 

„Ne,” odpověděl Harry a když to vypadalo, že Snape nemíní říct nic víc, dodal: „Jak bych, u 
všech čertů, mohl počítat s tím, že porazím Voldemorta, kdybych se nic takového nedozvěděl?” 

„Znalost věcí, o kterých já mohu vyprávět, ti ho nepomůže porazit!” 

„Nechte na mně, abych to posoudil!” 

„Nenapadlo tě,” zašeptal trpce Snape, „že nemám chuť popisovat to ještě jednou? Již jsem to 
musel udělat pro Albuse!” 

Harry ho upřeně pozoroval. „Musím to vědět. Uděláte to znovu?” 

Snape zaťal pěsti. „Takže, pokud to nevíš, Voldemorta činí potěšení někoho mučit,” vyštěkl. 
„Tentokrát to byla rodina kouzelníků z mudlovské krve, která se ukrývala v mudlovské vesnici v 
Cheshire. Temný pán zasedl jako král na trůn a přihlížel, jak se pod Cruciatem zmítal jejich syn, 
asi tak starý jako ty. Nakonec uchopil do hrsti jeho vlasy a skalpoval ho. Jeho rodiče tomu 
přihlíželi a pak pod Imperiem ho kopali, dokud jediné žebro zůstávalo celé. Pak se tam objevila 
jedna mladá čarodějka. Nemyslím, že měla nějaké kouzelnické vzdělání, ale určitě by ji zařadili 
do Nebelvíru. Statečnost a pošetilost dohromady.” 

Rty zkřivené při té vzpomínce, pokračoval Snape ledovým tónem s detaily. „Šla kolem právě, 
když Temný pán uvolnil tu ženu z Imperia a mohla pochopit, jaká to bude hrůzná, bezúspěšná 
bitka. Skutečně chceš slyšet, co s těmi ženami dělalo patnáct vzteklých, pomstychtivých mužů? 
Mužů, kteří věří, že jen čistokrevní jsou lidské bytosti? Pravděpodobně tě uspokojí, jen když se 
dozvíš, že když jejich jekot byl nejsilnější, Temný pán je obě vykuchal! Zaživa!” 

Něco strašného a dusivého rostlo Harrymu v hrdle. Aby to zastavil, stiskl si oběma rukama 
žaludek, tlačil ho zpět dolů. 

„Stačí?” ušklíbl se Snape, vztyčil se nad ním jako věž. „Je toho víc, jestli chceš vědět všechno. 
Mohu ti prozradit, co se stalo s tím mužem, nebo nakonec s tím chlapcem, nebo jak 
Legilllimency může posloužit nejčernější magii, když je použita na ovládnutí obětí, na 
nejstrašnější věci na světě...” 

„Stačí,” dokázal Harry konečně odpovědět. 

„Mělo by!” řval jeho učitel. „Nejen, že jsem tam musel být, že jsem to pak musel vyprávět 
Řádu! Nepřeji si oživovat si tu zkušenost pro vaše potěšení, skutečně ne!” 

Harry si nikdy nebyl jist, kde vzal tu odvahu a nervy, ale slyšel se ptát na to, co ho sžíralo od té 
chvíle, kdy viděl Snapea spěchat na Voldemortovo zavolání. „A které části toho jste se 
zúčastňoval vy?” 

Snapeovo spojené obočí věštilo bouři. „Proč tě zajímá právě toto?” 

„To musí, právě tohle!” Křičel Harry, sužovaný touhou to vědět. „Byl jste v mé mysli, věřil jsem 
vám!” 

„Věděl jsi, že ti zcela vycházím vstříc,” přišla Snapeova chladná odpověď. „Jestli sis myslel, že 
jsem ti mohl nějak ublížil, pak jsi mě měl požádat o vysvětlení, co se děje při vpádu do mysli!” 

„Odpovězte na mou otázku! Kolik Nepromíjených jste metal? Držel jste v náručí tu ženu? Byla 
to vaše hůlka, která ji vykuchala?“ 
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„Vaše bezostyšnost je neuvěřitelná, pane Pottere,” odpověděl Snape, jeho hlas zněl teď 
nebezpečněji, jak se snažil zachovat klid. „Ale odpověď pro vás, když jste posedlý tak sžíravou 
potřebou to vědět. Žádné, ne, a ne.” 

Harrymu chvíli trvalo, než pochopil tu odpověď, a naplnila ho ostrá nedůvěra. „V pořádku,” 
pokračoval pomalu, podrážděně. „To mi chcete tvrdit, že jste tam stál jako opora mravnosti a 
Voldemort si toho nevšiml? Já vím, že jste dělal ty ohavnosti právě tak, jako ti ostatní!” 

„Nevíte vůbec nic,” oznámil nu Snape, „ale uvidíte to. Ne proto, abych se ospravedlnil. 
Nestarám se, co si o mně šestnáctiletý fakan myslí. Nezáleží mi na vaší víře! Ale přes to 
všechno ukážu vám vše, co se tam dělo. Z jediného důvodu, pane Pottere.” 

Sklonil se a zasyčel Harrymu do tváře: „Jestliže jste dost starý, abyste takové věci poslouchal, 
jste dost starý i na to, abyste je viděl.“ 

Hábit kolem něj zavířil, jak se bleskurychle otočil ke dveřím, železné sevření ruky přinutilo 
Harryho ho následovat.

Kapitola 21. MYSLÁNKA

Harry netušil, co má Snape v úmyslu, dokud nedorazili do kuchyně a neuviděl myslánku 
postavenou uprostřed stolu. Předtím tam nebyla. Harry předpokládal, že si ji Snape přinesl 
sebou, když se přenesl letaxem. Znamenalo to, že měl v úmyslu pokračovat v lekcích 
nitrobrany. Ale nikdy předtím Snape nepřicházel do domu na Grimmauldově náměstí před 
setměním. 

„Proč jste dnes přišel tak brzy?” 

„Začněte rozebírat můj denní rozvrh teprve až uvidíte vše, pane Pottere,” ušklíbl se Snape, 
vyškubl hůlku zpod hábitu a rýpnul se s ní do spánku. Vytáhl stříbrný pramen, který se svíjel a 
kroutil vlastní tíží, pak pomalu, těžce klesl dolů a snesl se do myslánky. Zuřivým pohybem hůlky 
Snape zamíchal obsah kamenné nádobky. 

Harry o krok ustoupil. Nechtěl vidět setkání smrtijedů z minulé noci. Dokonce o tom nechtěl ani 
slyšet, ne tak, jak si myslel Snape, to už vůbec ne. Chtěl jen vědět a být si jistý, co si myslí jeho 
učitel o Voldemortových... metodách. 

„Pojďte zpět, sem!” vyštěkl Snape, právě vytahoval další těžký pramen ze své mysli. 

Harry se nepohnul. „Profesore, to není třeba,” odporoval, pokoušel se o tón, který by toho 
člověka zklidnil. 

„Žádám vás, abyste mi neodporoval, tam dole jste trval na tom, že musíte vědět vše o Pánovi 
zla!“ 

„Dobře, dobře!” křičel Harry a zkřížil ruce před sebou. „To je špatně, rozumíte? To je cesta do 
slepé uličky, ať už to nazvete jak chcete. Nechtěl jsem vědět to všecko, ty věci, co jste mi říkal! 
Chtěl jsem jen vědět, jestli vám můžu věřit!” 

„Mohl by z vás být úžasný Zmijozel,” vysmíval se mu Snape, zatímco vléval další vzpomínky do 
myslánky. Harry se třásl hrůzou. „Věřit! Tak moc vám na tom záleží, že jste se cítil oprávněný 
pošlapat moje výslovné přání nerozebírat ty události z minulé noci, že ano? Takže to bude tak, 
jak jsem řekl. Uvidíte to, pane Pottere. A uvidíte, že už nikdy mi takovou otázku nepoložíte.“ 

„Podívejte,“ zkoušel to Harry. „Máte vztek. Já bych měl taky vztek, kdybych byl vámi. Řekl jsem, 
že toho lituji, je mi líto, že jsem o vás pochyboval. Já skoro... Podívejte, je to pro mě těžký, víte? 
Já... mám vás rád, teď. Tedy, většinou. A nedaří se mi rozdělit své pocity, když jedna moje část 
ignoruje, co moje druhá část ví a já bych nechtěl nic měnit a vracet se k tomu jak to bylo 
dřív...“ 
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„Přestaňte brebtat a podívejte se do myslánky!” 

„Ne!” 

Snape udělal krok k němu, přes zaťaté zuby procedil jasný příkaz: „Podívejte se do myslánky, 
pane Pottere, nebo vás tam strčím!” 

Když se Harry nepohnul, Snapeova ruka se vymrštila jako had, jeho prsty se mu zaťaly do 
zátylku a začal ho tlačit k rohu kuchyňského stolu. 

Harry bojoval, ale neměl šanci proti dospělému muži. Za těchto okolností mohl udělat jedinou 
věc. „Remusi!” křičel, plíce mu téměř praskaly silou toho křiku. „Remusi! REMUSI!!! 
REEEEEMUSIIII!!!!!“ 

Snape se drsně zasmál a zesílil stisk prstů. „Váš milovaný vlkodlak tu není. Šel vám koupit 
zmrzlinku. Myslí si, že jste děcko, které potřebuje ochranu. Ale to vy nejste, že? Jste dost starý 
na to, abyste mě soudil. Jste dost starý na to, abyste věděl vše.” 

Když ho začal Snape znovu nemilosrdně tlačit k myslánce, Harry zoufale vykřikl: „Nechci vás 
nenávidět, ne znovu!” 

Učitel Lektvarů ho pustil tak náhle a nečekaně, že Harry téměř upadl na podlahu. Zachytil se za 
stůl, kapalina v myslánce vyšplíchla až k okraji, ale nerozlila se. 

Neschopen uvěřit, že se Snape slitoval, Harry zůstal stát jak přimrazený a upřel na něj ostražitý 
pohled. 

Snape byl stále rozzuřený, ale vypadalo to, že se začíná kontrolovat. Prudkým pohybem si 
přesunul židli na druhou stranu stolu s myslánkou, posadil se a zíral na Harryho. Jeho pohled 
rychle ztvrdl. „Můžete čekat na Remuse s vaším zmrzlinovým pohárem,“ vrčel, „nebo se 
můžete zkusit stát dospělým a dokončit, co jste začal.” 

Harry si také přitáhl židli a sesunul se do ní. I když napětí opadlo, stejně se cítil strašně. „Jak se 
stanu dospělým tím, že se na to budu dívat znova? Už jsem vám řekl, že vás nechci nenávidět!” 

„Tam v přízemí už jste mě nenáviděl,” odpověděl Snape hlasem, z něhož čišel mráz. „Žadonil 
jste, abych vám o tom vyprávěl, přestože jste věděl, že o těch věcech nechci mluvit. A to ani 
nezmiňuji, že je nad slunce jasné, že jste nevěřil tomu, co jsem říkal.” 

„Myslel jsem, že nestojíte o moji důvěru!” 

„Nestojím,” odsekl Snape, protáhl si prsty a odvrátil pohled. „Naneštěstí pro mne vaše důvěra 
je nezbytná pro účinný boj s Pánem zla. Selhali jsme minulý rok. Pochyboval jste o mých 
záměrech, o mé loajalitě a Sirius Black zemřel. Teď má Řád o jednoho bojeschopného člena 
méně. Nedovolím, aby se to opakovalo.“ 

„Já vám doopravdy věřím!” Harry se cítil ještě zoufaleji, než když mu Snape vyhrožoval, že ho 
hodí do vzpomínek násilím. 

„Nevěříte,” řekl hlasem, ve kterém se mísila nenávist, chlad a tvrdost, jeho oči byly upřeny 
znovu na Harryho. „Nevěříte, to bylo zřejmé. Potřebujete to vidět kvůli sobě.” 

Popravdě se Harry cítil zahanbený tím, že neměl předtím více víry ve Snapea. 

„Jste muž a nebo dítě?” řekl Snape uštěpačně. 

Beze slova si Harry přitáhl myslánku k sobě, ponořil do ní tvář a cítil, jak je vtahován do scény 
plné hrůzy a krve, do scény daleko příšernější, než si dokázal kdy představit, že může existovat. 
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***

Opět ucítil Snapeovu ruku na svém zátylku, teď ale sevřela límec jeho košile a vytáhla ho ven. 
Harry se vzpouzel, dosud dezorientovaný hrůzou opakující se v myslánce, ale Snape byl silnější 
a vytáhl ho. 

„Pijte,” přikázal mu, odsunul myslánku a přistrčil mu sklenici něčeho čistého a viskózního. 

Harry si loknul kapaliny, která chutnala trochu jako plesnivý meloun. Uklidnilo mu to žaludek, 
ale po tom všem, co viděl, jen trochu. Teď chápal, že to, co mu prve tam dole v přízemí Snape 
vyprávěl, byl jen velmi zjednodušený přehled utrpení, kterým musely minulou noc projít ty 
oběti. Pravda byla horší, tak strašná, že se cítil poskvrněný. Špinavý. Prosáklý tím zlem. 

„Je mi to líto,” šeptal Harry, hlas mu bolestně drhl o chuchvalce smutku v hrdle. 

„Jsem si jist, že je,” Snapeův hlas byl dosud ledový, ale už bez té strašlivé zuřivosti, kterou byl 
naplněn předtím. 

„Já...” Harry polkl, po tom všem nevěděl, co by měl říci. „Myslím, že toho lektvaru potřebuju 
víc.” 

Snape přimhouřil černé oči. „Budete zvracet?” 

„Hmm, to snad ne, ale můj žaludek se dosud cítí... strašně,” trochu zalhal Harry a přitiskl si 
ruce na žaludek. Pak ho náhle napadlo: „Dal jste mi lektvar, ačkoliv bych neměl být léčen 
pomocí kouzel, dokud se nevrátí mé magické schopnosti!” 

„Vrátily se, usilovně se vám to snažím vysvětlit. Prostě si jen nedokáží najít cestu ven, až na 
několik přísně vymezených možností.“ 

„Ach tak,” mumlal Harry, pokrčil trochu rameny. Teď o tom nebyl schopný uvažovat. Dojmy z 
myslánky ho dosud pronásledovaly, ty obzvlášť ohavné útržky se mu přehrávaly v hlavě stále 
dokola. Cítil, jak mu žaludek stoupá až do krku. Polkl, aby ho dostal dolů a zaprosil: „Můžu 
dostat ještě trochu lektvaru?” 

Profesor dlouho uvažoval, pak to s potřesením hlavy odmítl. „Množství, které jste vypil, bylo 
zcela postačující. Zřejmě je teď vaše citlivost na magické léky slabší, takže nejsou tak účinné, 
jak by měly být. To je zajímavé.” 

V tomto momentě to Harry opravdu nepovažoval za zajímavost, i když se mu ulevilo, když 
viděl, jak problém s lektvarem Snapea uklidnil. Potřeboval se zbavit kyselé pachuti v ústech. 
Vztyčil se, stále slabý, naplnil sklenici vodou, sedl zpět a vodu vypil. 

„Takže, jak je možné, že jste měl Žaludek uklidňující doušek sebou?” ptal se Harry, snažil se 
udržet rozhovor na bezpečné půdě. Necítil se zrovna příjemně při rozhovoru se Snapem, ne po 
tom, co mezi ně vnesla hodně zloby zlá slova, která padala tam v přízemí. 

„Přičaroval jsem ho,” stručně odpověděl Snape. 

„Aha.” Harry nevěděl co si má o tom myslet. „A proč se tedy neučíme lektvary vyčarovat? Bylo 
by to rychlejší. Míň chyb. Míň explozí?” 

Snape na něj zíral, s pohledem, který říkal, že jen naprostý idiot se může tak zeptat. „Přičaroval 
jsem ho ze svých soukromých zásob, ne ze vzduchu,” vysvětloval pomalu a důrazně. 

„Aha,” opakoval se Harry a myslel na to, že by to měla být na dost dlouhou dobu jeho poslední 
otázka týkající se lektvarů. 

„Přejděme k vašim otázkám,” ozval se netrpělivě Snape. 
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Harry zamžikal. „Jakým, o lektvarech?” 

„Merline, pomoz mi,” zaskučel Snape a ukázal na myslánku. „Samozřejmě ne, pane Pottere. O 
tomto. O tom, co jste tam viděl.” 

„Nemám žádné otázky,” bránil se Harry. 

„Teď se projevila vaše dojemná nebelvírská neschopnost přesvědčivě lhát. Ptejte se!” 

„Tomu se říká zdvořilost,” odsekl Harry, jehož žaludek se už zcela uklidnil. „Nechtěl jste o tom 
mluvit, pamatujete? Já se to jen pokouším respektovat.” 

„Takže vy umíte lhát přesvědčivě?” posmíval se Snape. 

Harry měl na jazyku 'jdi do prdele, Snape', ale to by asi nebylo to nejlepší. Místo toho se zeptal: 
„Kam až šel Remus pro tu zmrzlinu? Pěšky až do Příčné ulice?” 

„Zatraceně, přestaňte se vykrucovat a ptejte se!“ 

„Dobře, dobře.” Harry zvedl ruce, jakoby odrážel Snapeovu hrubost. „Jak chcete. Jak je možné, 
že vás nechal Voldemort pouze stát a přihlížet? Ostatním smrtijedům vždy řekl, co mají udělat a 
oni to udělali.” Přešel po něm mráz. 

„Ostatní smrtijedi?” ušklíbl se Snape. 

„Špatně formulováno,” omlouval se Harry. „Nedělejte, že jste nerozuměl, jak to myslím...” 

Snape zkřivil rty. „Vy drzý spratku, zjevně se už cítíte lépe.” 

„Buďte si jistý, že ta drzost znamená, že vám věřím,” odsekl Harry. „Nejsem pitomý, víte, 
ačkoliv to o mně tvrdíte. Nedovolil bych si říci vám svoje mínění, kdybych si myslel, že je to 
nebezpečné.” 

„Tak jste mi to vyložil,” odfrkl si Snape. „Myslím, že jsem pochopil, proč jste tak strašlivě hrubý 
na Lupina. Musíte se s ním cítit obzvlášť bezpečně.” 

„Jo, cítím. A co moje otázky?” 

„Ach ano, Pán zla.” Snape se narovnal na židli a vykouzlil si šálek čaje, zatímco si rovnal slova v 
hlavě. „Co se týče přípravy lektvarů, nevěří nikomu jinému než mně. Přes to, co si pane Pottere 
myslíte, pro všechny elixíry není vždy potřeba jen černá magie. Mnohé obsahují tak zvanou 
lehkou magii.” Přerušil řeč a usrkl si čaje. „Přesvědčil jsem Pána zla již před lety, v období jeho 
první hrůzovlády, že pro přípravu takových lektvarů nesmějí být mé ruce potřísněny krví.” 

„Jak jste ho přesvědčil o tomhle?” ptal se Harry. Ve srovnáním se Snapem nevěděl tolik o 
přípravě lektvarů, ale dokázal poznat smyšlenou historku, když ji slyšel. 

„Pomohla mi moje pověst nejlepšího Mistra lektvarů ve Velké Británii,” informoval ho Snape, 
trochu pyšně s nosem nahoru. „A k tomu ještě fakt, že mnoho z těch elixírů jsem vymyslel já. 
Nikdo jiný je nedokáže připravit, takže Pán zla není v pozici, aby mohl se mnou diskutovat o 
tom, co příprava lektvarů vyžaduje.“ 

„A jste dobrý v nitrobraně, lhaní a odvádění pozornosti,” dodal Harry. 

Snape s úšklebkem pokrčil svůj dlouhý nos. „Myslíte, že je to tak jednoduché, pane Pottere? 
Nezlomil mě Cruciatus, to je hlavní důvod, proč Pán zla věří mým tvrzením. Volá si mě vždy 
jeden týden každou noc a zkouší na mě mocné kletby, dokud mu síly stačí. A protože jsem 
dosud odolal, nemusím si pošpinit ruce, nechává mě být.“ 

„Cruciatus každou noc v týdnu?” Harry zavřel oči a zalapal po dechu. Vzpomněl si na 
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Longbottomovi, které mučení touto kletbou připravilo o rozum a s respektem si uvědomil, že 
Snape je daleko silnější, než by si byl kdy dokázal představit. 

„Mně ale není čtrnáct,” namítl Snape, oči mu potemněly. 

Harry si odkašlal. „Hm, ano... proč jste zároveň také neřekl, že se nemůžete dívat na takové 
věci?” 

„Jako špeh bych nebyl užitečný, kdybych tam nebyl přítomný,” suše vysvětloval Snape. „Nikdo 
nikdy neví, jak Pán zla změní své plány a rozkazy během těchto... představení? Pokládá to za 
zábavu. Váš ubohý, čistý nebelvírský mozek si nedokáže přebrat to, co tu vykládám?” 

„Jasně, tak to tedy je,” odpověděl Harry, rozhodl se ignorovat Snapeovu urážku. 

„Je velmi pravděpodobné, že mu cosi náhle přeběhne přes mozek, když se tak baví,” 
znechuceně řekl Snape. „Bylo to právě při útoku na mudly, když změnil plány a rozhodl se 
ukořistit tu věštbu. Byl jsem tam, takže jsem to slyšel.” 

Harry polkl, předklonil se, aby Snape neviděl slzy v jeho očích. „Ale nepřál jste si někdy to 
zastavit, zachránit ty lidi?” 

„Nepřeji si nic,” pronesl Snape tvrdým, bezvýrazným hlasem. „Nemohu si to dovolit. Uzavřu 
svou mysl a dovolím mu projít tou úrovní myšlenek, kde uvidí jen radost z krveprolití, 
agresivitu, lítost, že se nemohu toho všeho zúčastnit jako ostatní.” 

„Jak můžete vytvořit takové pocity, když jste ve skutečnosti nikdy nic takového necítil?” 
zašeptal Harry zděšeně. 

Snape se ušklíbl, znechucen sám sebou. „Mám vzpomínky, pane Pottere. Na rozdíl od vás je 
dokážu použít.” 

„Myslíte tím, že jste se někdy s potěšením díval, jak jsou lidé mučeni a rváni na kusy?” 

„Vše příliš zjednodušujete, to je vaše největší chyba i v hodinách Lektvarů,” poznamenal 
jedovatě Snape. „Jak vám to vysvětlit, abyste tomu rozuměl? Kdysi jsem byl rozhněvaný mladý 
muž. Pán zla toho využil. A před tím, než se, ve své nebelvírské ušlechtilosti, rozhodnete si mne 
idealizovat jako jednu z jeho obětí, dovolte mi podělit se s vámi o jinou skutečnost. Plně jsem 
souhlasil s názorem na čistou krev.” Výbušná, úsečná slova zdůrazňoval údery prstů. „Byl bych 
se dvakrát nerozmýšlel zavraždit vaši matku a dokonce ani vás.” 

Harry byl dlouho zcela potichu než se zeptal: „Co to změnilo?” 

Snape se zamračil. „Nemohl jsem souhlasit s popravováním zrádců čisté krve, jak je Pán zla 
nazýval. I úplný hlupák musel vidět, jak málo je skutečně čistokrevných kouzelníků.“ 

Harrymu se to nezdálo. „To bylo vše?” zeptal se tiše. 

„Zpočátku ano. Ale vynořovaly se další otázky, další pochybnosti.” Snape si povzdechl, 
podepřel si bradu rukou, jeho černé oči bloudily po místnosti. „Začal jsem zkoumat čistokrevné 
a byl jsem zděšen, že vše, v co jsem věřil ohledně kouzelnických rodů, bylo založeno na zcela 
mylných předpokladech. Čistokrevní kouzelníci neexistují, je nesmysl si to myslet. My všichni 
máme mudlovské předky, ten váš je jen bližší než můj. A tvrdit, že pouze kouzelníci jsou 
lidskými bytostmi, je zkreslování reality. My jediní máme předky, kteří lidskými bytostmi nebyli, 
z toho pocházejí naše magické schopnosti.“ 

„Já tušil, že Malfoy má v sobě něco ze včely,” žertoval trochu Harry, zamlčel druhou část 
myšlenky, že Snape je pravděpodobně částečně upír. 

„To bylo před staletími, nebo ještě déle,” komentoval to Snape. „Proto existují kouzelníci z 
mudlovských rodin. Magie nacházející se v pokrevní linii se čas od času projeví. Čistokrevnost je 
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mýtus. Nejste ani více ani méně kouzelník než já a vaše matka byla každým coulem čarodějka.“ 

„Ale na setkáních smrtijedů...“ rozhodil Harry zoufale rukama, jak se pokoušel vyjádřit lítost, že 
tomu stále ještě úplně neporozuměl. „Po tom všem... když se vrátíte zpět do svého sklepení, 
když můžete svobodně myslet, nepřál byste si, abyste je byl mohl zachránit?” 

Snape odstrčil židli od stolu, jak prudce vstal. „Já je nemohl zachránit. To není v mých silách. 
Stálo tam dvanáct, možná dvacet smrtijedů, každý z nich oddaný tomu vrahovi. Neměl bych 
naději na úspěch, kdybych se kohokoliv pokusil zachránit. Obětoval bych se zcela zbytečně.” 

„Já vím, že jste je zachránit nemohl,” mumlal Harry, pokoušel se tak tišit Snapeovu zřejmou 
bolest. Bolest, kterou se Snape tak usiloval zakrýt. „Je mi líto, že jste kdy musel vidět ty věci a 
ještě víc je mi líto, že jsem vás donutil o nich mluvit. Jste statečný člověk.“ 

Snape se odvrátil, sevřené ruce na kolenou, ale než mohl něco odpovědět, vstoupil Remus, s 
velkým bílým balíkem. Oživlé zmrzlinové kornouty poletovaly před ním a svíjely se, jakoby 
bojovaly. „Kdo si dá zmrzlinový pohár?” 

„Já opravdu nemám hlad,” odmítl Harry. Ve skutečnosti měl pocit, že už nikdy nic nedostane do 
žaludku. „Ale děkuji, Remusi, je to od tebe milé, žes mi to přinesl.” 

„Severusi?” 

Snape podrážděně zavrčel. „Myslel jsem, že budeme pokračovat v uzavírání mysli pana 
Pottera, ale nejsem pro to zrovna v nejlepší formě.” 

Bez dalšího komentáře odkráčel z kuchyně. O chvíli později jim zahučení letaxu oznámilo, že 
Snape odešel. 

„Co se stalo?” zeptal se Remus a položil zmrzlinu vedle myslánky. 

„Ptal jsem se ho, co se dělo minulou noc,” přiznal Harry nešťastně. 

„Ach.” Remus nedodal, že to nebyl zrovna skvělý nápad, jen se zeptal: „Chtěl o tom mluvit?” 

Milé, že se ptá, pomyslel si Harry, místo aby se vysmíval nebo káral, nebo hůř, chtěl o tom 
diskutovat. Harry nestál o nic z toho. Cítil se jako idiotské děcko, jak mu říkával Snape. Úzkost 
mu sevřela hrdlo, zadržel poněkud dech a rozhodl se myslet na něco příjemnějšího. 

„Rád bych mluvil o svých snech. Pokoušel jsem se zůstat vzhůru, ale ty tucty Hermioniných 
poznámek mě uspaly. Když mě Snape vzbudil, říkal, že jsem cosi křičel hadím jazykem. 
Nepamatuji si z toho snu nic.” 

Remus na něj zíral. „Máš nějaký problém ve vztahu k hadímu jazyku?” 

„Nemám, skutečně ne. Použil jsem ho již mnohokrát. Ale někdy je to spíš postoj ostatních než 
můj. Polovinu školních let jsem se cítil jako někdo výjimečný a druhou polovinu jsem hadí jazyk 
odmítal. To je i důvod, proč jsem se ho do jisté míry snažil zapomenout. Ale teď se často bavím 
se Salsou, mluvím o tom se Snapem, takže... ne, skutečně v tom nevidím problém.” 

„Tak tedy nevím,” přemítal Remus. „Možná to byla jen noční můra.” 

„Možná,” odsouhlasil to Harry, ale ve skutečnosti si to nemyslel. Všechno svědčilo o tom, že ty 
sny musejí něco znamenat. Cítil, jakoby znalost toho, co teď pochopit neumí, mohla mu odhalit 
část budoucnosti. 

„A kde je vůbec Salsa?” 

„Neviděl jsem ji celý den,” vzpomněl si Harry. Pravděpodobně se urazila, jak už konstatoval 
Snape. Mohla by se tak urazit proto, že Harry ostře odmítl otázky o otci? „Objeví se, až bude 
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chtít,” rozhodl se, dal zmrzlinu do sáčku a uložil ji do lednice. Byla skoro stejná, jako starší typy 
mudlovských, jen chlazení místo elektřiny obstarávala magie. 

„Takže, když dnes večer nebude lekce nitrobrany,” oznámil Harry, „pojďme dále zkoušet moji 
magii. Bez hůlky. Co když právě moje hůlka, vlastně jakákoliv hůlka, může být ten problém.” 

„Ty jsi dokázal někdy kouzlit bez hůlky?” zalapal Remus po dechu. 

„Určitě ne, ani malinko,” odpověděl Harry, přivedlo ho to na veselejší myšlenky. „Úmyslně ne. 
Nepočítám náhodné projevy, jako u ostatních kouzelnických dětí, Snape říkal, že je to normální. 
Myslím, že bych to nedokázal vědomě. Ale alespoň bychom dělali zase něco jiného.” 

„Dobře,” souhlasil Remus. Odsunul myslánku stranou. 

„Nedívej se do ní,” varoval ho Harry. „Je plná.” 

„Tvých myšlenek?“ Remus zaváhal, jakoby se obával cosi nabídnout, ale uvědomoval si, že by 
měl, když Snape tak náhle odešel. „Měl bych ti pomoci vrátit ty vzpomínky zpět, Harry?” 

„Ne, ty nejsou moje,” řekl mu Harry, rozhodnut nechat Remuse, aby si udělal svoje závěry. 
„Pokračujme. Pojďme do salonu, tam co jsme se Snapem pracovali. A pro Merlina, Remusi, 
neváhej přede mnou používat hůlku. Jsem v pořádku, ano?” 

Harry ještě vrhl jeden rychlý pohled na myslánku a odešel z kuchyně.

Kapitola 22. DUDLEY

Snape se neobjevil na Grimmauldově náměstí po tři večery. Myslánka stála opuštěná, stále plná 
jeho vzpomínek, na stole v kuchyni. Harry se už na ni nechtěl ani podívat, přestal proto s 
vařením a byl vděčný Remusovi, že jeho vyhýbání se kuchyni přešel beze slova. Začali jíst v 
obývacím pokoji, dokonce i snídaně. 

A když se ani kouzlení bez hůlky Harrymu nedařilo, neměli ani on, ani Remus žádný další nápad 
a jejich lekce skončily. Harry strávil mnoho času psaním množství dopisů, studiem, cvičením 
uzavírání mysli a hledáním Salsy, která se stále ještě neobjevila. 

Harry si našel čas a potřebnou odvahu, aby se znovu pokusil zavolat do Zobí ulice. Seděl 
sklíčeně ve studeném sklepení, očima ze zvyku pátral po Salse, vytáhl telefon z kapsy a vyťukal 
číslo. Pak zadržel dech a poslouchal vyzvánění na druhém konci. 

„Haló?” ozval se mužský hlas. Harry málem zavěsil, pak si ale řekl, že nesmí dovolit, aby mu 
zase nahnal strach. Drž se té myšlenky, říkal si pro sebe. 

„Dudleyho Dursleye prosím,” požádal zdvořile, věděl však, že dál už to nebude tak jednoduché. 

Samozřejmě nebylo. „Kdo je tam?” hulákal Vernon do telefonu. 

Dýchej, říkal si Harry. Polykej. Nemůže ti nic udělat, teď ne. Dokonce tě nemůže ani vyhodit z 
domu. Kdybys byl tam, udělal by to. „Tady Harry.” 

Proud invektiv přinutil Harryho vzdálit telefon od ucha skoro o stopu. Neslyšel vše, ale slova 
jako 'nevděčný spratku' a 'měli jsme tě vyhodit na ulici, s košíkem a se vším v momentě, kdy 
jsme tě našli na prahu', v tom proudu slov vynikala. 

„Dovolte mi mluvit s Dudleym,” i přes tento proslov požadoval Harry. 

„Ať tě vezme čert, kluku!” 

„Dovolte mi mluvit s Dudleyem, nebo přijdu osobně,” zkoušel to Harry. Předpokládal, že taková 
vyhrůžka bude stačit. Vernon by nejraději viděl Harryho stovky kilometrů daleko od svého 
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domu. 

„Ahoj Harry,” ozval se mrzutě Dudley. 

„Strýčku Vernone!” křikl Harry, popudilo ho, když slyšel dech druhé osoby ve sluchátku. 
„Položte tu paralelku!” 

„Jak můžeš vědět...” 

„Co myslíte?” Harry se pokoušel o tón, který Snape používal ke strašení hloupých studentů. 
„Teď položte ten telefon a odejděte z domu, zatímco budu mluvit s Dudleyem.” 

„Nezačaruj ho, ty kluku! Bolí mě hlava už týden z toho, cos mi provedl při našem střetnutí u 
hrobu Petunie, pokoj její duši. Nestydíš se za to? Bylo to u jejího hrobu!” 

„Já nečaroval,” odsekl Harry. „To byl můj učitel, co vám to udělal, patřilo vám to. Měl důvod, 
nechtěl dovolit, abyste mě bezcitně zmlátil, já tam nedělal nic jiného, než truchlil.“ 

„Bezcitně tě zmlátit by bylo ještě málo, pro někoho jako jsi ty,” nadával Vernon. „Ty jsi moji 
Petunii zabil!” 

„Ne, on ne.” Dudley se opět ozval. Jeho hlas zněl dosud smutně, ale ne mrzutě jako před tím. 
„Pokoušel se mamince pomoct.” 

„Ach, chlapče! On dobře věděl co dělá, po celou tu hroznou dobu.” 

„Strýčku Vernone,” přerušil je Harry. „Odejdi z domu, ať si mohu promluvit s Dudleyem.” 

„Proboha, kdo si myslíš, že jsi, že mi poroučíš, co mám dělat ve svém domě?” 

Harry si povzdechl. Věděl, že to takhle bude dopadat. „Jsem čaroděj a velmi brzy budu 
naštvaný čaroděj! A víš co se stane, když jsem rozčilený! Vzpomínáš na tetičku Marge? Takže, 
polož to sluchátko, hned!” 

Prásknutí sluchátka byla jediná Vernonova odpověď. O chvíli později mu Dudley tiše oznámil: 
„Odešel na dvorek, Harry.” 

„Dobře,” odpověděl Harry krátce, nutil se do klidu. „Jak se máš, Dudley?” 

„Voláš, aby ses zeptal na tohle?” byl Dudley zmatený. 

„Jo, jste v pořádku? Muselo to být skutečně těžké.” 

„Chybí mi,” naříkal jeho bratranec. 

Harry nevěděl, co na to říci, sotva mohl tvrdit 'chybí mi také', což by byla obvyklá odpověď. 

„Skutečně to byl tvůj učitel?” pokračoval Dudley. „Myslím ten, co to udělal tátovi?” 

„Ano.” 

„Ale slyšel jsem tě pronášet kletby!” tvrdil Dudley. „Znělo to jako celá spousta různých... těch, 
no zaklínadel, řekl bych. A pak najednou rána a výbuchy všude kolem.” 

„Poslyš, Dudley,” vysvětloval mu Harry. „Měls pravdu, když jsi nechtěl, abych chodil na hřbitov. 
Myslím, že strýc Vernon by mě skutečně zabil. Nemohl jsem kouzlit, ale kdybych to byl udělal, 
byla by to sebeobrana.” 

„Ale ty jsi hulákal kletby, Harry,” pokračoval Dudley. „Jak můžeš tvrdit, žes to nebyl ty?” 
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Harry mu to nehodlal vysvětlovat, takže pouze opakoval: „Jen jsem se ho snažil postrašit, 
Dudley. Ale byl příliš rozzuřený, než aby mě poslouchal. Můj učitel mi pomohl dřív, než mě mohl 
zmasakrovat.” 

„Pak je, ale tvůj učitel kouzelník.” 

Za jiných okolností by se Harry rozesmál, znělo to, jako by Dudley právě rozluštil záhadu Sfingy, 
nebo objasnil něco podobného. Harry se ale nemohl smát. Dnes tu nebylo vůbec nic k smíchu. 

„Ano, on je kouzelník.” 

„Řekls, že není, lhal jsi tátovi.” 

„Jo, vy jste mi lhali stokrát za týden,” podotkl Harry. 

„Já ne!” 

„Kolikrát jsi zhltl pudink a nepřiznal to?“ 

Dudley si povzdychl. „Už bych to neudělal. Nemám vůbec hlad, Harry. Myslím, že jsem se 
zhubnul o dvě libry od té doby, co jsme se viděli naposledy.” 

„To nic, ale nesmíš úplně přestat jíst,” staral se Harry, překonával se. 

„Jak se máš ty, Harry?” překvapil ho otázkou bratranec. 

Posunul se tak, že seděl na zkřížených nohách, opřený o zeď. „Hm, dobře, řekl bych. Po té 
operaci jsem měl chvíli bolesti.“ 

Dudley na chvíli zatajil dech. „Ach ano. Promiň, zapomněl jsem. To je hloupé, co?” 

„Ne, není,” odporoval Harry. „Měl jsi dost svých starostí, myslím s maminkou.” 

„Měl,” souhlasil Dudley. „Myslím, že táta dosud nepochopil, co jsi pro ni udělal, o co jsi se 
pokusil. Je to strašné, skutečně. Nemůžu na to ani pomyslet. Já bych se takové operace bál a ty 
jsi mladší než já. A táta by tě tu nestrpěl. To já ano, na mou duši, Harry, myslím na to co jsi 
pryč.” 

Šokovaný Harry nemohl najít slova na odpověď. „To je v pořádku, mám tu svého učitele, 
nemusíš se cítit špatně, Dudley. Byl jsi tam, kde jsi měl být, u matky.” 

„Ani se neprobrala!” plakal Dudley. „Nemohl jsem se s ní rozloučit!” 

„To je mi líto.” To bylo tak vše, co mohl Harry říci. Zaslechl slabé hadí zasyčení, zadíval se tím 
směrem, ale Salsu nezahlédl. 

„Ty jsi se určitě taky nemohl rozloučit se svými rodiči,” řekl Dudley pomalu a smutně. „Harry? Je 
mi opravdu líto, že to pro tebe bylo u nás tak strašné. Říkali ti zjizvená hlavo, a nalezenče, 
Harry, a zavírali tě do přístěnku a zapomínali na tvé narozeniny a... tak.“ 

'Copak se to s tebou stalo, Dudley Dursley?' To byla otázka, kterou měl Harry na jazyku, ale 
místo toho se opatrně zeptal: „Hm, Dudley? Proč jsi najednou tak překvapivě milý?” 

Harry uslyšel v telefonu dlouhý povzdech. „Pamatuješ se tenkrát... na tamto, Harry? V aleji? 
Neviděl jsem je, ale cítil, přišli až ke mně, byli nade mnou.” 

„Ach, Mozkomorové. Pamatuju se,” otřásl se Harry. 

„Já... hm, myslel jsem si nejprve, žes je poslal, aby na mě zaútočili,” přiznal Dudley. „V tom 
momentě jsem si to myslel. Byls už zpátky ve škole, když mi došlo, že to ty jsi je zastavil.” 
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Protože Vernon řekl, že Harry poslal démony na Dudleyho, byl Harry zvědav, jak se bratranec 
dobral pravdy. Nějak si nedovedl představit, že by mu pravdu řekla teta Petunie. „Je to pravda, 
zastavil jsem je,” souhlasil. 

„Pomocí... tvé hůlky, a něčeho stříbrobílého, co proběhlo okolo,” zašeptal Dudley. 

„Ano, to byl můj Patronus,” vysvětloval Harry. „Určitý druh magického... ochránce. Nemyslím, 
že jsi ho viděl. Hm, nejsem si jistý, zda ho mohou mudlové vidět. Mozkomory jsi taky nemohl 
vidět.“ 

„Nevím, jestli jsem ho skutečně viděl,” přiznal Dudley. „Ale vím, že to tak nějak bylo. Vsadím 
se, že to vypadá divně.” 

„No, tedy... jo, vypadá.” 

„Bylo to tak,” vysvětloval Dudley trochu sevřeným hlasem. „M-m-maminka se pak o mne 
opravdu bála. Já nemohl v noci spát víc než dvě, tři hodiny a i tak jsem měl strašné, příšerné 
sny. Jako bych neměl být již nikdy šťastný. Neumím dobře vysvětlit, jaké to bylo...” 

„Nemusíš,” mumlal Harry. „Já to znám. A máš pořád problémy se spaním?” 

„Trochu, ale to je tím, že maminka umřela,” vzlykl Dudley, ale po několika vteřinách se uklidnil. 
„Ty opravdu nejhorší sny skončily, když mě maminka vzala k... terapeutovi. Maminka a otec se 
kvůli tomu strašně pohádali. Táta řekl, že jsem rozmazlený, ale maminka se nedala.” 

„Měla pravdu,” souhlasil Harry. „Terapeut ti pomohl?” 

„Jo...” Dudley něco mumlal, rozmýšlel si, jak to říci. „Ona mě zhypnotizovala, Harry. A proto 
jsem si vzpomněl, co se stalo... tam v aleji. Nevím, jestli jsem jí řekl, jak jsi vytvořil to stříbrné 
zvíře, nebo jestli jsem ho viděl v hypnóze. Ani to není důležité. Řekni mi... umějí to všichni 
kouzelníci?” 

„Všichni ne,” přiznal Harry. 

„Jo, terapeutka mi to řekla. Řekla, že to musel být opravdu mocný kouzelník a že jsem měl 
štěstí, že tam byl a zachránil mě. Říkala, že ty příšerné věci se pokoušely ze mě vysát duši a byl 
bych ztracen, kdybys nepřišel a nezahnal je.” 

Harrymu vypadl telefon z ruky. 

„Harry?“ slyšel bratrancův hlas. 

Harry telefon zvedl. „Jsem tady. Překvapils mě. Ty... vy jste byli u terapeutky, která ví o... hm, 
lidech jako jsem já?“ 

„Jo, paní Figgová ji doporučila. Řekla mamince, že by bylo lepší vzít mě k někomu, kdo pochopí, 
co se stalo, protože jiný by mě poslal na dlouhou dobu do blázince. Táta ztropil strašný kravál, 
ale víš jaká byla máma...“ Další vzlyk. „Když něco chtěla, dokázala to prosadit.“ 

Harry to věděl. Vernon ho chtěl vyhodit po útoku mozkomorů na Dudleyho. Ale stačilo malé 
Brumbálovo připomenutí, teta Petunie otočila a trvala na tom, aby zůstal. 

„Jsem rád, že ti pomohla, Dudley,“ řekl Harry a myslel to upřímně. „Počítám, že strýc Vernon by 
ti to nepomohl překonat.“ 

„No. Pokládal za správné moje chování, když jsem tě otravoval svými rozmary. Ale Harry, já už 
si to nemyslím. Jsem... jsem skutečně rád, že jsi kouzelník a dost silný na to, abys... zastavil ty, 
víš koho. Cítím se špatně, protože jsem tě ten večer obviňoval, místo abych ti poděkoval.” 
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Harry se usmál. „Mám pocit, jako bych potkal jiného Dudleyho. Haló, tady Harry Potter, jsem 
rád, že vás poznávám.“ 

„Chtěl jsem ti poděkovat už v nemocnici,“ přiznal Dudley. „Ale před otcem? To by nedopadlo 
dobře.“ 

„Dobrý Bože,“ souhlasil Harry. „Nemá smysl se k tomu vracet.“ 

„Dal jsem ti čokoládu a doufal jsem, že to pochopíš, protože to byla pravá čokoláda.“ 

To Harry ocenil. Na Dudleyho, myslel si, to byl dost komplikovaný záměr. 

Dudley si odkašlal. „Cítil jsem se špatně nejen kvůli matce. Nejen proto, že jsem ji ztratil, ale... 
byl jsem to já, kdo řekl otci, že bychom mohli zkusit magii pro její léčení. Ale když jsem se 
dozvěděl, co chceš udělat, byl jsem si jist, že se to nemůže podařit.” 

„Je mi to líto,Dudley, nemohlo. Rozumíš tomu, že ano? Chtěl jsem pomoci, něco v magii mohlo 
za to, že se to nepodařilo.” 

„Jo, já to chápu, ale je těžké se s tím vyrovnat. Kouzelník v rodině, ale k čemu to bylo mamince? 
Neobviňuji tě, Harry.“ 

„To nic, nedotklo se mě to.“ 

„Nejhorší je, že jsem přiměl otce napsat ten dopis. Zpočátku nechtěl. A... a pak...“ Dudley polkl, 
znělo to, jako by spolkl najednou spoustu vzduchu. „Daroval jsi kostní dřeň, ale její tělo ji 
odmítlo, ona umřela a to všechno je moje chyba, kdybych nepřiměl tátu napsat ten dopis, nikdy 
by ses o tom nedozvěděl, nikdy by ses jí nepokusil pomoci.” 

„Ach, Dudley,“ zasténal Harry, byl to dobře rozeznatelný osudový řetězec logicky směřující ke 
špatným koncům. 

„Ne, nemůžeš za to. Není to tvoje vina. Stejně tak bys mohl říci, že tvůj otec měl pravdu a vinen 
jsem já. Byla to moje kostní dřeň.” 

„Ty jsi se snažil pomoci!“ namítal hned Dudley. 

„Ale ty taky,“ klidně trval na svém Harry. 

„Jo,“ připustil neochotně Dudley. „Někdy si to taky myslím. Jedna moje část ví, že je to pravda, 
ale je tu ta druhá, která je proti, znova a znova se to vrací, neznáš to taky?” 

Ach ano, pomyslel si Harry. To znám. 

„Probírali jsme toho s Maršou hodně,“ pokračoval roztěkaně Dudley. „To je ta moje terapeutka. 
Hlavně moji vzteklost. A proč jsem přestal držet dietu. Já... já jsem rád, že jsi zavolal. Táta říká, 
že jak se tu objevíš, vyhodí tě a já jsem si jistý, že... po tom, co se stalo na hřbitově, by ses 
neměl na léto vracet domů, ani se nás pokoušet navštívit a taky... myslím, že jsem o tobě ani 
neslyšel, rozumíš mi?“ 

„Budu se držet stranou,“ slíbil Harry, udiveně uvažoval, co je tím míněno. „Navštěvuješ stále 
Maršu? Víš, mohla by ti pomoci vyrovnat se... se smrtí tvé matky?“ 

„Táta ví, že se mnou mluvila o... ee, lidech jako jsi ty, takže teď, když už tu není máma, aby se 
mu postavila, nesmím se o ní ani zmínit.“ Dudley byl zjevně k smrti unavený. 

„Hmm. Když budeš chtít, mohu zkusit, jestli bych ho přesvědčil, aby se choval rozumněji.“ 

Harry slyšel Dudlyho polknout. „Já ale opravdu nechci, abys kohokoliv strašil.” 
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„Jak chceš, záleží to na tobě,“ poznamenal chladně Harry. 

„Jo, ale...“ 

„Žádné ale, Dudley, tvoje terapie je opravdu důležitá. A ještě jedna věc, i když o mně dlouhou 
dobu neuslyšíš, nedělej si starosti. Budu mít hodně práce ve škole i jinde, můžeme si zavolat 
nebo napsat. Použít soví poštu.“ 

„Jak to, že ses mi dovolal?“ 

„To je dlouhá historie,“ řekl Harry. „Ve skutečnosti to nemohu říci.“ 

„Schováváš se, že?“ Harry téměř slyšel, jak Dudley pokyvuje. „Táta říkal, že se tě někdo pokouší 
zabít. Je to... čaroděj. Zlý.” 

Harry se na chvíli podivil, jak by mohl strýc Vernon vědět, že po něm zase Voldemort jde. Pak si 
vzpomněl, že po útoku mozkomorů o tom mluvil u Dursleyů v obývacím pokoji. 

„Já ti to musím říct, Harry,“ tiše a vystrašeně šeptal Dudley. „Táta by se vztekal, ale já to musím 
udělat. Po pohřbu se zamiloval do myšlenky pomoci tomu, ty víš komu. Říká, že je čas, aby se ti 
dostalo co ti patří a kdo by se staral o to, že je to nějaký čertovský kouzelník, hlavně, že jde po 
tobě. Pomohl by i samotnému ďáblovi, kdyby tě dostal šest stop pod zem.” 

Harry znovu téměř upustil sluchátko, ale ovládl se a začal mluvit: „Děkuji, žes mi to řekl Dudley. 
Ale nevím, jak by to mohl strýc Vernon udělat. Ve skutečnosti bys měl otce varovat a vysvětlit 
mu něco. Ten ďábelský kouzelník nemá zrovna ve zvyku žádat mudly o pomoc. On je skutečně 
nebezpečný. Mudly on vraždí.“ 

„Ty buď taky opatrný, Harry.“ 

„Budu,“ slíbil Harry. „Mohl bych teď mluvit s tvým otcem?“ 

„Nestraš ho.“ 

„Nebudu ho strašit víc, než to dělával on mně,“ odpověděl Harry chmurně. 

Dudley, dost překvapený, porozuměl. „Řekl bych, že v tom máš pravdu. Dobře. Promluvíme si 
později.“ 

Harry slyšel, jak položil sluchátko a jak Dudley odcházel, jeho hlas slábnul a vzdaloval se. „Tati! 
Harry chce s tebou mluvit! Pojď sem, tati! Pojď!“ 

Pak Harry uslyšel, jak Vernon huláká do telefonu: „Co je?“ 

„Máte představu, co s vámi udělá kletba Incendio?“ ptal se Harry zlomyslně. „Nebo Petrificus 
totalus? Myslím, že ne. Nepoužil jsem žádnou z těch kleteb tehdy po pohřbu, nechal jsem mého 
učitele, aby vás srazil, ale nebudu tak zdrženlivý, jestliže nabídnete pomoc jinému kouzelníkovi, 
který by mě chtěl zabít.” 

Vernon začal cosi koktat, ale Harry ho přerušil. 

„Nebudete odhánět Dudleyho, když se zmíní o mně. Buďte rád, že má tolik smyslu pro rodinu. A 
ještě jedna věc, strýčku Vernone.“ 

Ticho na druhém konci linky bylo téměř hmatatelné. 

„Dovolíte mu navštěvovat Maršu, tak často, jak bude potřebovat, a ať vás ani na chviličku 
nenapadne ho znovu a znovu zraňovat.” 

Vernon byl vyděšený, ale ne poražený. „Moment! Kdo si myslíš že jsi, že mi říkáš, jak mám 
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vychovávat svého syna?” 

„Myslím,” navrhoval Harry, pokusil se zase o Snapeův ledový tón jak nejlépe uměl, „že jsem v 
pokušení zaklít vás teď, po telefonu. Není důvod, proč bych to neudělal. Mám začít s 
Alohomora?” 

„Nech si své zatracené šílenosti!” skučel Vernon, vztek a strach v každé slabice. 

„Dobrá,” odpověděl Harry. „Zase zavolám, abych se přesvědčil, že to tak je. Sbohem strýčku 
Vernone.” 

Jedinou odpovědí bylo, že strýc téměř rozbil sluchátko, jak s ním třísknul. 

Harry si povzdychl. Vernon byl pravděpodobně vzteklý - a hloupý – dost na to, aby si přál zradit 
Harryho Voldemortovi. Nebyl to dobrý pocit, vědět, že vlastní strýc by to s chutí udělal. Ale 
nakonec Vernon nebyl jeho pokrevní příbuzný. Jenom se do rodiny přiženil. 

Dudley však... Dudley byl teď jiný. V mnoha směrech. 

***

Harry se nakonec prodral Hermioninými poznámkami z hodin Kouzel a Přeměňování. Právě z 
nich udělal balíček, do kterého přidal dopisy napsané v posledních třech dnech, když uslyšel z 
přízemí rozhovor Snapea s Remusem. Přepadla ho známá nervozita, stejná, jakou cítil loni, když 
měl po těch hrozných lekcích nitrobrany znovu potkat Snapea na hodině Lektvarů. Stejná, ba 
dokonce horší. Tenkrát porušil profesorovo soukromí, to byl dost zlé. Ale teď cítil, že udělal něco 
horšího, zradil přátelství. 

Proč jenom neakceptoval, když se Snape nechtěl bavit o setkání smrtijedů? Proč nevěřil jeho 
tvrzení, že se nezúčastňoval těch hrůz? Protože jsem udělal to, co jsem udělal, přiznal si Harry, 
že měl Snape pravdu. 
Potřeboval jsem to vědět kvůli sobě. Nebyl na sebe vůbec pyšný. Takže, má jinou možnost než 
sejít dolů a postavit se tomu čelem? Popadl balíček a vydal se do přízemí. 

***

„Pan Potter,” zazněl Snapeův pozdrav. Žádné emoce, nic z toho, co Harry očekával. 

„Profesore,” odpověděl, trochu se při tom uklonil. Měl pocit, jakoby se ocitl v nějaké 
kostýmované frašce, i jeho slova zněla afektovaně, nevěděl, jak má mluvit po tom, co se mezi 
nimi stalo. „Mám nějaké věci, které potřebuji po vás poslat mým přátelům, jestli budete tak 
laskav.” 

S odvráceným pohledem vzal mu to Snape z natažených rukou. 

„Severus se mě ptal na tvé sny,” snažil se Remus uvolnit atmosféru, díval se při tom z jednoho 
na druhého. Netrpělivě přešlápl, jako by se mu nelíbilo to, co vidí. „Řekl jsem mu, že ses 
nezmiňoval o žádném novém.” 

„Neměl jsem žádný,” vysvětloval Harry. „Nebo si na něj nepamatuju.” 

„Právě tak jste si nevzpomněl, co jste křičel hadím jazykem, Pottere?” tázal se Snape ledově. 

„Co mám dělat, když si nevzpomínám,” povzdechl si Harry. Nechtěl v tom pokračovat, ale 
věděl, že by bylo lepší vzít v úvahu všechny možnosti. 

„Máte něco důležitého, Pottere?“ 

Harry zadržel dech, musel si urovnat myšlenky než promluví, bylo to obtížné, když ve 
skutečnosti měl chuť vyletět z místnosti s několika vybranými slovy o sarkastickém kreténovi. 
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Ovládl se a úsečně oznámil: „Vernon Dursley řekl, že mě při první příležitosti zradí 
Voldemortovi. Snažil jsem se ho od toho odradit, ale znáte ho, mluví o pekle pořád a vůbec nic 
to neznamená.“ 

„Při jaké to bylo příležitosti?” zeptal se Remus. 

Harry zavřel oči, přál si, aby se o tom nemusel zmiňovat, hlavně ne před Snapem. „Hm... řekl 
jsem mu, že na něj pošlu kletbu Alohomora.” 

„Alohomora,” opakoval znechuceně Snape. 

„Podívejte, neměl ponětí, co to znamená,” odsekl Harry, unavovalo ho být tak zdvořilý. „Měl 
jsem mu pohrozit malinkou přátelskou Avada Kedavrou? A neříkejte, že jsem to tak nemyslel, 
protože jeho bych proklel s chutí.” 

„Přestaňte vy dva,” vyžadoval Remus. Zíral na Harryho. „Nemluv o Kletbách, které se 
nepromíjejí, Harry. Je to nevhodné ve tvém věku. Neměl bys ani pomyslet na takové věci!” 

„Co s tím má společného můj věk? Ochrání mě před Voldemortovou kletbou Avada Kedavra? 
Myslím, že mnozí z vás by mě měli učit jak zvládnout Nepromíjené, protože jestliže to 
neuděláte, jsem ve skutečnosti chodící mrtvola! Nebo myslíte, že splním své předurčení 
použitím Povzbuzujících kouzel? Možná bych mu mohl nabídnout švestkový nákyp a dát si ho s 
ním!” 

„Jste hysterický Pottere,” byla Snapeova ledová odpověď. 

„Nejsem, jen bych rád zůstal naživu!” 

„Prosím, Harry, posaď se,” přerušil ho Remus. Když ho Harry poslechl, obrátil své hnědé oči na 
Mistra Lektvarů. „A ty také, Severusi.” 

Remus si přitáhl křeslo hned poté, co Snape do jednoho zapadl. „Tak,” rozhodoval, „dnes večer 
budeme řešit, jak nejlépe pomoci tvé magii, aby se mohla plně projevit. Postoj Vernona 
Dursleye může znamenat skutečnou hrozbu.” 

Snape propletl prsty a procedil přes zuby. „Fideliovo kouzlo znamená, že Potter může tento 
dům vlastnit, ale není Strážcem tajemství. Nemůže Dursleymu říci kde je, ani v případě 
napadení nebo proniknutí do mysli. Takže, pokud se bude alespoň pro jednou řídit tím, co mu 
bylo řečeno a zůstane tady, je na dlouho zcela v bezpečí před strýcovou nenávistí.” 

„Harry?” 

„Nevěřím strýci Vernonovi,” ušklíbl se Harry. „Ale nevím, proč mě profesor napadá. Měl jsem na 
mysli totéž.” 

„To rád slyším,” vlídně odpověděl Remus. „Řeknu to Albusovi. Takže, jestli ti to nevadí, nechám 
tě tu se Severusem na vaši lekci nitrobrany.” 

Harry by si ze všeho nejvíc přál zavolat ho zpět, ale přeci není takový zbabělec. Vzápětí po té, 
co Remus zmizel na schodech, obrátil se ke Snapeovi. 

Snape ho dlouho, tiše pozoroval. Harry prolomil ticho první. 

„Máte pro mě nějaké dopisy?” 

Snape vytáhl balíček z hábitu, naklonil se a podal mu ho. 

Harry si povzdychl. Dobře věděl, že to nebude jednoduché. Byl v pokušení, tváří v tvář mužově 
zamlklosti, sebrat se a jít si číst poštu, ale věděl, že to by opravdu ničemu nepomohlo. „Lituji 
toho všeho, ano?” řekl nakonec, když pokládal balíček vedle sebe. „Měl jsem věřit tomu, co jste 
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říkal.” 

Mistr lektvarů se zamračil, z očí se staly úzké černé štěrbiny. „Nevyhovující, pane Pottere.” 

„Nevyhovující? Co tím myslíte?” 

„Nevyhovující,” recitoval Snape. „Nepostačující. Neakceptovatelné. Neúplné. Neodpovídající 
účelu, chybné, neodpovídá požadavku, obzvlášť co se týče...”

„Vím, co jste tím myslel!” vybuchl Harry. 

„Pak byste se na to neměl ptát.” 

Ten člověk je nemožný. Absolutně nemožný. 

Harry zaťal zuby a pak se odhodlaně zeptal. „Co jste mi chtěl říci, profesore? Začněme tím, pak 
něco řeknu já a můžeme to odložit!” 

Tedy, to moc nepomohlo. Snape se na něj beze slova opovržlivě díval. 

„Jděte k čertu,” vyskočil Harry. „Fajn, zůstaňte si u svého odporu. Jen bych si nerad zvykal, že 
mě opět nenávidíte.” 

Očekával alespoň záblesk reakce ve smyslu – 'Není pravda, že tě nenávidím, Harry, opravdu ne. 
To vše je jen důsledek tvého trestuhodného chování ten večer.' Snape by se měl chytit na 
takovou návnadu. 

„Tak tedy začněme,” navrhl Harry. „Vemte svou hůlku, vykřikněte Legillimens a já se začnu 
pokoušet vás vyhodit z mé mysli, ano? Cvičil jsem, ale neměl jsem koho vyhazovat, řeknete mi, 
jestli to dělám dobře.” 

Harry viděl, jak se Snape nadechl, napadlo ho, že se muž snaží alespoň trochu uvolnit. 
„Nezapomněl jste na něco?” 

Harry se zamračil. „Ne, myslím, že ne.” 

Snape zamumlal něco, čemu zcela nerozuměl, ale byl si téměř jist, že tam byla slova jako 
'pitomý' a 'Nebelvír'. „Myslánku! Přineste ji, pane Pottere.” 

Harry přenesl myslánku do kuchyně, trochu se otřásl, když se jí dotkl, a posadil se jako obvykle 
před nízký stolek na pohovku. Čekal beze slova, až Snape pronese latinsky zaklínadlo dovolující 
mu vytáhnout z ní vlastní myšlenky. Pak, jako už mnohokrát před tím, dotkl se hůlkou Harryho 
spánku a zašeptal: „Pensare non pensatum.” 

Harry pomyslel na to, jak moc lituje, že nutil Snapea vyprávět o setkání smrtijedů. 

„Ještě?” 

„Ne,” odklonil od sebe špičku hůlky. 

„Velmi dobře.” Snape ustoupil o několik kroků a varoval ho: „Bude to tvrdší, Pottere. Pokaždé, 
když mě vyženete ven, můj další útok bude ještě ostřejší. Soustřeďte se. Umístěte se do svého 
ohně. Legillimens.“ 

***

Byla to vyčerpávající lekce, nejtvrdší z těch všech, co dosud měli. Když skončila, z Harryho lil 
pot a neměl daleko k omdlení. 

„S ním to bude horší,” varoval ho Snape. „Nepředstavitelně horší.” 
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„Jo, já vím,” zasténal Harry. „Budu to cvičit, když už mám představu jak.” 

„Dělejte to, pane Pottere.” Kolem Snapea zavířil hábit, jak se chystal odejít. Mávl hůlkou proti 
myslánce a začal pronášet zaklínadlo, kterým by vrátil Harrymu vzpomínku. 

„Ne, ne, ještě ne,” unaveným hlasem požadoval Harry. 

Snape vyklenul obočí v sarkastické grimase a čekal na vysvětlení. 

„Já... já...” 

„Ano?” zeptal se Snape temně. 

Přestože měl pocit, že místo hlavy má žulový balvan, zvedl Harry hlavu, zelenýma očima hledal 
Snapeovy černé. „Řekl jste, že moje omluva je neadekvátní. Možná je, já nevím. Ale přesto bych 
byl rád, kdybyste ji přijal. Prosím. Myslím, že jsme byli... já nevím. Přátelé, s respektem jeden ke 
druhému.” 

Nedalo se říci, že by Snapeův výraz změkl, ale alespoň se ani nezměnil k horšímu. To bylo to, co 
mu nakonec dodalo odvahu, aby řekl: „Chci, abyste se podíval do myslánky. Já jsem... já vložil 
svou omluvu do ní. Možná, že pak ji shledáte vyhovující.” 

Snape řekl s povzdechem: „Tohle nemusíte dělat.” 

„Ale já chci! Profesore?” 

Snape potřásl hlavou. „Omluva je akceptována, Pottere. Nechme to být.” 

„Ale já skutečně chci...” 

„Udělejte mi tu laskavost a respektujte to, co chci já.” 

„Budu se snažit, abych s tím začal.” Harry pochopil, že to by snad mohl být nový začátek. „Ano, 
děkuji vám pane.” 

Snape si znovu povzdechl. „Když se nad tím zamyslím, dávám asi přednost vaší drzosti.” 

„Budu na tom pracovat,” zakřenil se trochu Harry. Necítil se úplně klidný, ale rozhodl se zkusit 
zeptat, protože cítil, že by mohl. Možná, že to Snapea uklidnilo taky. „Když už tak o tom 
mluvíme... řekl jste mi, že bych měl vypadnout, takže jsem se nemohl zeptat a tehdy jsem 
chtěl, přísahám... proč jste sem chodil po celý Halloween? Věděl jste, že budete muset odejít. 
Chtěl jste, abych... hm, viděl, jak vás zavolá?” 

Nevěřícný pohled, pomyslel si Harry, je taky odpověď. 

„Dobrá, neuhodl jsem,” dohadoval se. „Nevím, proč byste chtěl, abych to viděl, ale jste ze 
Zmijozelu, takže odhaduji, že to byla nějaká manipulace.” 

„Stěží,” popíral to Snape, ačkoliv, jak si Harry všiml, nevypadal, že by mu vadilo být nazýván 
manipulátorem. „Pán zla obvykle volá o půlnoci po oba ty dny, o Halloweenu i o Samhainu. Měl 
jsem v úmyslu být do té doby pryč.” 

„Samhain?” 

„Je to den ležící právě ve čtvrtině mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem,” odsekl 
Snape. „Opravdu, Pottere, to jsou úplné základy astronomie! To jste musel znát ještě než jste 
vkročil do Bradavic.” 

„Možná, ale já jsem vyrůstal u mudlů,” namítal Harry. „Vzpomínáte si? Většina z nich se příliš 
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nezajímá o ten den, další se do vás snaží nacpat vše, o čem si myslí, že byste měl znát. Měl 
jsem potíže ve všech předmětech.” 

„Nevšiml jsem si, že by podobné potíže měla slečna Grangerová,” namítl Snape. 

„Nejsme všichni tak dokonalí,” smál se Harry. „Ale vyřídím jí váš kompliment, profesore.” 

Snape nevypadal, že by mu to dělalo starosti. „Nikdy neuvěří, že jsem to řekl.” 

„Myslíte? No, kamarádovi z Nebelvíru ona uvěří.” 

Harry byl rozčarován, že Snape reagoval na toto žertování jen zvednutím obočí. K čertu. 

Mistr lektvarů pouze pokynul směrem k myslánce. „Měl byste vrátit vaše vzpomínky dřív, než 
tam budou příliš dlouho. Stůjte klidně, Pottere.” 

Poté, co vrátil Snape Harryho myšlenky zpět tam, kam patřily, Harry se zeptal: „Proč jste tam 
nechal vaše vzpomínky tři dny?” 

Snape se trochu zamračil. „Nijak jsem netoužil tahat je opakovaně sem a tam. Jednoduše jsem 
je tu nechal, aby si je někdo jiný mohl prohlédnout.” 

Harry pokrčil nos. „Ehm?” 

Dlouhý vzdech, pak: „Albus je také potřeboval vidět, postřehne i to, co bych já mohl 
přehlédnout a protože nehmotné vzpomínky nesnášejí magický přenos, přišel on sem. Jeho 
pracovní rozvrh mu nedovolil přijít dříve, než minulou noc.” 

Harry strnul, téměř pukal vzteky. „Ředitel byl tady v domě minulou noc? A ani se neobtěžoval 
podívat se na mě? Cožpak si dosud myslí, že by ho Voldemort mohl skrze mne napadnout? 
Dokonce i tady?” 

„Albus dělá to, co si myslí, že je pro vás nejlepší,” odpověděl Snape. „Nevím, proč se vám 
posledně vyhnul, ale domnívám se, že to byla náhoda.” 

Co si mohl o tom Harry myslet. „To on chtěl, abychom pokračovali v těch lekcích.” 

„Myslím, že je více ve hře... chce, aby tu byl někdo, na koho byste se mohl s důvěrou obracet,” 
vysvětloval Snape. „Byl jste tak vzteklý minulý rok, že jste mu zničil polovinu věcí v kanceláři, 
takže si nedovede představit, že by to mohl být on. Ale vy někoho takového potřebujete, 
zejména teď, když Black je... pryč.” 

Harry pevně zavřel oči. Pomohlo to. „Teď mám Remuse,” odhodlal se říci. „A Rona a Hermionu.” 

„Učitele, který nechce vzít na vědomí, že jste dospěl, nehledě na to, že určité vlastnosti ho 
dělají občas nedosažitelným; a nejapné dospívající, kteří nejsou schopni pochopit závažnost 
toho, čemu jste byl vystaven v minulosti a čemu ještě budete.” 

„Skvěle, teď se cítím ještě osamělejší než před tím.” 

„Nejste sám.” 

Zelené oči se otevřely, oči, které byly starší, než by odpovídalo jejich věku. Oči, které viděly 
příliš mnoho hrůzy. „Samozřejmě, že jsem. Nemohu vás volat jako k ohni vždy v noci, když 
mám zlé sny, nebo když mě Dudley tak vyvede z míry, jako v těchto dnech. To nejsou vaše 
problémy.” 

„Můžete mě vzbudit, kdykoliv to budete potřebovat,” odpověděl klidně Snape, ani v nejmenším 
nevypadal soucitně. Spíš... prakticky. „V každém případě. Co se týče vašeho bratrance, co vám 
to řekl? Vše, co jste vyprávěl bylo, že jste s ním mluvil. Nikdy jste neřekl Lupinovi ani vašim 
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přátelům pravdu o Zobí ulici.” 

„Neřekl a neřekl bych to ani vám, skutečně ne.” 

„S ohledem, že jsme tam oba byli, spolu,” Snape se na malou chvíli šetrně odmlčel. „Mohu se 
vás zeptat, co si myslíte o svém bratranci?” 

„Nic,” Harry to chtěl přejít, pak si však uvědomil, že by se Snapea mohl zeptat na to, co ho 
trápilo. „Tedy... Začal jsem si myslet, že by mohl být ten, kdo by převzal na sebe ochranné 
kouzlo, i když to strýc Vernon odmítá. Ale není to jeho dům. Je to důležité?” 

„To je.” 

„Myslel jsem si to. Vůbec to však neznamená, že bych se tam chtěl vracet.” 

„Dokonce i kdyby ochránce byl v pořádku, nemohl byste se vrátit do domu, jehož majitel může 
spolupracovat s Pánem zla.” 

„Tím spíš, když říká, že tam nemám co hledat,” odpověděl Harry sarkasticky. „Radši bych byl 
trávil léta u Siriuse.” 

„Black by byl rád,” dodal Snape. „Řekl to Albusovi mnohokrát.” 

Bylo příjemné to slyšet, ale bolestivé. Hrozné, vzpomínal Harry na všechny, které ztratil. Zaťal 
zuby a čistě kvůli odvrácení takových myšlenek se zeptal: „Takže, kdy je ten Samhain?” 

„Ode dneška třetí noc,” odsekával Snape ledová slova, znělo v nich znechucení. „A předtím, 
než se budete znepokojovat, co by se mohlo tu noc dít, dovolte mi vysvětlit, že pro Pána zla to 
je rituál, ne zábava.” 

Harryho roztřásla zimnice. On již viděl jeden Voldemortův rituál. Krev nepřítele... kosti otce...  
tělo služebníkovo... „Jak odporné. Nic nemůže být strašnější.” 

Snape na to nic neodpověděl, místo toho řekl: „Nebudu tu zítra, ledaže byste ode mne něco 
potřeboval, pak mě může Lupin kontaktovat přes krb.” 

Neměl bych se ptát, říkal si Harry. Neměl bych se ptát. Nepotřebuji to vědět, neměl bych se 
ptát... „Proč nepřijdete?” uslyšel se. 

„Ze stejného důvodu, proč jsem teď tři večery nepřišel. Musím připravit Vlkodlačí lektvar pro 
vašeho prašivého kamaráda.” 

„Fíha. To je to tak složité?” 

Snape vrhl podivný, nečitelný pohled na Harryho. „První dávka se bohužel nepovedla.” 

„Vy jste zkazil Lektvar, profesore?” 

Snape se zaškaredil. „Myslel jsem na něco jiného. Víc se mě neptejte.” 

Harry věděl dost. Mohl by zopakovat, co říkával Snape při hodině Lektvarů. Jestliže jste schopný 
pracovat pouze, když vás nic nevyruší, pak jste neschopný! 

„Dobře,” mumlal, když se Snape pohnul směrem ke krbu. „Uvidíme se tedy pozítří?” 

„Ano, později, večer,” upřesnil Snape. „Zatím procvičujte, pane Pottere.” 

Harry kývl a pozoroval jeho odchod, dodatečně si uvědomil, že ani jednou za celý večer se jeho 
učitel nerozhodl nazvat ho Harry. 
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Omluva akceptována a Nejste sám, rozhodl se, je proti tomu bezvýznamné. 

Harry se kabonil, ještě když si lehal do postele.

Kapitola 23. HLEDÁNÍ SALSY

„Pořád nic?” zeptal se příští ráno Remus, když přišel do malé místnosti v přízemí, kde Harry 
pracoval. 

„Nic,” odpověděl Harry znechuceně a odložil hůlku vedle sebe. „Víš, že jsem myslel, že by to 
takhle mohlo jít? Jsem tu úplně sám, mohu se skutečně soustředit a uzavřít svou mysl, když 
pronáším zaklínadla, takže bych měl zachytit ty temné síly, které mi z mé magie zbyly...” Hořce 
se zasmál. „Teď mám vysvětlení, proč jsem byl tak děsně špatný při přeměňování.” 

„To jsi to zkoušel po celou tu dobu? Zmeškal jsi oběd.” 

„Nemám hlad,” vysvětlil Harry, zamračil se na dřevěné lžíce, které shromáždil v kuchyni. „Ach 
jo, počítal jsem, že zkusím něco až komicky jednoduchého, něco, čemu by se McGonagallová 
zasmála, považovala by to za vtip. Žádná změna funkce, neřku-li přeměna neživého na živé. 
Žádná změna struktury, pouze formy. Změnit lžíci v naběračku, co může být jednoduššího? Ale 
neumím udělat ani tohle.” 

„Možná právě ta jednoduchost je problém. Nezkusíš něco komplexnějšího?” 

„Třeba, z těch lžic je mi už skoro špatně. Nevede se mi to, vůbec.” 

„A co něco temného?” 

Harry zamrkal. „Prosím?” 

„Nebo něco, co ostatní kouzelníci nazývají temným, Harry? Nezkoušels to?” 

„Tedy, to ne...” Harry se odmlčel a přemýšlel. „Myslím, že tu magii, která mi zůstala, by většina 
kouzelníků považovala za temnou, ale já neznám žádná zaklínadla z černé magie. 
Mimochodem, kdysi, jen jednou, jsem zkusil použít jedno z Nepromíjených, nepovedlo se to. A 
vsadil bych se, že nemám schopnosti použít černou magii pro transfiguraci, pokud myslíš 
přeměnu něčeho dobrého v něco zlého.” 

„Byl tom jen nápad,” pokrčil Remus rameny. 

Harrymu přešel mráz po zádech, „Já... já nemůžu. Myslím to, co bych měl udělat. Tys 
předpokládal, že bych mohl? Cosi ďábelského? Nějaký prokletý objekt? Hmm, Znamení zla?” 

Remus Harryho ostražitě pozoroval, když ten opakoval ještě důrazněji: „To já nemůžu. Jestli se 
moje magie může projevit jen jako černá magie, pak... pak ji nechci.” 

„Hadí jazyk není černá magie. To ty víš. Myslím, že ani tvé sny.” 

„Snad,” připustil Harry, třel si zátylek, stoupl si a protahoval se. „Cítím se... jsem z toho 
zmatený. Když tak mluvíme o hadím jazyku... myslím, že bych měl jít a chytit Salsu. Jestli se mi 
ji podaří najít.” 

S myšlenkou na to, že přeci jen by mohlo být něco katalyzátorem, který by umožnil vzplanutí 
jeho magických sil, dal si Harry hůlku do kapsy a zamířil do sklepení. 

***

„Sssalssso,” syčel Harry, dokázal si naštěstí udržet v mysli obraz hada, takže slova z jeho úst 
syčela v hadím jazyce. Rozhlížel se po sklepení, přál si, aby ten, kdo tu pronesl zaklínadlo 
Lumos, byl o něco úspěšnější. „Sssalssso... pojď sssem. Kde jsssi? Je mi líto, co jsssem řekl o 
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otci, ano? Já vím dobře, že bych neměl, přesssto sssi to někdy přeji. Pojď sssem, Sssalssso... 
Nechtěl jsem tě urazit, opravdu ne...” 

Harry uslyšel slabé zasyčení, sotva patrné. „Sssalssso?” 

Žádná odpověď, ale zvuk se ozval opět, ještě slabší než prve. Harry se přestal pohybovat, 
poslouchal pozorně. Hmm, možná za tou rozpadající se truhlou na prádlo. Harry se jí pokoušel 
odsunout, ale byla těžká, stála na tom místě tak dlouho, že její čtyři nohy téměř zakořenily do 
špinavé podlahy sklepa. Harry s ní nepohnul, dokonce ani když si lehl a rameny se do ní vší 
silou opřel. 

Nikdy se nevzdávat si zvykl, když mu teta Petunie přikazovala pohnout s věcmi příliš těžkými 
pro jeho drobnou postavu. Klíčem byla páka. Posadil se na podlahu, vzepřel se proti zdi, pevně 
dal nohy přímo proti nejnižšímu místu bedny. Zhluboka se nadechl... 

Pohnulo se to o palec. 

Po patnácti minutách postrkování posunul Harry truhlu dost daleko, aby viděl otvor za ní. Měl 
přesně takové rozměry jako ventilační otvory v základech domu v Zobí ulici č.4. Otvor 
procházel drsným betonem a byl tak starý, že se malta rozpadala na prach. Za otvorem byl 
vidět velký prostor, jehož konec se ztrácel ve tmě. Po Salse ani památka. 

Harry prostrčil hlavu otvorem a v mysli si opět vytvořil obraz hada. Bylo zlé, že nevěděl zda 
skutečně mluví hadím jazykem. „Sssalssso? Pojď sssem. Řekl jsssem, že toho lituji. Jsssi tam?” 

Neslyšel žádné další zasyčení, ale přeci jen se něco ozvalo, velmi, velmi slabě. Že by zachytil 
zvuk hadova dechu? Znělo to povrchně a rychle... velmi nepravidelně. 

Harry se cítil strašně. Celou tu dobu myslel, že se had jen urazil pro jeho přehnanou reakci na 
dotaz o otci. A on je malý had asi nemocný. Možná poraněný. Možná tak nemocný, že nemá sílu 
vylézt ze sklepení nahoru do teplejší místnosti. 

„To je v pořádku Sssalssso,” ujišťoval ji Harry a natahoval ruku. „Je ti zima, viď? Dosssáhneššš 
na moji ruku? Omotej ssse mi kolem zápěssstí jako obvykle a já tě vezmu a odnesu ke krbu, 
ano?” 

Napjatě se snažil zachytit odpověď, ale jediný zvuk, který slyšel, bylo namáhavé dýchání. 

S povzdechem se Harry vysoukal z otvoru a po minutě oznámil: „Sssalssso, zvětším tu ventilaci 
tak, abych ssse ssskrz ní dossstal a mohl ti pomoct. Nelekni ssse hluku.” 

Použil volnou cihlu k opatrnému zvětšení otvoru. Šlo to pomalu, ale Harry nechtěl příliš mlátit 
cihlou do malty, protože se bál, aby úlomky nenapadaly na Salsu. 

„A je to, můžu jít pro tebe, Sssalssso,” řekl nakonec Harry, když protahoval hlavu a ramena 
dírou. Bylo to ještě těsné, ale šlo to, přál si, aby mohl pomocí kouzla zjistit, kam se Salsa 
schovala. Byla tam černo černá tma. „Sssalssso?” 

Žádná odpověď. Opět jen to dýchání, spolu se slabým zvukem smýkání se. Neklidný zvuk, u 
kterého nebylo možné zjistit směr, odkud přichází. Posunul se kupředu po boku, sám se cítil 
trochu jako had, natáhl ruku a opatrně s ní pohyboval v půlkruhu před sebou, protože se Salsy 
trochu bál. Prsty se mu třásly, když prohledával hromadu harampádí. 

Doufám, že mě neuštkne, pomyslel si Harry. Normálně by to Salsa neudělala, to si byl jistý, ale 
jestli je nemocná a vystrašená, mohlo by se to stát. Musím na ni mluvit, abych ji najednou 
nepřekvapil... 

Harry se posunul o pár palců kupředu a pořád šeptal: „Sssalssso? To jsem já, Harry, 
nemusssíššš ssse bát...” Protáhl otvorem i nohy, vydal se opět kupředu a šmátral po hadovi. 
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Pak ho ucítil, studený, třesoucí se hádek, jen volně svinutý. Jemně vzal Salsu do ruky, kolébal ji 
v dlaních a přiblížil si ji těsně k obličeji. Mžoural do tmy a měl dojem, že zahlédl slabý zlatý 
odlesk. Dýchal na ni, aby ji zahřál a šeptal: „To je dobrý, Sssalssso. Teď tě odnesssu. Půjdeme 
zpět do tepla, ano?” 

Cítil, jak se zvedla a kývala její drobná hlava, kmitající se jazyk zkoumal jeho tvář. „Harry?” 
zeptala se pomalu Salsa, pro Harryho uši to znělo jako plynná angličtina. 

„Ano, to jsssem já, Harry,” opakoval a dechem ji stále zahříval. Malý had zasyčel radostně v 
odpověď a odpočíval v jeho dlaních. Harry si Salsu jemně přesunul do druhé ruky, aby se mohl 
protáhnout otvorem zpět, šeptal, že had bude za chvíli nahoře v domě, na příjemném, teplém 
místě. 

A pak se to stalo. 

Harry si nebyl jist, co vlastně. Vše co věděl bylo, že v jedné vteřině byl usazený v tichu, chladu, 
tmě a tiše mluvil na Salsu, a v další se číslo dvanáct Grimmauldovo náměstí otřáslo v 
základech. Okolní zdi se roztrhly jako by byly z papíru, dřevěné trámy byly vymrštěny 
výbuchem a padaly všude okolo. Instinktivně zakryl rukama Salsu a hlavu stáhl mezi ramena. 

Denní světlo se rozlilo okolo, ostré světlo, tak nepříjemné pro jeho oči, po dlouhé době strávené 
uvnitř domu. 

A pak se zmateně zasmál, protože těsně k němu přidupaly černé boty. Harry mžoural, 
dezorientovaný explozí a ostrým slunečním světlem, pokoušel se něco vidět, ale vše se mu 
před očima míhalo a vlnilo jako fata morgana. Než mohl vytáhnout svou hůlku, byl hrubě 
vytažen na nohy, nějaké ruce ho popadly za ramena tak silně, že se mu přes košili zaryly nehty 
až do kůže. Byl stržen k někomu vysokému a velmi chladnému, z jehož chování vyzařovala 
hrozba tak, jak to ani u Snapea nikdy necítil. 

Mlha v Harryho mysli se rozplývala, začal se zmítat ze všech sil a sahal po hůlce – čistě 
instinktivně, bez ohledu na to, že by mu byla k ničemu. Ten muž byl silnější, snadno ho udržel v 
klidu, než mu vytrhl neužitečnou hůlku ze sevřených prstů. 

„Nic takového, pane Pottere,” oznámil hladký, zdvořilý hlas. „Pán zla nemá zájem, abyste se 
teď pouštěl do souboje. Opravdu ne. Má pro vás nachystáno něco lepšího než souboj.“ 

„Malfoy,” zalapal po dechu Harry, když uviděl záplavu uhlazených stříbro-zlatých vlasů. 

„Draco vás velmi rád uvidí na Samhainu,” mumlal mu do ucha. Harry se vzpíral, ale byl jak 
přišpendlený. ”Jeho dopisy naříkající nad vaší tajemnou absencí ve škole nemají konce.” 

Harry odhodil Salsu na zem. „Jdi za Remusssem,” zasyčel hadím jazykem, ačkoliv stěží mohl 
doufat, že to malý nemocný hádek dokáže. „Kvůli mně. Najdi sssi cessstu z trosssek a vrať ssse 
na to teplé mísssto. Ssspěchej!” 

„Myslíte, že mě poděsíte?” posmíval se mu Malfoy, když zaslechl syčení. „Myslím, že jediný, 
kdo by se tu měl děsit, jste vy, pane Pottere.” 

Lucius Malfoy ho k sobě přimáčkl vší silou, Harry se dusil v záhybech silného sametu, svět 
kolem něj se začal rozplývat, pak ho zaplavila vlna nevolnosti a on věděl že ho Lucius někam 
přemisťuje.

***

Bylo to horší než se Snapem. Mnohem, mnohem horší. Harry se ocitl opět pod zemí, svalil se na 
tvrdou, kamennou podlahu, vypadalo to, že zvrátí vše, co snědl za poslední tři dny. Dokonce i 
když už neměl v žaludku nic, lapal po dechu tak, že myslel, že omdlí. 

To proto, že moje magie je blokovaná, přemítal Harry, když se svíjel na zemi v agonii kroutící 
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jeho vnitřnosti do uzlíků. Proto je to tak zlé. 

Když křeče v jeho vnitřnostech utichly a pomalu přešly v mírný třes, zvedl se Harry do sedu, 
kolena přitiskl k hrudníku a rozhlédl se kolem sebe. Byl v kamenné místnosti, ale nevypadala 
jako ta z jeho snů, byla mnohem větší, i když také neměla okna ani dveře. Prostě žulový blok o 
šesti stěnách, magické světlo naplňovalo vzduch jemnou září. 

Definitivně to nebyla místnost z jeho snů, protože v té býval sám a tady byl Malfoy. Stál kousek 
od něj, prohlížel si netečně nehty a čekal, až se Harry vzpamatuje. 

„Už je vše v pořádku?” ptal se jízlivě, když se Harryho dech dostal téměř do normálu. „Vy jste 
ale slaboch, víte to? Dracovi se něco takového nestalo už od jeho devíti let.” 

Byl si vědom, že se Malfoy snaží přinutit ho ostře odpovědět, zavřel proto oči a přesunul se 
hluboko do svého udržovaného ohně. Nebyl si jist, jak druhý muž ovládá nitrozpyt, ale co věděl 
určitě bylo, že k tomu je potřeba oční kontakt. Pouze Voldemort sám byl výjimka. 

Luciův hlas zněl promyšleně hloubavě. „Samozřejmě, Draco pochází ze slušného rodu. Co lze 
očekávat od mudlovského zmetka, jako jste vy? Řekl bych, že Severus má pravdu a že je to 
pouze štěstí, co vás udrželo dosud naživu.” 

Harry neříkal nic, zmínka o Snapeovi ho uvedla do stavu nejvyšší ostražitosti. Ať se stalo 
cokoliv, ať se stane cokoliv, věděl že nesmí riskovat prozrazení faktu, komu je profesor 
skutečné oddán. Harry začal myslet na všechny důvody nenávisti ke Severusovi Snapeovi, 
které shromažďoval rok za rokem, umisťoval je nad ostatní vzpomínky a posiloval svou mentální 
obranu. 

Snape, mastný darebák, sarkastický kretén... rozlil Harrymu perfektní lektvar, takže tvrdá 
práce byla k ničemu... „Dvacet bodů strhávám Nebelvíru...” Snape, prakticky špulící ústa při 
požadavku na polibek mozkomora pro Siriuse... „Nevidím rozdíl,” Hermiona topící se v slzách...  
„Když budu chtít poslouchat nesmysly, dám vám vypít Breptavý... Pottere...” 

„Co, nemáte mi co říci?” vysmíval se starší muž, přistoupil blíž, jeho okované boty klapaly na 
kamenné podlaze. „Žádný deník mi nevrátíte? Za to jsem vám dosud dlužen, pane Pottere. 
Nikdo nemůže říci, že Malfoy neplatí své dluhy.” 

Pak natáhl ruku a brutálně uhodil Harryho do obličeje, pečetní prsten mu roztrhl tvář. 

Harry cítil bolest a tento fyzický otřes ho málem vytáhl z jeho mentálního ohně. Ale on snadno 
dokázal zdvojnásobit své síly a udržet myšlenky uzavřené. Cvičil jsem Uzavírání mysli zatím co 
jsem si čistil zuby, když jsem jedl, dokonce i když jsem si četl, uvažoval, ponořený hluboko pod 
úroveň ohně, kde si myslel, že je v bezpečí. Všechno to cvičení je mi teď užitečné, nic mě teď 
nemůže rozhodit, jsem v bezpečí, mohu zůstat v ohni ať se děje co se děje. Nikdo nemůže 
vědět, co si myslím, nedovolím mu to... 

Harry věděl, že jsou myšlenky, které si nesmí připustit ani hluboko pod ohněm chránícím jeho 
mysl. Disciplína, disciplína, opakoval si, upíral oči na podlahu a soustřeďoval se, aby myslel na 
to, co mohl Malfoy vidět. Bradavice, famfrpál, nenáviděný Snape, obří oliheň, Ron smějící se s 
plnou pusou, Dobby... 

Malfoy zvedl ruku, aby ho znovu uhodil, ale náhle ho vyrušil hlas. Napomínal ho: „Samhain, 
Luciusi.” 

Harry se rychle podíval přes řasy přivřených očí a viděl druhého muže, který se k nim přemístil, 
nepoznal ale, kdo to je. 

„Samozřejmě,” řekl Lucius unyle a stáhl ruku. Výraz znechucení se mihl přes jeho jízlivý obličej, 
namířil hůlkou na podlahu a zamumlal opovržlivě Scourgify, pak namířil na Harryho. Ten 
očekával Legillimens, proto se vzepřel proti zdi a potopil své myšlenky hluboko pod plápolající 
oheň. Ale Malfoy pouze zopakoval čistící kouzlo na Harryho oblečení, krev stékající z tváře však 
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nezastavil. 

Zaklínadlo proletělo vzduchem a objevil se úzký, vertikální otvor v kamenné zdi za oběma muži. 
Lucius pokynul k otvoru, jeho hůlka provedla několik obratů a pak ho svou elegantní 
vycházkovou holí postrčil dovnitř. „Vaše apartmá, pane Pottere. Doufám, že pohostinnost 
našeho Pána odpovídá vysokému standartu, na který jste byl po dlouhou dobu zvyklý.” 

Harry neměl v úmyslu udělat dobrovolně cokoliv, co by po něm Lucius Malfoy chtěl, takže se 
ani nepohnul. 

„Tak běžte,” posmíval se mu světlovlasý kouzelník, jeho hlas měl v sobě přeslazenou jízlivost, 
kterou Harry vždy tak nenáviděl. „Jistě se nebojíte těsného prostoru, když jste strávil spoustu 
času skrčený v přístěnku pod schody?” 

Proti své vůli se Harry otřásl. 

„Ach tak, vy se bojíte,” pokračoval Lucius s předstíranou ohleduplností. „Ubohý chlapče, máte 
skutečně mnoho jizev. Jaká hanba, že vaši příbuzní nedokázali správně vychovat kouzelníka, ale 
obávám se, že je to dané i vaší matkou, narozenou v mudlovské rodině.” S těmi slovy popadl 
Harryho za poraněné rameno a mrštil jím skrz tu puklinu ve zdi do malé kamenné místnosti. 
„Tady počkáte na Pána zla,” zasyčel. „A zatím co tu budete čekat, můžete, pane Pottere, 
přemýšlet o tom, co jsme se dozvěděli od toho velkého, tučného hulváta, vašeho strýce. Ach 
ano. Víme o vás něco, pane Pottere. Musí být strašné, mít příbuzné, kteří jsou tak velmi... 
nekultivovaní, nejenom, že jsou Mudlové, ale vůbec.“ 

Harry klopýtl a dopadl na kolena, jak byl postrčen dovnitř té malé místnosti. Opakoval si: Oheň. 
Oheň oheň oheň. Oheňoheňoheňoheňoheň. 

Ale nedokázal udržet svou mysl uzavřenou, zejména když Malfoy znovu promluvil. 

„Musím opravdu poděkovat Dracovi, že mi dal vědět, jak jste se zatoulal daleko od Bradavic,” 
pokračoval unyle. „Uvažoval jsem, co vás k tomu přimělo. Nové koště? Vlastní domácí skřítek? 
No dobře.” Lucius se pootočil a s jízlivým humorem v hlase dal příkaz svému společníkovi. 

„Sprovoďte ze světa dům číslo čtyři v Zobí ulici.”

Kapitola 24. CO MUSÍ BÝT

Ten kamenný pokoj Harry okamžitě poznal, byl to ten z jeho snů. 

Hned jak ho Malfoy hodil dovnitř, úzký otvor mezi kameny zmizel. Harry zadoufal, že ty pevné 
zdi jsou jen iluze a vrhl se proti nim; samozřejmě zbytečně. Malfoy by mu vědomě nenechal 
otevřenou cestu ven. 

Je čas to tu prozkoumat, pomyslel si Harry. 

Nebylo toho mnoho. Byla to spíš cela než pokoj a tak malá, že mohl sedět jen se skrčenýma 
nohama. Navzdory absenci denního světla mu slabé vyzařování z kamenných bloků 
umožňovalo trochu vidět. Nebyla tam žádná okna, ani dveře, ani žádné jiné otvory, jen 
mohutné kvádry, jistě několik stop silné, bez jediné škvírky mezi nimi. 

Teď byl tedy uvězněný v cele, bezpochyby obklopené zaklínadly znemožňujícími Přemístění. Ne 
že by se někdy dokázal Přemístit sám, dokonce ani nevěděl, jak se to dělá. Tato zaklínadla však 
měl odrazit i každého, kdo by se ho pokusil zachránit. Znal Voldemorta, ten dává přednost 
přenášedlům, ale samozřejmě pouze jeho nejbližší stoupenci by se k němu mohli na tomto 
místě připojit. Nejbližší stoupenci. 

Dosud držel svou mysl uzavřenou, ale s trochu menší silou než prve. Harry se opatrně vyhnul 
myšlence na něco, co by mohlo kompromitovat... někoho. Ani nejhlouběji ve své mysli si 
nedovolil spojit jméno nebo vzhled s mlhavou nadějí, která se probudila hluboko v jeho duši. 
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Popravdě řečeno, snažil se odehnat tu naději, aby něco neúmyslně neprozradil. 

Soustředil se na svoji situaci. Obával se, že i kdyby dovolil Voldemortovi získat dojem, že prošel 
jeho mentálním ohněm, beztak zaútočí tak mocně, že si vynutí přístup k jeho skutečným 
myšlenkám. Ten hnusný parchant byl tak silný v nitrozpytu, že nepotřeboval oční kontakt, 
nemusel být dokonce ani fyzicky přítomný, aby se prosmýkl nepozorovaně kolem Harryho 
ochran. Harry si byl vědom, že před několika měsíci, byl Voldemortem vlastně posedlý. Neuměl 
ale tehdy uzavírat svou mysl, zato teď... 

Harry neviděl žádnou možnost, žádnou šanci uniknout. Úmyslně nemyslel na ztrátu své magie. 
Prostě jen přemýšlel, nemám svou hůlku, Malfoy mi ji vzal... Odmítal to považovat za větší 
problém, ve hře bylo daleko víc. 

Natáhl ruce tak vysoko, jak jen dosáhl a začal systematicky poklepávat na kameny, které ho 
obklopovaly. Nahoru a dolů do kamenů bouchal a strkal, zkoušel, zda některý není volnější, 
znechutilo ho, že žádný nebyl. 

A jeho magická bezmoc? uvažoval. Samozřejmě neměl svou hůlku, ale vzpomněl si, jak se v 
dětství několikrát jeho magie projevila i bez hůlky. Náhodná magie, obvyklá událost u 
kouzelnických dětí. Vše co k tomu bylo potřeba, byl dostatek emocí, urputné, instinktivní přání 
něco s něčím udělat. 

Harry zavřel oči, zkusil v sobě vyvolat co největší vzedmutí vzteku, které ho kdy zaplavilo v 
dětství. Bral vzpomínku za vzpomínkou – nestaral se, že by je mohl Voldemort vidět – přivolal si 
sílu vzteku, kterou kdysi roztříštil sklo na Dudleyho fotografii. Nebo takového vzteku, kterým 
jednou na chvíli umlčel tetu Petunii, když několikrát za sebou vyrazil z pantů dvířka příborníku. 

Temné myšlenky, temné vzpomínky, jeho temné jádro, které v sobě ukrýval, které pomalu 
začalo nabývat na síle, když viděl zemřít Cedrika. Harry se do toho ponořil hluboko, celou tu 
cestu ho chránil oheň, a sáhl pro svou sílu, pro magii o které věděl, že tam je, magii, která 
nabývala na síle v jeho snech pokaždé, kdy usnul. 

Všude kolem něj se kamenné stěny zavlnily, jakoby to byla voda zčeřená valícími se kameny. 
Zavřel oči, neviděl to, ale cítil tu vlnu magie prýštící z jeho duše. 

Sáhl ještě hlouběji, zkusil to opět, pokusil se vyvolat emoce silnější než vztek, horší než 
zuřivost. Toužil zabít, zavraždit, zničit, protože byl sám ničen. Den za dnem míjel a on neměl 
rodinu, neměl domov, nikoho, se o něj nestaral, nikdo ho nemiloval jako ostatní děti, přestože, 
on blázen, o to žadonil každým kousíčkem své duše. 

Sprovoďte ze světa číslo čtyři, Zobí ulice, slyšel opět Malfoyova slova. Harry se zahihňal, ten 
nepříjemný zvuk připomínal spíš vyšinutého starého muže než šestnáctiletého chlapce. Otevřel 
oči a sledoval, jak se jeho smích s praskotem zadírá do stěn. Vzduch vibroval silou magie valící 
se přes jeho vnitřní zábrany. Bloky se opět zavlnily, pak se rozkmitaly, jejich povrch se rozzářil a 
zprůsvitněl, takže se zdálo, jakoby bylo vidět samotné srdce kamenů. 

Harry se tím zcela vyčerpal. Nohy se pod ním podlomily, zhroutil se, padl bezvládně na 
kamennou podlahu, lapal po dechu. Cítil každý sval v těle, jakoby hodiny létal na koštěti a 
vypadalo to, že jeho mozek se stal rozbředlou hmotou, která by stěží dokázala udržet mysl 
uzavřenou. 

Nějakým zázrakem se mu podařilo udržet ohňovou stěnu, právě když ztratil vědomí, a jeho 
hlava udeřila tupě do stěny cely.

***

Harryho probudila jedna pálivá myšlenka a nebyl to oheň. 

Žízeň. 
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Strašná, stravující žízeň, každá část jeho těla umírala žízní. 

Jak dlouho bude muset být v této cele, jak dlouho zde ležel v bezvědomí, blouznící... 

Náhle mu to došlo, bylo mu, jako by ho udeřil. Vždyť to bylo tak zřejmé, už dávno. Moje sny! 
Remus neměl pravdu, nebyly symbolické. Neznamenaly moji ambivalenci, nebo emociální 
temné místo, pravdu jsem měl já. Moje sny jsou něco jiného. Jsou přesné. Uskutečňují se. 

Harryho přepadla ho panika. Zvýšil svou ohňovou stěnu, shromáždil myšlenky na osamělost a 
beznaděj, protože měl v úmyslu skrýt pod ně své sny. Sprovoďte ze světa číslo čtyři, Zobí 
ulic.... to už se muselo stát, Malfoy dal ten rozkaz před mnoha hodinami, moje žízeň na to 
ukazuje. Jestlipak je Dudley v bezpečí? Nebyl uvnitř v domě, když se začal hroutit, ale to 
nemuselo nic znamenat... Mýtina, někdo přichází, něco přichází... jsem uprostřed setkání 
smrtijedů... tato cela, ta strašná žízeň... Vše se stává skutečností. 

A co přijde teď? Odpověď ho děsila, bylo to strašné, ale bylo v tom i něco, co ho posilovalo. 
Přežiju to, uvědomil si Harry. Ať se na Samhainu stane cokoliv, já to přežiju. Vrátím se zpět do 
Bradavic... do nemocničního křídla. Budu slepý a moje tělo bude příšerně zničené, ale nic z 
toho nebude natrvalo. Dostanu se z toho, uzdravím se. Viděl se, jak se mu vede dobře, i když z 
nějakého důvodu musí zůstávat mimo nebelvírskou věž a normální vyučování. Byl jsem ve 
sklepení a cítil jsem se tam příjemně... Ach ne, taková blbost a ona je to pravda... uhodím 
Rona, když napadne Zmijozelské a nazvu Malfoye bratrem a můj smích nebude znamenat, jako 
že... jsme my to ale idioti, ale spíš – my jsme bratři... 

Chtělo se mu křičet jako posedlý, křičet hadím jazykem... jestliže jeden ze snů byl prorocký, 
pak... 

Uvědomil si náhle něco, co řekla kdysi Trelawneyová: Sny ukazují co se může stát, a ne to, co 
se stane. 

Harry hlasitě zasténal, rozhodl se, že právě teď není doba, kdy by se měl rozhodovat, zda 
profesorka Věštění věděla, o čem mluví. Musel se spolehnout na své sny, i když těch pár 
posledních ho rozrušilo víc, než byl ochotný přiznat. Tím se bude zabývat později. Pro teď musel 
mít na zřeteli těch pár prvních a věřit, že bez ohledu na Voldemortovy plány se z toho dostane 
živý. 

Pomáhalo mu, že ví, co se bude dít, alespoň částečně. Bude mučen, ale nebude zabit. Bude 
slepý, ale unikne. Nějak. Nepotřeboval se zabývat tím kdo a jak. 

Vše, co mohl udělat, bylo připravit se, jak nejlépe to půjde, rozhodl se Harry. Poté co věděl 
některé věci, které mu mohly skutečně pomoci, rozhodl se odhadnout, co si na něj Voldemort 
vymyslel. Bylo toho víc, co mu mohlo s tím pomoci. Na příklad Malfoyova zlomyslná poznámka 
o přístěnku a o tom, že se ještě cosi dozvěděli smrtijedi od strýce Vernona. 

Strýce Vernona, který nechtěl nic víc, než vidět Harryho trpět a umírat. Strýce Vernona, který 
byl teď sám mrtvý. Našel si špatné spojence ve svém boji proti Harrymu. Hmm, co jim tak ještě 
mohl Vernon Dursley říci, mimo ten přístěnek? Samozřejmě, možná neřekl vůbec nic, vše se 
mohl Lucius dozvědět pomocí nitrozpytu, ale Harry byl toho názoru, že to vyjde nastejno. Strýc 
Vernon ho přeci považoval za zkaženého, zlého. 

Co mohl prozradit, že by to opravdu hodně ublížilo Harrymu? 

Hmm... Harry si uvědomil, že je rozrušený a tak posílil svou ohnivou hradbu, rozložil nad ní pár 
nevinných vzpomínek na to, jak se na základní škole učil malovat. Pak, ponořený hluboko, na 
bezpečném místě, pokračoval ve svých úvahách. Pobavilo ho, že si Lucius myslel, že mu 
přístěnek naháněl strach. Nebylo to tak, ačkoliv, když na to tak myslel, domníval se, že... jsou 
lidé... kteří by věřili, že z toho musí trpět klaustrofobií. Podivné, jak ten život běží. Jistěže 
párkrát vyrazil dveře přístěnku, ale ne proto, že by se obával být v tak malém prostoru. Chtěl 
jen ukázat Strýci Vernonovi, kdo o tom rozhoduje. Malá ložnička byla ve skutečnosti velmi 
příjemná. Útulná. Když byl malý a moc si přál být pochován v něčí náruči, schoval se v noci pod 
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deku, představoval si, jak se zdi přibližují a kolébají ho, takže usínal v teplém, bezpečném 
objetí. A navíc, když se setmělo a on si mohl hrát s polámanými hračkami, které vytáhl z 
odpadkového koše, byl pod těmi schody celkem šťastný. Nikdo nechodil do jeho přístěnku, 
takže mu tam nikdo nenadával nenormálních bláznů. Ve skutečnosti nebyl pro něj přístěnek 
vězením. Nebyl tam obvykle zamykán, zůstával tam z vlastní vůle, ve srovnání s domem plným 
Dursleyových představoval malý pokojík jeho útočiště. 

Takže Lucius se mýlil, když si představoval, že zavření do malé cely Harryho demoralizuje. 
Skutečně to nebylo komfortní prostředí, ale nevadilo mu to, ovšem až na ten fakt, že zde jen 
čeká nato, co si na něj Voldemort vymyslel. 

Co by mohl mít Voldemort v plánu? To byla otázka. Co mu řekl Lucius? A jak to souvisí se 
Samhainem? Přál si, aby byl dával větší pozor při hodinách Historie magie. Harry si lámal hlavu 
a snažil si vzpomenout, co říkal Binns o těch dnech a co konkrétně o Samhainu. Hmm, 
předcházel Halloweenu, že ano? Jenže... mudlové se řídí spíš podle kalendáře, než podle hvězd 
a tak zakotvili Halloween na jeden určitý den. Samhain se dosud pohybuje, ale je spojen se 
stejnými symboly. Je to hlavně smrt. Harry měl jakési ponětí, že je nějak spojen i s ohněm, ale 
nemohl si přesně vzpomenout jak. Škoda, že Binnsovy hodiny nebyly zajímavější, byl by na nich 
pozornější. Nic víc už o tom Harry nevěděl. Když jste hodnocen stupněm Troll na NKÚ, tak to 
naznačuje, že vás ten předmět moc nezajímal. 

A co se mohl Lucius Malfoy dozvědět od strýce Vernona? To Harry skutečně nevěděl. Co si 
Vernon představoval jako něco, čeho se bojí, když pomineme přístěnek? Hmm. Nikdo v Zobí 
ulici si nemohl myslet, že by se bál těžké práce nebo urážek. Byl dost chytrý na to, aby se 
vyhnul výprasku kdykoliv to bylo možné, nebylo nic, co by ho mohlo znervóznit. 

Ačkoliv... byla jedna věc, která by ho dokázala přivést až k hysterii... a už se to stalo. Ale 
naposledy se s tím vypořádal lépe, ne? Samozřejmě, musel mu s tím někdo pomoci, ale bylo to 
lepší. O tom ale strýc Vernon nevěděl. Věděl jen, že když byl Harry malinký, nechápal k čemu je 
injekční jehla, takže jakmile ji uviděl v ruce zdravotní sestry, uvolnil obrannou magii, jehla se 
ohnula a on vřeštěl tak, že by mrtvého probudil. 

Jehly. Hrůzou nemohl popadnout dech. Vsadil by se o cokoliv, o všechno, že použijí jehly. 

Náhle to věděl, pálila ho ta jistota, věděl, jak ho oslepí. 

Polkl hořkost, která mu stoupla do hrdla a opřel se o zeď, natáhl nohy, hledal pohodlnější pozici. 
Chtěl by utéct, dostat se pryč dřív, než ta hrůza nastane, ale věděl, že to nepůjde. Jeho sny byly 
pravdivé, každý z nich. Oslepí ho a on to musí nějak vydržet. 

Ale nechtěl tím projít. Opravdu, skutečně nechtěl. 

Harry přemýšlel, jestli by neměl ještě jednou zkusit vytvořit vlnu černé magie, silnější než před 
tím, takovou, která by dokázala něco víc, než prosvětlení kamenů. Něco, co by je roztříštilo, 
roztavilo, takže by mohl běžet, kam by ho nohy nesly. 

Věděl ale, že je to beznadějné. Ani mu to nemusely říkat ty sny. Ve skutečnosti mu vyčerpání 
veškeré energie spíš ublížilo, než pomohlo. Oslabilo ho a teď si nemohl dovolit onemocnět. Cítil, 
že musí zůstat silný, aby překonal vše, co si na něj Voldemort nachystal. 

Právě proto přestal myslet na jehly, na slepotu i na to, že jako nějaký skoro-Zmijozel udeří 
svého nejlepšího přítele do obličeje. 

Skrčil kolena k hrudníku, proti stálému osvětlení zavřel oči a pozměnil svoji nitrobranu tak, že 
tam byl oheň, nahodilé myšlenky plující nad ním, ale pod ním nic. Ponořil se hluboko pod oheň, 
do nicoty, do mysli zbavené všech obav a úzkosti. 

Bude připraven, ať se stane cokoliv. 

***
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Světlo v cele se změnilo, trochu zesílilo a zůstalo tak. Harry otevřel oči a viděl, že se ve stěně 
objevil otvor, širší než před tím. Stáli tam smrtijedi, náležitě vystrojení, jednoduché masky a 
hábity, vypadalo to hrůzostrašně. 

Harry strnul, oči se mu zamžily, ale okamžitě zjistil, že se mu někdo snaží dostat do mysli. 

Věděl, že to byl Malfoy dokonce dřív, než ta hnusná kreatura promluvila s přeslazenou intonací: 
„Jste příliš slabý na to, abyste se postavil?” 

Harry se odstrčil ode zdi a zavrávoral. Nevěděl, kolik času uběhlo, jen stálá a bolestná žízeň ho 
ochromovala. Jazyk měl vyschlý, kůži jako vyschlou slupku, ale to ho už netrápilo. Prostě to tak 
bylo a on přežil, stejně jako přežije vše, co na něj Voldemort chystá. Ne proto, že je slavný 
Harry Potter, že je Chlapec-Který-Přežil, ale proto, že pořád má svoji magii. Ta magie, kterou mu 
přinášejí sny, nemůže být špatná. Jeho magie nikdy nebyla špatná, nikdy doopravdy nezmizela, 
i když někdy se to mohlo zdát. Dokonce i když myslel, že je pryč, spřádala něm temná 
zaklínadla, podporovala jeho sny, aby udržela jeho mysl a duši svobodnou, bez ohledu na to, že 
jeho tělo bude záhy podrobeno nepopsatelnému mučení. 

„Jdeme,” postrčil ho Lucius, prsty v rukavici elegantně zahnuté. „Je čas.” 

Harry se nepohnul, ale to bylo jedno. Lucius vstoupil rozšířeným otvorem do cely a 
neočekávaně mu přejel prstem v kožené rukavici po lícní kosti, sledoval jizvu způsobenou svým 
prstenem. Pokýval hlavou, prohlédl si Harryho košili roztrženou na rameni a na krvavé fleky na 
látce. 

„Ts, ts,” komentoval to Lucius, potřásl hlavou zahalenou v kápi. „To by tak nešlo.” Vyndal hůlku, 
vytáhl Harryho z cely a prohlédl si ho ze všech stran. 

„Contusio evanesco,” pronesl zaklínadlo, ukazoval při tom na místo, kde se Harryho hlava 
střetla s kamenem. Pak opsal hůlkou křivky sledující obrysy Harryho těla. „Lavare. Sanare.” 

Kůže ho všude pálila, bolest projela jizvou na jeho tváři a malými poraněními na ramenech, pak 
si ho Lucius ještě jednou prohlédl. 

„Košile by mohla být representativnější,” ušklíbl se, „ale řekl bych, že Pán zla dá přednost 
tomu, když budete bez ní. Mimochodem, myslím, že stejně za chvíli bude zase ušpiněná. 
Svlékněte se pane Pottere.“ 

Harry to neudělal, ale zase to nebylo nic platné. Jedno rychlé kouzlo a roztřásl ho chlad čišící z 
kamenných zdí na jeho obnažený hrudník a záda. 

Lucius ho k sobě pevně přitiskl, škubl s ním v odporné parodii na objetí a zašeptal: „Harry 
Potter, čestný host Samhainu. Kdo by si to kdy pomyslel?” 

A pak se celý svět rozplynul, ten pocit byl Harrymu už dobře známý, tím však o nic méně 
stresující.

Kapitola 25. SAMHAIN

Harry ztratil při tom násilném přemístění orientaci, uvědomil si to, když si všiml, jak moc se vše 
okolo něj změnilo. Temná mýtina v lese, stejně jako v jeho snech - ale nebyla pravda, že by 
někdo přicházel. 

Něco se blížilo. 

Voldemort. 

A s ním horda smrtijedů, všichni v hrůzostrašných maskách, zírali na to divadlo před sebou. 
Skutečně to bylo divadlo, i Harry si to uvědomoval. Padl na ruce a kolena okamžitě po 

149 Kapitola 25. SAMHAIN



přemístění doprostřed mýtiny v agonii příšerných křečí, jeho tělo úporně protestovalo proti 
přemisťování a také proti nedostatku jídla a pití. Měl pocit, že se jeho žaludek pokouší zvrátit 
něco a když není co, kroutí se v pevné uzly a pokouší se sám dostat hrdlem ven. 

Začal uzavírat svou mysl v momentě, kdy se do něj zabodly kruté rudé oči, ale bylo příliš 
pozdě. 

Mýtinou se rozlehl smích. Strašný, ďábelský smích, nic dobrého nevěštil, ani fakt, že jakmile 
Voldemort začal, přidali se všichni ostatní jako ozvěna. Tato symfonie smíchu patřila tomu, jak 
se Harry krčil, jak mu bylo špatně. Myslel si, že tento jeho stav tak potěšil Voldemorta. Ach, 
něco jako polonahý šestnáctiletý kluk, zmítající se jen v ponožkách, vás ohromně pobaví, 
komentoval to v duchu, umisťoval tuto myšlenku nad oheň, kde by si ji mohl nitrozpyt 
prohlédnout. Ale neporozuměl ve skutečnosti Voldemortově smíchu. 

Smrtijedi stáli bez pohybu, slabý vánek si pohrával s lemy jejich hábitů, zatímco jejich vůdce 
sestoupil dolů z vyvýšeného místa, kde předtím stál. Dvě šupinaté ruce se vymrštily a uchopily 
Harryho pevně za ramena. Tento dotek na holé kůži byl hrozný, opravdu strašný. Voldemort si 
ho, bezmocného, klečícího, přitáhl za opasek, pak se sklonil a upřeně se mu díval do očí. 

Oheň. Oheň. OheňOheňOheňOheňOheň...

Ale k čertu, k čertu! Voldemort byl příliš silný. 

„Víš, že váš dům byl zničen,” šeptal mu tiše Temný pán přímo do ucha, zašumění mezi 
smrtijedy ukázalo Harrymu, že slyšeli i tak tichý hlas. „Nemusíš se už o něj starat,” smál se 
Voldemort tiše. „Řekl jsem Luciusovi, že bys neměl. Byl to vhodný konec pro dům mudlů, kteří 
si mysleli, že oni využijí mě, a ne že to bude naopak. A ty sis to myslel taky, já vím. Jsme si 
podobní Harry, víc, než si myslíš. Říkal jsem ti to, pamatuješ? Měls mě poslouchat.” 

Toto vše procházelo Harryho vědomím jako sladká nitka po jazyku, rozpuštěná ještě před tím, 
než odkryla svou skutečnou chuť, rozčilovalo ho, když slyšel Voldemorta vyslovovat své jméno. 
Teď však bylo důležité, aby ochránil svou mysl, ochránil tajemství, aby nedovolil tomu 
ďábelskému čaroději dostat se k jeho jádru, o kterém zatím neví. Nic nebylo důležitější. 

Ale nebyla to pravda, jak Harry zjistil vzápětí. Voldemort přece jen věděl něco důležitého... 

„To je škoda, že jsi přišel o svou magii,” předl jak spokojená kočka, vzal do dlaní Harryho obličej, 
drsné prsty hladily jeho tváře, poklepávaly jeho spánky. „Samozřejmě je tam někde... ty to víš, 
já to vím, ale nemůžeš ji najít, že? Můj drahý Lucius ti nemusel brát hůlku. Jsi tu teď jako 
bezbranné dítě, ať s hůlkou nebo bez. Nemáš žádnou možnost se bránit, vůbec žádnou.” 

Někdo v kruhu smrtijedů sebou trhnul. Ucouvnul, Harry to zahlédl, i když se mu vše před očima 
začalo míhat. Voldemort mu opět zíral upřeně do očí, takže on mohl ten slabý pohyb 
zahlédnout pouze periferním viděním. Lucius Malfoy - nebo ten, o kterém si myslel, že je 
Lucius, bylo těžké rozeznat od sebe osoby v kruhu - se také trochu pohnul. Prudce pohnul 
rukou, dlaň otočenou k zemi, jako by něco zakazoval. 

Harry se namáhavě snažil nemyslet na to, kdo byl ten, co sebou tak trhl, využíval každý 
kousíček své mentální síly, věděl, věděl dobře, že nesmí myslet na jednoho z těch, které skrývá 
maska. Tady ne, ne teď. 

Disciplína, oheň, udržuj soustředění. Musíš, Harry. 

Když se Harry vzpamatoval z přemístění, nalezl sílu odstrčit Voldemortovy prsty z obličeje a pak 
i sílu postavit se zpříma, i když dny bez možnosti se napít činily zem pod jeho nohama poněkud 
vratkou. Voldemort se zvedl s ním, vztyčil se nad ním a zíral mu do očí. 

Zase cítil ve své mysli, silněji než prve, pátrající, zkoumající cizí mysl, pokoušející se najít jeho 
ochrany, prolomit je, pokoušející se vyplenit jeho myšlenky. Harry ho zahnal, jak se učil, takže si 
Voldemort uvědomil, že je to boj, že mu Harry vzdoruje... dělal to, co od něj jeho nepřítel 
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očekával, chránil své myšlenky proti napadení... pak zdání poddání se, vyčerpání, takže 
Voldemort začal procházet vzpomínku za vzpomínkou, myšlenku za myšlenkou... 

Ale byly to pouze ty myšlenky, které mu Harry dovolil vidět. 

Svět se propadal do vířící krve, když Voldemortovy rudé oči pronikaly všemi jeho představami, 
ale Harry udržel svůj mentální oheň a udržel důležité věci v bezpečí, i když se mu třásly v křeči 
ruce, jak Voldemort procházel jeho myslí hladinu za hladinou. Bylo to mnohem horší, než si kdy 
dokázal představit, daleko horší, než jak byl varován. Bylo to jako sliz plížící se do jeho mysli a 
naplňující každou buňku. Žíravý sliz, který při dotyku pálí, který vnáší ďábelskou nákazu do jeho 
duše. 

Nakonec, spokojený, Voldemort se smíchem ustoupil, zlomyslná radost se mihla tváří. Harry 
zamrkal, aby se zbavil představy všeho toho rudého a všiml si Naginiho, stočeného do kruhu za 
smrtijedy. 

Voldemort zatleskal a pak prohlásil: „Pohleďte na takzvaného zachránce světa. Není to rozkošná 
představa, co nám přinese pohled na něj tuto noc? Harry Potter beze špetky sil. Chlapec, který 
přežil, beze stopy magie.” Jeho šupinatá tvář se zakabonila. „Jsem překvapen, že jsi si toho 
nevšiml, Luciusi, vždyť to bylo hned jasné. Ten chlapec tady,“ smál se Voldemot, „ten chlapec si 
myslel, že ukryje pravdu, považuje se za Mistra nitrobrany, ale já viděl vše hned, když nás 
poctil svou přítomností. Je jen o maličko víc, než moták.” 

Harry zaťal pěsti, věděl, že to není pravda, ale bylo lepší, když Voldemort takhle šprýmoval, 
odvádělo to jeho pozornost od toho, co bylo skutečně důležité – udržet myšlenky tak ukryté, že 
on ani smrtijedi nepostřehnou, že něco ukryto je. 

„Takže budeme muset změnit své plány,” oznámil Voldemort hlasem naplněným falešnou 
lítostí. „Kouzelnické mučení pokládám za nevhodné pro chlapce, který se stěží může nazývat 
kouzelníkem.” Olízl si své tenké, prakticky neexistující rty. „Máš nějaký návrh, Luciusi?” 

Muž v hábitu předstoupil před Voldemorta a padl na kolena těsně vedle Harryho. Opět měl 
Harry pocit kratičkého rozruchu, jako by někdo v tom zástupu ustoupil dozadu. 

„Můj pane,” ozval se Malfoyův servilní hlas. „Pro vaši genialitu není slov, můj pane.” 

Voldemort položil ruku na Malfoyovu hlavu, pozvedl mu ji a prohrábl mu hadovitými prsty 
stříbro-zlaté vlasy, odhrnoval přitom prameny uvolněné ze spony. „Je příjemné slyšet, že si to 
myslíš,” zapředl. „A tvůj návrh, Luciusi?” 

„Ten chlapec je jen o maličko víc, než mudla,“ spokojeně broukal Malfoy, „mučme ho tedy jako 
mudlu, před tím, než bude obětován.” 

V tu chvíli to byl Harry, kdo sebou škubl. Obětován? 

„Ach ano,” odpověděl Voldemort se znevažujícím gestem. „Lucius ti to nevysvětlil, Harry? Jak 
nedbalé od něj. Každý Samhain provádím Obětování. Krev nepřítele, Harry. Jak úžasné,” zachvěl 
se, „to je ta část, které se zúčastníš.” 

Harry nějak nalezl hlas, ačkoliv bolestivě cítil každé slovo procházející jeho žízní vyprahlým 
hrdlem. „Každý Samhain?” ušklíbl se hrubě. Přes všechnu bolest mu mluvení přinášelo úlevu od 
závrati, která ho zaplavila vždy, když se postavil. Umožňovalo mu to soustředit se na divoký vír 
ohně, který mu poskytoval bezpečí. Zbaběle se přikrčit určitě nepatřilo k Harryho zvykům. 
„Každý Samhain! Zatraceně, jak je můžeš počítat? Zatím byl jen jeden Samhain od toho 
okamžiku, co jsi našel způsob, jak přelézt ze slizu do těla, Tome.” 

Šum údivu proběhl kruhem smrtijedů, rozruch tak silný, že se Nagini přestal pohybovat, strnul, 
jeho jazyk se divoce kmital. Jeden ze smrtijedů náhle ustoupil zpět, mimo kruh, za moment se 
vzpamatoval a postoupil opět vpřed, tento pohyb však byl... velmi zdráhavý. 
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Harry si nemohl pomoci, pod ohněm vnímal myšlenku - Ach ne, neutíkej z této hry, Snape! 
Nemůžeš udělat tak hloupou chybu a nechat je zjistit pravdu, právě teď nemůžeš. Ukažme jim 
to, co chtějí vidět, vždyť jsi mě to učil! 

Harry promluvil znovu, hlavně aby se odpoutal od myšlenek, kterými se nesměl utěšovat, i 
když to vypadalo, že Voldemort definitivně ustal s nitrozpytem. 

„Copak, tvoji přisluhovači nepoužívají tvé jméno, Tome?” Odkašlal si, když se mu ve vyprahlém 
hrdle téměř zadrhla následující slova. „Tady Lucius ho zná, vždyť měl tvůj deník,” uculoval se 
Harry zlomyslně a letmo pohlédl na klečícího muže. „Mimochodem, Dobby se má fajn. Mám ho 
pozdravovat?” 

„Proč, ty...!” Lucius hbitě vyskočil a chtěl popadnout Harryho za krk, ale Voldemort byl daleko 
rychlejší. Odněkud se objevila jeho hůlka, mávnul a z jeho rtů sjelo: „Crucio.” Zaklínadlo bylo 
pronesené téměř líně, jakoby Voldemort měl lepší věci na práci a toto byla jen otravná nutnost. 

Lucius Malfoy spadl na bok a svíjel se v prachu, zatímco Nagini se odplazil do středu kruhu a se 
zájmem ho pozoroval. 

„Finite Incantatem,” zamumlal Voldemort po chvíli. „Opravdu, Luciusi, měl bys víc krotit svůj 
temperament. Ty bys mi rozlil jeho krev dřív, než bude čas? A co se týče tebe,“ obrátil se k 
Harrymu, „jsi jen hloupý chlapec, jestli si myslíš, že jsem neslavil Samhain mnohokrát před tou 
nocí, kdy jsem zatočil s tvými rodiči.” 

Tohle se ti nepovede, přemítal Harry, hluboko ve svém bezpečí. Nedonutíš mě, abych se přestal 
ovládat. Budu se kontrolovat a udržovat nitrobranu a čekat na příležitost k útěku. Ta musí přijít, 
musí. Ty sny jsou pravdivé, uskutečňují se... 

Vzdorné zelené oči hleděly upřeně na Voldemorta, maximální opovržení znělo ve slovech 
procházejících přes zhrublé, rozbolavělé hlasivky. „Tvoje chyba, žes mě minul, když jsi je zabil.” 

„Já tě neminul,” zasyčel Voldemort a ukázal prstem na Harryho jizvu, která začala žhnout, když 
se jí ten ďábelský čaroděj dotkl. „Tady je důkaz, celý svět ví, žes byl poctěn možností nosit na 
sobě moje znamení.“ 

„Je ohyzdná a deformující,” řekl Harry rozhodně, vzpomněl si, jak jeho jizvu nazval při poslední 
hodině Lektvarů Draco Malfoy. Někdo v zástupu šokovaně povzdechl a Harry si mohl jen 
pomyslet: Buď ticho, Snape! i když ve skutečnosti by to chtěl zařvat. „Je to kletba a ne čest,” 
odpověděl. „Stejně jako to zasrané, odporné Znamení žhnoucí tady každému na ruce. Všiml 
jsem si, že ty ho nemáš, Tome. Důvod je, že nechceš, nebo dokonce tomu všemu sám nevěříš?“ 

„Zacpal bych ti pusu, kdybych se tak netěšil na tvůj křik,” odsekl Voldemort. „Však tě ta drzost 
přejde, až pochopíš svou situaci, Harry. Nejprve se trochu pobavíme. Po mudlovsku, dostaneš, 
co ti patří. A pak - obětování. Budu pít tvou krev. To je tradice, víš? Moje tradice. Myslíš, že jsem 
tě nechal bezdůvodně žíznit? Ach ano, vím jakou musíš mít teď žízeň. Zhoustne ti krev. A pak...” 

Popadl Harryho za ramena, jeho ruce měly takovou sílu, že v tom musela být magie, nejen 
svaly. Sevřel ho do pevného objetí, Harry měl celý hrudník přitisknutý k Voldemortově hábitu. 
Ledový chlad jím prostoupil, chlad, který naznačoval, že ten ďábelský čaroděj není ve 
skutečnosti živý. Sklonil hlavu a přiblížil rty k Harryho uchu, jeho jazyk kmital jak mu olizoval 
krk a říkal jemným, téměř láskyplným tónem, ta slova však vůbec nebyla láskyplná: „Ach ano, 
vypiju krev svého nepřítele, a až se nasytím, začne obřad Obětování. Budeš hořet, mé sladké 
dítě. Budeš hořet, i když budeš ještě živý, a já budu čichat tu sladkou vůni kouře. A až z tebe 
nezbude nic než zčernalá slupka, rozemelu tě na prach. Jsou lektvary, Temné Lektvary, do 
kterých ten prach použiji. A budu tě ochutnávat při každém Samhainu, Harry. Doslova. ” 

Důvodem toho proslovu bylo poděsit ho, přimět ho, aby se zhroutil, jako by se ty věci už děly. 
Ale Harry nebyl vyděšený, nehroutil se, ne když si byl zcela jistý, že k tomu nemůže dojít, určitě 
ne. 
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Hlavním důvodem tohoto směšného divadla je nahnat mi strach, ale je to právě naopak, k tomu 
názoru došel Harry, když ho Voldemort pustil, přesvědčený, že se pod ním podlomí nohy. 
Všichni to očekávali. Ale Harry napnul kolena a zůstal stát na nohách. 

„Jdi do prdele, Tome,” pronesl ležérně, jakoby nechtěl ztrácet čas s takovými kecy, jakoby 
považoval Voldemorta za neuvěřitelného pitomce. 

Voldemort měl zřejmě dost hrátek. Obrátil se trochu stranou a zavolal: „Severusi, pojď nám ho 
podržet. Nepoužijeme na něj magické svázání, dnes večer ne. To by bylo pro něj snazší. Ten 
kluk tě doopravdy nenávidí, je to v jeho mysli.” Voldemort se zahihňal. „Zvrhl tolik kotlíků s 
lektvary při tvých hodinách, protože vždycky uskočil, když jsi šel kolem, nesnese ani pomyšlení 
na tvůj dotek! Sundej si rukavice, Severusi. Dotkni se ho holýma rukama a uvidíme, jak ho 
přejde ta bezstarostnost.” 

Muž v hábitu, vysoký a štíhlý, postoupil kupředu, jeho hlas byl ztlumený maskou, když 
promluvil, ale Harry to nevnímal. Uzavíral svou mysl, co mu síly stačily, připravoval se na to, co 
se stane, na to, že je potřeba, aby cítil nenávist, přestože v něm rostl jiný pocit. 

Jak můžete vytvořit takové pocity? slyšel sám sebe se ptát, zdálo se mu, jakoby to bylo v 
nějakém jiném životě. Když jste ve skutečnosti nikdy nic takového necítil? 

A odpověď. Mám vzpomínky, pane Pottere. Na rozdíl od vás je dokážu použít. 

Harry měl také vzpomínky a co víc, po čase stráveném se Snapem se naučil klamat. Hraj svou 
roli, šeptalo něco hluboko v něm. Hraj roli. Co očekávají smrtijedi, že uvidí a uslyší? Nenávidíš 
Snapea a myslíš, že pracuje pro Voldemorta, každý z těch pitomců neočekává nic jiného. Ale 
tys to nevěděl jistě, ano? Musejí si všichni myslet, že Snape je tak mazaný. A tak čekají  
překvapení, že je zrádce, vztek... 

„Ty hnusná kryso!” křičel Harry a když Snape přišel blíž, vztáhl ruku a uhodil ho do tváře, tak 
tvrdě, jak jen dokázal. V jeho stavu to nebyl silný úder, ale důležité bylo, že vypadal autenticky. 
„Albus Brumbál ti věřil! A ty jsi na straně toho šílence! Já to věděl! Vždycky jsem to věděl!” 

Voldemort se smál, potěšilo ho to. „Ach, jeho dřívější nenávist je nic, proti této, Severusi. 
Výborně. Skutečně, skvělé.” 

Harry vztáhl ruku, aby uhodil Snapea znovu, ale Voldemortova zvednutá hůlka byla dobrou 
záminkou k tomu, aby se stáhl. „To stačí, Harry,” promluvil Temný pán. „Nebo na tebe budu 
muset použít Imperio. Chceš tedy dál odporovat?” Zkřivil opovržlivě rty. 

„Můj pane,” řekl Snape a poklekl, sundaval si při tom černé kožené rukavice. „Moje ruce, světlá 
magie, vaše lektvary, můj pane...” 

„Ach neznečistí se krví, tvé čisté, drahocenné ruce,” smál se Voldemort. „Lucius je na tohle 
mnohem šikovnější.” Obrátil se k Harrymu. „Poklekni!” 

Harry zůstal vzdorně stát zpříma. Jestli ten bastard chce, aby si kleknul, musí mu, k čertu, 
podrazit nohy. Nebo použít Imperio. Bude to svým způsobem vítězství, když si neklekne 
dobrovolně. 

Voldemort, ale chtěl dnes večer použít jinou sílu. Mudlovskou. „Severusi,” přikázal. „Teď.” 

Snape si stoupl za něj, Harry ucítil jeho teplé ruce na ramenou a pak stisk dost silný, aby 
zanechal modřiny, ho stlačil dolů a přinutil kleknout. To není skutečné, říkal si Harry hluboko 
pod svým ohněm. To je přetvářka, stejně jako na té poslední hodině Lektvarů. Vypadá to 
skutečně, vypadá to sadisticky, je to záměrně brutální... 

Ale bylo to tak skutečné. Snape mu sevřel ruce za zády a kroutil je nemilosrdně, pokračoval a 
ani v nejmenším se nevšímal záchvěvu agonie, který roztřásl Harryho ramena. Nemohl ani 
pomyslet, že by mohl uniknout bez jejich vykloubení. Ale to nehrozilo. Dehydratovaný, 

153 Kapitola 25. SAMHAIN



vyhladovělý, dosud slabý po přenesení, v žádném případě se nemohl s ním prát - a i kdyby 
chtěl, neměl šanci, vždyť mu bylo teprve šestnáct a na svůj věk byl drobný. 

„Luciusi, vstaň,” zavolal Voldemort, jeho hábit zašustil, jak vyčaroval křeslo a posadil se do něj, 
v očekávání představení. 

„Ano, můj pane,” mumlal Lucius, který se plazil před sedícím mužem a líbal jeho hábit. 
Voldemort ho poklepal po hlavě, stejně jako jiný člověk pohladí svého oblíbeného psa. „Vyčaruj 
jehly, můj Luciusi,” zašeptal a nastavil ruku „Chlapec se bojí jehel, jak dobře víš.” 

Hromádka třpytících se stříbřitých úlomků se objevila na Voldemortově dlani. 

„Jistě to dokážeš udělat lépe?” 

Větší úlomky se zhmotnily, byly to jehly silné a pevné jako ty, které používala teta Petúnie na 
pletení. Pouze ostřejší. Daleko, daleko ostřejší. 

„Ten kluk se bojí,” ozval se Snape za ním, jeho ruce držící mu ramena však říkaly něco jiného. 
Jeho prsty se opatrně posunovaly. Vypadalo to neúmyslně, ale bylo to vlastně pohlazení, 
Harryho to posilovalo. Připomínalo mu to, že bez ohledu na to jak se to tu bude dál vyvíjet, není 
tu sám. 

„Měl by se bát,” odpověděl temně Lucius a natáhl ruce pro jehly. Voldemort mu je podával 
jednu po druhé. 

„Nejdřív obličej,” přikazoval Voldemort, „pak si můžeš splnit své nejdivočejší sny, ale jen za 
podmínky, že oči necháš nakonec.” 

„Ano, můj pane,” odpověděl Lucius, oči se mu v měsíčním světle zpod masky stříbrně leskly. 

Přestože věděl ze svých snů, co se musí stát, když se mu objevily jehly před očima, zkusil Harry 
to, co dělal v cele. Ponořil se vědomě do vln svého vzteku, nenávisti a hrůzy, které si užil ve 
svém životě hodně a vyvolával tu explozivní sílu, která posledně zprůhlednila kameny. Ale 
tentokrát byla reakce jen nepatrná. Je příliš slabý žízní, aby to dokázal? Vyčerpal se posledně 
příliš vysláním tak obrovské vlny magie? 

Pouze jehly trochu ohřál, to bylo vše. 

Stalo se něco jiného než čekal. Lucius si sundal rukavice - Harry předpokládal, že proto, aby 
nepřekážely jeho obratným prstům – a když ucítil, že se ostrý kus kovu ohřál, přimhouřil 
stříbrné oči, s uznáním se otočil ke svému pánu a poznamenal: „Ach, to je dobré, horké jehly, 
mělo to napadnout mě, můj pane.” 

Začaroval své ruce, aby se mu nenadělaly puchýře, pak použil Calorum, takže hroty jehel se do 
ruda rozžhavily a opět se s nimi přiblížil. Harry se snažil chovat statečně, nezačal naříkat, když 
se ty tlusté, hrozné jehly přiblížily, ale když pálení a bolest pronikaly pomalu jeho tváří, nasál se 
syknutím vzduch do plic, zaťal zuby, pak zanaříkal a z očí mu začaly téct slzy. 

„Slibný začátek,” mumlal Lucius, smál se, ale ten smích se neodrážel v jeho očích. Nebyl té 
podívané dosud syt. Zdaleka ne. „Jsi si jistý Severusi, že to také nechceš zkusit? Alespoň 
jednu?” Další žhavá jehla tančila Harrymu před obličejem, jak ji Malfoy ukazoval Severusovi. 

„Ty oči nech nakonec,” opakoval Voldemort, jeho hlas zněl líným potěšením. „Ale buď 
vynalézavější. Ten drzý kluk mě musí prosit o milost.” 

Nebudu prosit o nic, co nemohu dostat, s jasnou, spokojenou myšlenkou na to že, i vyplašený 
Voldemortovým požadavkem, pozorně drží své ochrany. Já to neudělám. Nechci. Nemůžu... 

„A přinuť ho křičet,” dodal Voldemort, opřel se zpět do křesla, ruce složené na klíně. 
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Harry nemohl zapřít svou člověčí slabost, ačkoliv se o to pokoušel. Šestkrát pocítil sálající jehly 
vražené mu brutálně do těla. Šestkrát zadržoval dech, zatínal zuby a čekal, až bolest přejde. 
Ale to jen přimělo Luciuse vyčarovat delší jehly a začít ho bodat jako dýkami i na místa, kde 
drhly o kosti. 

Harry křičel. Křičel do ochraptění, mlátil sebou ve Snapeově pevném sevření a nakonec úplně 
ztratil nad sebou kontrolu, kopal a vyhazoval jako divoký kůň, ale přesto ho Snape udržel na 
místě až do konce. Díky tomu byl Harry nakonec zcela nahý, přitisknutý zády ke špinavé zemi. 
Každý kousek jeho kůže byl pokrytý bodnými ranami, jehly jím pronikaly pod hroznými úhly. 
Mnoho jehel zůstalo hluboko v něm, bodaly jej uvnitř vždy, když se nadechl. Zůstávaly žhavé, 
pálily ho po celou tu dobu, co Voldemort s potěšením sledoval jeho utrpení. 

A pak, když se zvuk jeho posledního výkřiku odrazil od vzdálených hor a vrátil se jako ozvěna 
na mýtinu, přišlo to nejhorší. 

Lucius se mu posadil na hrudník, jiný muž mu podržel nohy, ale byl to Snape, kdo vzal do svých 
velkých dlaní jeho tvář. Snape, jehož palce a ostatní prsty udržely jeho oči otevřené a umožnily 
Luciusovi splnit rozkaz Temného pána - oči nakonec. 

Harry si přál smrt, ale nechtěl skončit jen tak bez odporu. Když se Malfoyovy prsty přiblížily 
příliš blízko k jeho zubům, zavrčel jako pes a vyrval divoce kus masa z ruky toho bastarda a 
vyplivl ho jako nějaký hnus. 

Lucius jednal rychle a nemilosrdně, i když se nejprve krátce podíval na Voldemorta, čekal na 
souhlas před tím, než vrazil svou pěst Harrymu do obličeje. 

Hvězdy, hvězdy v ohni... hvězdy a jiskry a vířící plameny v ohni, oheňoheňoheň... 

Harry myslel, že omdlí a považoval by to za štěstí, ale Snapeovy pevné ruce držící ho na místě 
mu přišly jako kotva, umožňující mu to vydržet. Jehly se vrátily, mihly se mu před očima, 
zavlnily se jako had před uštknutím. Snažil se oči zavřít, ale reflex byl silnější, když se mu hrubě 
zaryly do tváře prsty. 

Krev mu mrzla v žilách, když se jehla přiblížila a zaryla se přímo do středu jeho oka. 

Ne jednou, ne dvakrát ale znovu a znovu v příšerném tanci bolesti a úzkosti. Slzy mu tekly po 
tváři, horké a pálivé mu stékaly z očí do úst. Chutnaly nezvykle, slizce a měděně a nasládle, 
zdálo se mu, že to nejsou jen slzy. Byla to krev z jeho ran. Krev pokrývala jeho kůži a zatím co 
tekla, nějaké ruce ho zvedly. Byly to jiné ruce. Chladnější, opět ho držely, takže jeho oči mohly 
být znovu zraňovány, stejně osudně jako předtím. Ale tyto ruce už nebyly kotvou. 

Harry se odpoutal od skutečnosti, sklouzl dolů do hlubiny širého moře, voda uhasila jeho oheň, 
chladila ho, hojila a šeptala mu, že vše zase bude dobré. 

Nikoho neprosil o milost. Neposkytl tomu zbabělému monstru satisfakci. 

Kapitola 26. OHEŇ

Harry se probral s vědomím bolesti pronikající mu celým tělem. Po chvíli si uvědomil, že 
všechny jehly jsou pryč. Stál zpříma, to bylo divné, zvláštní pozice, když se právě probral z 
bezvědomí, že? Ale snad ani ne, cítil všude kolem sebe magii, pomáhala mu, posilovala jeho 
svaly, takže se cítil o něco lépe než vyždímaný hadr. Jeho mysl na tom byla podobně. Malátná, 
vrávorající, prázdná. 

Harry potřásl hlavu, aby si ji vyčistil. Vlasy měl slepené a prosáklé potem tak, že se mu lepily k 
hlavě, mrkal usilovně, přes utrpení, které tím působil očím a snažil se zvyknout si na fakt, že 
celý svět je teď beztvarý a černý. Bylo to tak těžké přijmout, tak neuvěřitelné. Nepřestával 
věřit, že další mrknutí mu vrátí svět před oči. 

Doufal marně. Dokázal jen, že se mu zvedl žaludek od toho, jak mu ostrá bolest pronikala z očí 
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do lebky a dál až do páteře, až si pomyslel, že by že by snad bylo lepší zase ztratit vědomí. 

Lákavá možnost, ale přes sžírající bolest začal přemýšlet jasněji, věděl, že i když zvolit si bolest 
a úzkost není nic příjemného, musí být připraven na útěk. I když je slepý, nesmí propást šanci, 
která přijde. 

Musí přijít, musí... 

Pevně věřil, že se mu podaří uniknout, ať už ty sny byly prorocké nebo ne, i když měl pocit, že 
magie, která mu pomohla se vzpřímit, se ztrácí. Dohánělo ho to pomalu k šílenství, ale zůstal 
stát na svých nohách. 

Zkusil udělat krok kupředu, nemohl, teprve pak si uvědomil proč - a nejenom to. Těžké, pevné 
okovy svíraly jeho zápěstí, byl připoután k nějakému sloupu. Kamennému, pomyslel si, podle 
drsného chladu, který cítil na nahém těle. Byl dosud nahý, chladný vítr se mu řezavě opíral o 
kolena, všude kolem, někde dole, pod sebou, slyšel šum hlasů. Voldemort tu dosud držel celý 
svůj dvůr, své smrtijedy. 

Dole... 

On tedy musí být na nějakém vyvýšeném stupni. 

Na oběť musí být vidět. 

Harry začal opět uzavírat svou mysl, ačkoliv teď nebylo tak důležité ochránit myšlenky jako 
zachovat si zdravý rozum. Strach, jaký dosud nepoznal, mu rval vnitřnosti, ale měl tu 
zkušenost, že ponoření se do mentálního ohně mu pomáhá zachovat klid. Alespoň někdy. 

A také pomáhá myslet na něco jiného než na sebe. 

Oheň tančil nad jeho myšlenkami, jak nechal běžet hlavou vzpomínky na své blízké. Dudley. Co 
se stalo s Dudleym? Přežil zničení domu strýce Vernona? Zůstal ležet na trávníku jako pitomec, 
takže smrtijedi si ho všimli ? A co Salsa a Remus? Salsa byla nemocná, cítila se hrozně v mých 
rukách. Tak chladná, mnohem chladnější než by měla být, tam dole ve sklepení. Dostala se přes 
schody zpět k Remusovi? Ale co udělala dál? Jak jsem si mohl myslet, že by ho mohla varovat? 
On nemluví hadím jazykem. A vůbec, co ji tam nahoře nad schody čekalo? Nevím, jak mě 
vlastně Malfoy dostal, vypadalo to, že byl zničen celý dům nade mnou! Což jestli Remus šel... 

Hlas za ním ho vytrhl z myšlenek. Luciusův hlas. 

„Můj Pane, můj vzácný Pane. Je čas.” 

Vypadalo to, že se Voldemort přemístil těsně k němu. V jednom okamžiku byl Harry na tom 
místě sám, vzápětí ucítil závan ledového vzduchu a ďábelský hlas mu syčel do ucha. 

„Tak začneme,” zašeptal Voldemort, jeho hlas hořel dychtivostí. 

Ledová, hladká plocha čepele nože pohladila Harrymu tvář. „Pamatuješ si tento nůž mé sladké, 
drahé dítě? Už jsi ho jednou viděl...“ Suchý smích oddělil druhou část věty. „Ach, ty ho nemůžeš 
vidět. Jaká škoda. Žádná magie, žádný zrak.” 

Harry se rozklepal. Tak by ho bylo potěšilo plivnout Voldemortovi do tváře - nebo alespoň jeho 
směrem - ale měl ústa úplně vyschlá. Ale přeci se nenechá zastrašit. „Polib... mi prdel... Tome,” 
zachraptěl hlasem slabším než obvykle. 

„Můj Pane,” ozval se v blízkosti Luciusův slizký hlas, „bylo by mi ctí vzít jeho krev pro vás, 
pokud byste si to přál.” 

Harry slyšel zvuk hábitu zachyceného o křoví, něčí vlasy byly rozcuchány. Jeho sluch byl 
neobvykle ostrý, až nepřirozeně. Předpokládal, že až bude slepý, bude lépe slyšet, ale jak to, že 
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se to stalo téměř hned? Jediným důvodem musí být vzrůst jeho magie, která zesiluje i nejslabší 
zvuky a naplňuje mu jimi svět. Byl to podivný pocit, ale pomáhalo to. 

„Severusi, lektvar,” řekl Voldemort, Harry slyšel přibližující se kroky, nejprve po prašné zemi, 
pak někdo vystoupil nahoru. 

Měl by vykřiknout něco o věrolomnosti, nebo tak, ale už na to neměl energii. Možná v tom bylo 
i něco jiného. Divoce ho roztřásla už blízká přítomnost Snapea. Jeho myslí se hnaly vzpomínky, 
znovu cítil, jak byl sražen dolů a pevně držen, aby se mohl Lucius ohánět jehlami. Vír v hlavě ho 
téměř přivedl do bezvědomí, ale vrátil se zpět s hlubokým nadechnutím obrovského množství 
vzduchu do plic. 

Mnoho dalších rychlých nadechnutí následovalo. Lapal po dechu s pocitem, že už se nikdy 
nebude moci pořádně nadechnout. Vší silou se přinutil to zastavit, myslet na oheň hořící v své 
mysli. Byl při vědomí a naslouchal. 

Cinklo sklo otevírané lahvičky a vzduchem k němu zavanula vůně. Skořice, hřebíček a mnoho 
dalšího, co nedokázal identifikovat, ačkoliv jen Merlin ví, že to cítil nejméně stokrát při hodinách 
Lektvarů. „Už je potřeba jen poslední přísada,” vysvětloval Snape, podle směru, odkud byl 
slyšet jeho hlas, předpokládal Harry, že Snape klečí. Nemohl tedy do něj kopnout a 
předstíranou hrubostí klamat toho pitomce Voldemorta. 

„Ach ano, krev.” Skutečně si Voldemort olízl rty? Znělo to tak, Harry se snažil odpoutat 
myšlenky od Snapea. Byl znechucený tím, že cítil na tom noži krev, možná, že jeho vlastní na 
něm zaschla od posledně. Nebo to byla Červíčkova krev? Myslí se mu mihla vzpomínka, jak si 
Červíček odsekl ruku, bylo to tak hrůzné, že se mu dělalo špatně i jen při vzpomínce. Použil 
Červíček stejný nůž, ten, jehož pomocí získají Harryho krev? 

Harry si nemohl vzpomenout, ale nade vše se mu hnusilo pomyšlení na to, že by se mohla 
smísit jeho krev s Červíčkovu. 

Bylo skoro štěstí, že na to nemusel dál myslet. Někdo se za ním pohnul - Lucius, předpokládal - 
a bez dalších ceremonií mu nařízl levé zápěstí. Kupodivu to ani nebolelo. Nebo byly jeho ruce 
tak ochromené tím dlouhým znehybněním, nebo všechny ty jehly poškodily tak moc jeho nervy, 
že to nevnímaly? Nakonec bylo štěstí, že ten brutální řez necítil víc, než jako by se bodl o brk na 
psaní. 

Cítil krev stékající mu po prstech. Ačkoliv v nich neměl úplně cit poznal, že se dotýkají čehosi 
skleněného. Krvácel do lahvičky, dokončoval se tak lektvar. Slyšel, jak krev pění, cítil opět tu 
kořeněnou vůni, ale za chvíli se mu zdálo, že kořeněná se mění na kyselou. Nevěděl, jak dlouho 
krvácí. Zdálo se mu, že to jsou hodiny, ale byl to jen moment. Harry svěsil hlavu, otevřel pusu a 
přál si, aby mu krucinál, když už říkají, že ho upálí, někdo předtím dal mizerný hlt vody. 
Znovu cinknutí skla, jak byl lektvar zazátkován. Harry však stále cítil krev stékající mu po 
prstech. Slyšel, jak stéká na stupínek, pleská na dřevo. 

„Nepřítelova zhouba,” mumlal si v extázi Voldemort, kapalina v lahvičce jemně šplouchala, jak 
si prohlížel lektvar proti měsíčnímu světlu, „ale účinnější, než byly poslední dávky, cos mi 
připravil, Severusi.” 

„Nepochybně, můj Pane,” ozval se hlas Mistra Lektvarů. 

„Spalte ho, teď!” zazněl rozkaz, udeřil temnotou do Harryho mysli. 

Žádné dříví mu neleželo u nohou, předem nebylo nic připraveno, ale byli to kouzelníci. Ti 
nepotřebují takové teatrální rekvizity. „Incendio Conflagare,” klidně pronesl Lucius. 

A Harry začal hořet uvnitř, jeho magické jádro svítilo jako pochodeň, oheň spaloval vše cestou 
na dno jeho duše. 

Kupodivu to ale byl známý pocit, nelišil se příliš od mentálního ohně, který on dokázal vytvořit. 
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Uvědomoval si tu myšlenku, to co se děje. Cítil, jak uchopil představu svého ohně, lépe než kdy 
před tím. Oheň hořel, sílil, vyháněl démony z jeho mysli, z jeho jádra. 

Oheňoheňoheňoheň... 

Temné síly ho pohltily, utopil se v plamenech. Ale byly to jeho plameny a jeho plameny mu 
nemohly ublížit. Tyto plameny existovaly v jeho magickém jádru, jádru, které nikdy nemohlo 
být spáleno, které probouzelo jeho sny, jeho hadí jazyk, jeho vlastní oheň. 

Jeho jádro teď hořelo, ale to nevadilo. Ten oheň uvnitř měl Harry pod kontrolou. Ten oheň 
bojoval s Malfoyovými zaklínadly. Bojoval proti jejich proniknutí ke svému jádru, vyháněl je ven, 
tak jako když Snapeovy myšlenky pronikaly do jeho mysli. Ty drsné myšlenky před rokem. 
Vyražte mě Pottere, vyražte mě ven. 

Tenkrát nevěděl jak, ale teď to věděl. Uměl vyhánět myšlenku myšlenkou, příliš se to nelišilo od 
vyhánění ohně ohněm. 

Tak Harry bojoval, jeho vědomí bojovalo, jeho tělo se napínalo úsilím, hlava se předklonila, 
slepé oči zářily silou, i když bojoval čistě mentálně. 

Úder magické síly ho téměř rozlomil, šoková vlna tak silná, že by ho mohla roztrhat na kusy. 
Proletěla jeho svaly a vybuchla plnou silou z povrchu těla. Cítil uvolnění řítící se pasekou, stejně 
jako před nedávnem pronikalo kameny, ale mnohem, mnohem silnější. Výkřiky se ozývaly ze 
všech stran, jak se smrtijedi rozeběhli, přestože Voldemort dosud metal kletby. Jeho hlas však 
zněl z větší dálky. Že by i jeho odmrštil ten výbuch magie? 

Harry se to snažil zachytit, ale pak ho zaujal obsah kleteb. Ohňových kleteb, pradávných, 
určených k tomu, aby ho zapálily zvnějšku. 

„Fuegarum diablare! Infierno!“ 

Kouř se mu začal ovíjet kolem nohou, zahříval mu prsty, plnil jeho nos štiplavým zápachem. 

A pak - všechno se seběhlo naráz. Někdo vysoký a pevný ovinul ruce pevně kolem něj i kolem 
sloupu, přitiskl si ho celým tělem k hábitu vonícímu slabě pelyňkem, levandulí a hřebíčkovým 
olejem. Věděl, kdo to je ještě dříve, než uslyšel hlas, než ucítil, jak mu po tváři šlehly vlasy. 
Vlasy, které cítil tehdy, když ho Snape opatroval v nemocnici, nebo když si ho přitáhl při 
nácviku nitrobrany. 

Opět ho skrápěla léčivá voda, v mžiku byl sevřen v objetí a těsně u ucha slyšel učitelův hlas, 
ale teplý, tak teplý. Ne ledový jako Voldemortův. Proud tepla zaplavoval s vodou jeho duši, 
každou bolavou kost, celé jeho tělo. 

„Drž se pevně, Harry.” 

To bylo vše, co řekl, jen tato čtyři slova, před tím, než se jeho ramene dotklo něco vyzařující 
teplo a spojující Snapeovy prsty s jeho kůží. 

Známé trhnutí nad pupkem vytrhlo je z místa setkání, uvolnilo mu ruce z okovů a přeneslo ho 
kamsi daleko dolů na vlhkou louku, na které silně voněl jetel. Hábit se okolo něj ovinul, cítil, jak 
byl zvednut, opatrně chován na Snapeově hrudi a odnášen pryč. Neměl štěstí, že by byl 
otupělý tak, že by nic necítil. Každý krok otevíral jeho rány, Harry tiše sténal, ale nakonec byl 
položen na nějaké pevné lůžko a jeho končetiny opatrně umístěny tak, aby se nemohly 
pohybovat. 

Pak cítil, jak ho ruka pohladila po čele a zastavila se před očima. Slyšel zaklínadlo, cítil tu a tam 
doteky hůlky, prchavé jak doteky pírka. Co to bylo za zaklínadla? Dlouhé zaklínání... možná jich 
bylo několik, v jeho uších splývaly. Zkoušel je rozeznat, ale jako by měl hlavu naplněnou 
chuchvalci bavlny a vlastně to nemělo smysl. Nezáleželo na tom. Cítil, že mu žaludek naplňuje 
něco teplého a tekutina protéká jeho žilami, cítil, že bolest pulzující v jeho nervech odchází. 
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„...mire,” bylo poslední, co slyšel před tím, než se pomalu propadl do ospalého víření, které ho 
ponořilo do vody hojící jeho duši. 

***

První, co si uvědomil bylo, že je v nemocničním křídle, obklopuje ho známá vůně a něčí ruce 
pevně svírají jeho. Ruce s vystouplými klouby, pokroucené věkem. Harry svoje ruce vytrhl, 
nemotorně se obrátil na bok, projela jím bolest, ale dala se vydržet. Tupá bolest v očích mu 
oznamovala, že je snad dosud má. Nevěděl to, nechtěl se jich dotknout, bál se toho, co by 
zjistil, a zcela určitě se na to nechtěl ptát. 

Místo toho řekl: „Remus?” 

„Ne, já jsem Albus,” odpověděl tlumeně ředitel. 

Jsem slepý, nejsem blbý, chtělo se Harrymu odseknout, ale věděl, že to by neměl. Místo toho 
zaúpěl: „Ptal jsem se na něj, ne jestli vy jste on.” 

„Je mi líto Harry,” odpověděl ředitel mírně, „Remus Lupin tu nemůže být.” 

„Nemůže ? On je... Je v bezpečí?” Harry se otázku snažil přesně formulovat, aby nezůstal žádný 
prostor pro nedorozumění. 

„Ach ano, samozřejmě,” zamumlal Brumbál. 

„Já si nemyslím, že je to samozřejmé!” křičel Harry, ta slova ho přivedla skoro k hysterii 
přecházející přes šílený smích až do zuřivého křiku, který se snažil zastavit. Nemohl se teď 
rozsypat, teď ne. „Zatraceně, já nemám tušení, co se stalo. S nikým. Snape je v bezpečí?” 

„Profesor Snape se vrátí za chvíli s nějakými lektvary, které pro vás připravuje, aby se obnovil 
váš zrak,” odpověděl Brumbál pobouřeně. „Myslím, že potřebuje ještě trochu času. Nevím 
přesně kolik.” 

„Řeknete mi, co se to sakra stalo s mým takzvaně bezpečným domem?” 

„Ty jsi z něj odešel,” povzdechl si ředitel, vztáhl ruku a dotkl se, tentokrát jemně, Harryho paže. 

„Ne,” vyjekl Harry. „To nedělejte. Nesnesu dotek žádné ruky, je to jasné? Je to... připomíná mi 
to...” 

„V pořádku.” Brumbálův hábit zašustil, jak se na židli opět opřel. „Potřebuješ ještě něco, 
Harry?” 

„Potřebuji vědět, co je s Remusem! A Salsou! A Dudleym! A co jste myslel tím, že jsem odešel? 
Jak z toho nemám šílet! A když se Snape mohl přenést, proč mě k čertu nechal tak dlouho v té 
ďábelské díře? Máte představu, co mi ten kretén dělal? Krucinál, co je se všemi? Mluvte sakra!” 

Jiný hlas se ozval ode dveří. Poslední, který by tu Harry očekával - tedy... kromě Voldemortova. 

„Ale, copak to je?” Drakův hlas, tak podobný hlasu jeho otce, se nesl pokojem. „Řediteli, měl 
byste strhnout Nebelvíru body za používání takových výrazů.” 

Brumbál ani nemusel Malfoyovi říkat, aby odešel. Než mohl říci slovo, Harry se vzpřímil na 
posteli, bolest poslal k čertu, a s neovladatelnou zuřivostí začal poslepu hledat cokoliv, co by 
mohl mrštit po tom nenáviděném hlase. Vázu s květinami, nějaké ovce, několik skleniček s 
lektvary, vše letělo, naplňovalo pokoj vůní, zápachem a zvukem tříštícího se skla. 

„Škoda, žes mě minul,” řekl Malfoy afektovaným tónem, ale pak ho zcela změnil. „Au, do... 
sakra. Podívej, chtěl jsem ti říct, Pottere... Přišel jsem... ale, k čertu. Přijdu, až se budeš cítit líp. 
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Tady, chytej.” 

Malý balíček přistál Harrymu na posteli v momentě, když zaslechl Malfoye odcházet. 

„Odebírám deset bodů Zmijozelu za ty výrazy,” mumlal si ředitel, v jeho hlase probleskoval 
humor. „Pan Malfoy ti něco přinesl, Harry, nerozbalíš to? Nebo to mám udělat já?” 

„Cha, kdepak,” odpověděl Harry a lehl si. „Zkuste zda to není zakleté. Možná to pochází z 
nejhlubšího pekla. Nebo tak nějak. Držte to dál ode mne.” 

„Jak chceš.” Zašustění hábitu, kroky, očišťující zaklínadla pronášená u dveří. Pak uzavření a 
zamykání dveří, ačkoliv si Harry nepamatoval, že by na nich byl zámek. Bylo mu to vše dost 
podezřelé. Voldemort ví, že jeho magie dělá šílené věci, zatraceně dobře ví, že Harry je slepý, 
že pokud ho smysly neklamou, hrál s ním falešně, a teď už taky ví, že Snape je věrný 
Brumbálovi. A taky Harrymu. Takže vlastně mu nic nezůstalo utajeno. 

„Bude lepší, když nás nebude nikdo rušit,” řekl ředitel a posadil se opět do svého křesla. „Mohu 
ti toho říci dost, ale jsem si jist, že všemu úplně neporozumíš, dokud profesor Snape neskončí s 
přípravu lektvaru a nepřipojí se k nám.” 

„Kdy to bude?“ zasténal Harry, nebyl si jistý, jestli to, co cítí, co ho sužuje, je strach nebo 
nechuť nebo obavy nebo vztek nebo naděje. Ve vteřině vyhnal ty pocity ze své mysli ohněm. 
Užitečný trik, byl rád, že to dovede, i když ho něco uvnitř varovalo, že by se k tomu neměl 
uchýlit vždy, když je pro něj něco příliš zdrcující. Není to zdravé, jakoby slyšel Remuse, jak mu 
to říká. 

A skutečně nebylo, pocítil to v příštím okamžiku, protože se začal intenzivně třást hrůzou, která 
ho začala zaplavovat, celého ho spaloval oheň a on vzpomínal, jak stál v okovech, nahý, 
bezmocný, zatím co se Lucius pokoušel zapálit oheň v něm a Voldemort to zkoušel pomocí 
skutečných plamenů. 

Harry zastavil všechny snahy o nitrobranu, všechny ty síly, které měly chránit jeho myšlenky, 
mysl i jeho samého, a které ho teď tak ničily. 

„Co je s Remusem Lupinem, že tu nemůže být?“ naléhal. Náhle ho zachvátila panika, protože si 
uvědomil, že na svou otázku nedostal odpověď. „Nemůže přijít!“ lapal po dechu. „To je ta 
nejhnusnější lež, jakou jsem kdy slyšel! Remus by pohnul nebem i zemí, aby mohl být se mnou, 
Remus by zabil každého, kdo by se mu postavil do cesty, Remus by mě nikdy, za nic, ani za 
milion galeonů nenechal samotného, kdyby věděl, čím jsem prošel! On je mrtvý, že ano? Mrtvý, 
mrtvý, mrtvý jako Sirius...“ 

„Není teď schopen přijít!“ přerušil ho ředitel zvýšeným hlasem. Bylo to tak nezvyklé, že Harry 
zmlkl. „Když jsi zmizel, profesor Snape nechal všeho, hledal tě, byl rozhodnut tě zachránit. 
Nechal všeho, Harry. Rozumíš?“ 

Pro Merlina. „Ano,“ vzdychl Harry, zalil ho pocit provinění, i když to, co se stalo, nebyla jeho 
vina. „Myslíte Vlkodlačí lektvar. Snape říkal, že rozlil jednu várku a musí udělat jinou, chtěl začít 
právě ten den, kdy mě Malfoy našel.“ Opět ho přepadla panika. Slepá hrůza proto, že se marně 
snažil zachytit ředitelův výraz. „Říkal jste, že není schopen. Ale také jste řekl, že je v 
bezpečí...?“ 

„Je ve špatném stavu. Trochu... potrhaný, nezotavil se tak rychle jako obvykle. Víš, je to už 
mnoho let, co profesor Lupin musel přečkat úplněk bez pomoci Vlkodlačího lektvaru. Ale bude v 
pořádku. Jen potřebuje čas. Jsem si jist, že se přijde na tebe podívat hned, jak to bude možné.” 

„Ano, tedy dobře,“ řekl Harry, polykal zbytky paniky. „Takže, jak se dostal Malfoy do mého 
domu? Ta věc - já jsem dům neopustil.“ 

„Jsi si jistý, že si teď přeješ slyšet právě toto, Harry? Slečna Grangerová a pan Weasley si velice 
přejí s tebou promluvit, myslím, že by chtěli vědět, že jsi se probral. Chodili sem, zameškali 
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všechno vyučování, nechodili se najíst, doslova mě pronásledovali.” Brumbál se tiše 
pochechtával. „Bohužel jsem musel zabavit tvůj neviditelný plášť, Harry. Ale neboj se, vrátím ti 
ho. Nemyslím, že by ses tu chtěl potulovat, teď ještě ne.” 

Po pravdě řečeno, Harry se ještě necítil ani na setkání s kýmkoli, dokonce ani s přáteli. A také 
poznal snahu o odvádění pozornosti. Byl Brumbálem manipulován, právě tak jako obvykle, jako 
nějaká jeho loutka. Ředitel se pokoušel odvést jeho pozornost, předpokládal, že pak bude ležet 
a odpočívat. Ale Harry potřeboval slyšet pravdu. Potřeboval tomu všemu porozumět. 

„Prosím,” povzdechl si a zabořil se do polštářů. „Vysvětlete mi, co se stalo. Už žádné tajnosti. 
Řekněte mi vše, co víte. A nevynechejte Dudleyho.” Zaplavovalo ho vyčerpání, ale cítil se dost 
silný na to, aby vydržel poslouchat celé hodiny, bude-li to třeba. „Víte, to je ten můj bratranec. 
Tak mluvte. Potřebuji to všechno pochopit.”
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Řediteli netrvalo hodiny, aby vypověděl vše, co o tom věděl, ale přeci jenom to zabralo hodnou 
chvíli, protože Harry jeho vyprávění často přerušoval otázkami. 

Ano, číslo čtyři v Zobí ulici bylo, podle příkazu Luciuse Malfoye, zcela zničeno. Ministerstvo 
kouzel bylo značně rozhořčeno tím, že smrtijedi měli tu drzost a udeřili tak silně za bílého dne, 
a ještě k tomu v místě plném mudlů. Destrukci domu vysvětlili explozí plynu, přestože podle 
toho, jak byla vyražena okna, došlo evidentně k implozi. Mnoha mudlům musela být upravena 
paměť, aby zapomněli na Znamení zla, které se objevilo na obloze. 

Dudley... ano, ředitel věděl, že Harryho bratranec se jmenuje Dudley. Profesor Snape se zmínil, 
že oba chlapci spolu vycházejí trochu lépe než v minulých letech. Ano, ano, Dudley je v 
pořádku, alespoň tělesně. Odešel před tím, než začal ten útok. Byl na nějakých cvičeních, která 
mu doporučila terapeutka. Utíkal domů, když uviděl Znamení zla nad jejich domem, a právě tak 
jako v Harryho snech - ředitel byl o nich dobře informován - zůstal ležet, křičící, na trávníku. 
Bezpochyby by se s ním smrtijedi nepárali, kdyby Arabela Figgová nepřispěchala a rychle ho 
neodvedla do svého domu. Dudley tam dosud je a ptá se po Harrym. Ne, ne, nebyla mu 
změněna paměť. Ministerstvo, v jakémsi záchvatu jasnozřivosti, usoudilo, že bude nejlepší 
počkat na názor Harryho, než učiní nějaký další krok. Takže Dudley je stále u paní Figgové, 
navštěvuje terapeutku každý den, místo dvakrát za týden jako před tím. Ministerstvo to platí, i 
když je chlapci sedmnáct a měl by být schopný postarat se sám o sebe. 

„Dudleymu není skutečných sedmnáct, s tím se nedá počítat,” mumlal Harry, překulil se trochu, 
jak se natahoval pro sklenici, ze které co chvíli upíjel. Ředitel mu ji podal do ruky a Harry sebou 
bezděčně škubl, když se jejich prsty dotkly. „Když chcete posuzovat dospělost, tak jemu není 
víc než dvanáct. Možná třináct.” 

Brumbál s ním nemohl než souhlasit, ale nechtěl už dál rozebírat Dudleyho. Vernon Dursley byl 
mrtvý, řekl a Harry souhlasně přikývl. 

A co se týče Harryho domu - stejně jako nemocniční křídlo byl kouzlem uzamčen, takže ředitel 
nemohl vyslovit jeho adresu - Lucius Malfoy nedokázal zlomit jeho komplikované ochrany. Harry 
musel opustit dům. Uvědomil si, že větrací otvory vedou ze sklepení mimo? Neúmyslně se 
otvorem protáhl do vedlejšího domu. Mudlovského domu, a nic víc nebylo třeba. Lucius dům 
úplně zdemoloval, aby Harryho chytil a mohl ho přenést pryč. 

Do určité míry s tím Harry souhlasil, ale něco mu na tom nehrálo. „Jak to, že Malfoy šel právě 
kolem, když jsem hledal svého hada? A to on mohl vidět skrz zdi jako Moody? Byl jsem ve 
sklepě, nekřičel jsem tam.” 

„Nešel kolem náhodou,” povzdechl si ztěžka Brumbál. „Mrzí mě, že ti to musím říci Harry, 
dokonce i když vím od profesora Snapea, že tvoje vztahy se strýcem nebyly právě vřelé. Ale 
pravda je...” Další povzdech. „Lucius se Severusovi vychloubal tím, jak je tvůj strýc navedl 
přímo na tebe.” 

161 Kapitola 27. VYSVĚTLOVÁNÍ 



„Neřekl jsem strýci Vernonovi o Grimmauldově náměstí!“ bránil se Harry vzrušeně. „Dokonce i 
kdybych chtěl, věřte mi, nikdy bych nemohl, nemohlo by se to stát! Fideliovo zaklínadlo! 
Nejsem strážce jeho tajemství!” 

„Ne, ty ne. Ale Harry,” ředitelův hlas zněl velmi jemně. „Když jsi přišel do nemocnice s 
profesorem Snapem, představil jsi ho strýci jako Remuse Lupina, pamatuješ si? Když potom 
teta zemřela, tvůj strýc si na to vzpomněl. Měl vztek.” 

„Mírně řečeno,” mumlal Harry. 

„Smrtijedi slídili kolem Zobí ulice od té doby, co se Lucius Malfoy dozvěděl, že nejsi v 
Bradavicích. Podle všeho poznal tvůj strýc, že to jsou kouzelníci a zjistil, že tě zrovna nemilují. 
Když se zmínili o tom, že ses dosud nevrátil do školy, informoval je, žes byl s Remusem 
Lupinem, takže pokud najdou jeho, mohli by najít i tebe.” 

„Ale jak to?” naléhal Harry. „Remus byl v doma se mnou. Nemohli ho najít, ledaže... ale... ale 
ne.” Blesklo mu hlavu, porozuměl. „Jednou mi šel pro zmrzlinu. Šel do Příčné ulice a nechtěl se 
přenášet zpět, nechtěl přede mnou používat magii, takže přišel dveřmi.” 

Ticho. „Nemohu vidět, jestli kýváte, pane řediteli,” Harry cítil, že to musí zdůraznit. 

„Ano, samozřejmě. V každém případě je profesor Lupin bezděčně přivedl k tobě, i když jim 
Fideliovo zaklínadlo nedovolilo proniknout do domu, když do něj vešel. Ale věděli, že jsi někde 
poblíž. Začali hledat.” 

Harry zavřel oči. Zvláštní, jak se je snažil používat, byť to bylo zcela marné. „Takže byli tam 
venku, když jsem se protáhl tím otvorem. Ale pořád tomu nerozumím. Je to divné. Já byl pod 
zemí a nehlučel jsem tak, aby mě mohli objevit. Bál jsem se, abych nepoděsil Salsu, takže jsem 
šeptal, opravdu jsem byl potichu.” 

„Hadím jazykem,” celkem zbytečně mu připomněl Brumbál. 

„Ano, samozřejmě, hadím jazykem. Vlastně... popravdě nevím, jak mluvím, když ho chci použít, 
dokud se na mě někdo udiveně nepodívá nebo mi had něco neodpoví. Ale i kdybych tak 
nemluvil zpočátku, tak potom, když jsem Salsu chytil a ona mi odpovídala, muselo to být hadím 
jazykem...” 

Přímo cítil ředitelův dlouhý, pronikavý pohled. 

„Ou,” řekl Harry, téměř neslyšně. „hadí jazyk. Pokud vím, jsem jeden ze dvou hadích jazyků 
široko daleko.” 

„Správně jsi to pochopil,” komentoval ředitel. „Jakmile Lucius zjistil, že jsi někde poblíž, zaklel 
celé to místo, kouzlo mělo upozornit na každé použití hadího jazyka. Zdá se, že to použili už 
před tím, když se tě pokoušeli najít. Kouzlo nefungovalo, dokud jsi byl uvnitř v domě, ale jednou 
jsi ty hranice překročil.” 

Harry přikývl. „A co se stalo se Salsou? Dostala se zpět nahoru po schodech a varovala 
Remuse?” 

„Ano, tvůj malý statečný had téměř vyčerpal všechny své síly, ale podařilo se mu to. Ovinula se 
okolo kotníku profesora Lupina, stahovala se a škubala sebou, dokud nepochopil, co chce, a 
nešel se podívat do sklepení. Prostrčil hlavu otvorem, který mu ukázala, a bylo zcela jasné, co 
se stalo. Vypadá to, že nikdo v domě na Grimmauldově náměstí neslyšel výbuch, ale díky 
hadovi mohl profesor Lupin okamžitě upozornit mě a Severuse.“ 

„Ale Salsa je teď v pořádku?” 

„Harry, mezi tím, kdy jsme se tě pokoušeli najít a zachránit, a tím, kdy se tě, už v bezpečí, 
snažil Severus uzdravit, nebyl čas starat se o tvého hada. Neboj se o ni, je dosud ve tvém domě 
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a vede se jí dobře.” 

„Ne, ona byla nemocná, skutečně nemocná...” Harry se náhle zarazil a až po chvíli pokračoval: 
„Ó, ne. Nemyslíte si, že ji tam podstrčil Voldemort, aby mě přiměl mluvit hadím jazykem, že ne? 
Řekněte že ne.” 

„Nemohlo to tak být,” ujišťoval ho mírně Brumbál. „Nic se zlým úmyslem, namířeným proti 
tobě, nemohlo být vneseno do toho domu, ne potom, co Severus a Remus strávili celou noc 
pronášením zaklínadel chránících zejména tebe. A také musíš, Harry, počítat s Fideliovým 
zaklínadlem, které zajišťuje, aby nezjistil, kudy ji tam dát. Nemusíš se bát, tvůj had je zcela 
nevinný.” 

„Vždyť já to vím,” mumlal Harry. „Opravdu nechci nikoho obviňovat. Mohl byste poslat někoho z 
přátel, aby se na ni podíval? Salsa byla tak studená, myslím, že mnohem déle než by měla 
být... Prosím?” 

„Samozřejmě,” souhlasil Albus, „měl bys ale vědět, Harry, že to bylo několik dnů před 
Samhainem.” 

„To jsem tu ležel několik dnů v bezvědomí? Zase?” 

„Většinu toho času jsi byl skutečně v bezvědomí v nezakreslitelné chatě v Devonu. Severus tě 
tam v bezpečí dával do pořádku, dokud smrtijedi nepřestali slídit za hranicemi Bradavic, kam se 
bylo možné přenést.“ 

„Nemohli jste mě dát zase ke svatému Mungovi?” 

„Posledně to tam bylo bezpečné, Voldemort netušil, že jsi zraněný po darování kostní dřeně. 
Tentokrát předpokládal, že tě někam přesuneme. Hlídal to tam.” 

„Jo...” vrátil se Harry v myšlenkách ke Sv. Mungovi. „Snape řekl, že by bylo lepší vzít mě někam 
na bezpečnější místo, najít léčitele.” 

„Ano, přesně tak, ale protože tvoje magie je dosud... jaksi proměnlivá, léčení navrhované 
Marjygold bylo převážně, i když ne výhradně, v podstatě mudlovské.” 

Mlhavé vzpomínky se míhaly Harrymu hlavu, vzpomínky ještě méně skutečné než sny. Téměř 
jen jako obláčky dýmu. Něco se mu ovíjelo kolem zápěstí a vonící léčivé obklady mu ležely na 
čele... ne, na očích, vlastně na tom, co mu z nich zbylo. A zaklínadla, tak mnoho zaklínadel, 
střídaných výbuchy nadávek. Předpokládal, že se mu vybavuje Snapeova frustrace z toho, že 
magické léčení převážně neúčinkuje tak, jak by mělo. Slabý vývar, podávaný mu po lžičkách, 
zatím co on ležel, stěží schopný polykat. A limonáda a něco trochu hustšího, chutnajícího po 
ječmenu nebo ovsu. 

Čím déle přemýšlel, tím víc se mlha v jeho mysli rozplývala. Teplo ohně, obklopující ho každý 
večer, jemné prsty natírající hojivým balzámem každou z ran, kterou bylo jeho tělo hustě 
poseto. Opět stejné ruce, držely ho, když jím zmítala hrozná zimnice. A milující ruce, objímající 
ho. Milující? To možná ne. Každopádně pečující... a hlas, ten hlas, tichý a jemný, vyprávějící mu 
hodinu za hodinou, když tak ležel v nepřestávajících bolestech a horečkách, protože lektvary 
nezabíraly. Vyprávějící o... to musí ale být nějaký nesmysl. Tohle se Harrymu nedařilo dát 
dohromady. Příběhy? Něco o kočce se žlutýma očima a o stádu hypogryfů v Irsku a kýchavých 
koláčcích. 

Nebyl vzhůru, ale ani nespal, a také nebyl v bezvědomí. Jenom se tak... vznášel. 

Harry se vrátil zpět k vyprávění. „A pak... po tom, co viděl ve sklepě, vás Remus zavolal krbem, 
že ano?” 

Ředitel zaváhal, pak pokračoval: „Severus okamžitě opustil svoji laboratoř a našel si nějakou 
záminku pro to, aby mohl kontaktovat hlavní smrtijedy. Vyptával se, ale ani Lucius nepřiznal, že 
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tě chytili, natož aby mu prozradil, kde tě drží.“ 

„Pokládali ho za špeha,” zalapal po dechu Harry. 

„Ne, nemyslím. Oni jen vědí, jak chránit svá tajemství, to je vše. Konečně teď už je to jedno, 
když Severusova skutečná oddanost je známá. Přenesl tě Voldemortovi přímo před nosem.” 

Znamení zla, pomyslel si Harry. Voldemort teď bude mučit jeho, prostřednictvím Znamení zla. 

Harry zvedl sklenici s vodou, ale ruce se mu třásly tak, že si ji vylil na kabátek od pyžama. 

Ředitel mu sklenici vzal, položil ji se zřetelným cinknutím, a odkašlal si. Pak čekal, až se Harry 
uklidní. „Severus a já si o tom musíme promluvit, ačkoliv vzhledem k tvému stavu je to 
zbytečné. Očividné je, že připustil to, co se ti tam stalo, já chápu, že to překročilo všechny 
meze, Harry.” Dlouhá pauza. „Že tě pro ně držel... Harry, bude potřeba nějaký čas, řekl bych, 
ale pak, tomu všichni věříme, se všechny tvoje rány zhojí. Musel jsem ti to říci můj chlapče... Je 
mi strašně líto toho, co musel Severus dělat.” 

Musel dělat. I sám zvuk té věty mu způsoboval nevolnost. „Hm...” odpověděl, těžce polykal, 
pak se znovu natáhl pro sklenici, našel ji a dopil zbytek vody. „Hm, dobře...” Hlas se mu zlomil. 
„Já vím.” 

„Harry, Severus nemá ve zvyku... nedává najevo emoce, ale...“ 

Stoupající nevolnost Harrym otřásla. „Potřebuji Žaludek uklidňující doušek,” sípal namáhavě jak 
se snažil nezvracet. 

Byla potřeba jen chvilka šeptem vedeného rozhovoru, aby Brumbál získal něco od madam 
Pomfreyové. „Tady, tumáš, vypij to všechno,” přidržoval Harrymu cosi před pusou. Nakonec, 
protože chlapcovy ruce se příliš třásly, přidržel mu to bez diskuze sám. „Je to lepší, Harry?” 

„Trochu,” přiznal Harry a několikrát se zhluboka nadechl. „Lektvary mají na mě teď jen poloviční 
účinek.” 

„Ano, Severus se o tom mnohokrát zmiňoval. Budeš muset zůstat v nemocničním křídle déle 
než obvykle.” 

Harry pokrčil rameny, na tom mu skutečně nezáleželo. Cítil se tam celkem příjemně, i když při 
jeho obvyklém pobytu ho spravovali přes noc a ráno byl zase schopný hrát famfrpál. „Takže, 
pokračujme. S -eh, S -Snapeovi nikdo neřekl, kde mě drží. A...?“ 

„Do Samhainu zbývaly už jen tři dny, předpokládali jsme, že tam budeš, že tě bude Voldemort... 
obětovat. Poslali jsme tucty bystrozorů, aby tě hledali, včetně Tonksové. Pak jsme se já a 
Severus rozhodli zabývat otázkou, jak tě zachránit přímo ze setkání smrtijedů, pokud 
bystrozorové neuspějí.“ 

Harry se znovu zhluboka nadechl. Teď mu ten Žaludek uklidňující doušek pomohl trochu víc. 
„Jasně, to bylo jednoduché, Snape na to setkání vzal sebou přenášedlo.” 

„Nevěř tomu, že to bylo jednoduché,” huboval ho Brumbál. Harry sebou trochu škubl, když 
slyšel zašustění hábitu, jak se ředitel předklonil, ale starý kouzelník jen položil ruce na 
pokrývku, Harryho se nedotkl. „Uvědom si, Harry, že Severus musel být připraven tě přenést 
okamžitě, jakmile by to bylo možné.” 

„Jo, já vím,” připustil Harry. „Je to jen těžké, myslet na to, že ho měl u sebe celou tu dobu a já 
musel čekat... zatím co...” Mráz mu běžel po zádech. „Tak jak to bylo dál? Protipřenášecí 
zaklínadla to tam uzavřela v momentě, kdy mě tam Malfoy přenesl? Zaklínadla znemožňující 
použití přenášedla, znemožňující prakticky jakékoliv kouzlení?“ 

„Víceméně ano.” V ředitelově hlase byl slyšet smutný úsměv. „Předpokládal jsem to a pro 
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jistotu umístil na Severuse sledovací kouzlo. Velmi slabé, takové, aby ho Voldemort nezjistil, ale 
aby bystrozorům a mně umožnilo směrovat naše kletby. Bylo to vyčerpávající, strávili jsme 
hodiny a hodiny snahou zlomit ta kouzla, nalézt nějakou cestu k tobě, zatímco Severus čekal na 
nějakou šanci uvnitř. Přenášedlo bylo zakleto tak, aby se zahřálo, jakmile by začalo být aktivní, 
Severus by okamžitě věděl, že máte cestu volnou.“ 

„Ach tak,” povzdechl si Harry, začínal tomu rozumět. „Musel čekat, až cestu uvolní vaše 
zaklínadla.” 

„A mezi tím,” pokračoval Brumbál, znělo to, jakoby si rukama přejížděl zlehka po hábitu, 
„neměl jinou možnost, než se toho aktivně účastnit jako věrný smrtijed. Kdyby se tě pokusil 
zachránit dřív, než to bylo možné, zemřeli byste oba.” 

„Jo, jo, věděl jsem to, víte? Nejsem až takový pitomec!” 

„Nejsi, ale prošel jsi strašlivým utrpením a v rukách někoho... a upřímně Harry, nedovedu si 
představit, jak jsi se nakonec cítil.” 

Harry divoce zamával rukama, i když jeho rozbolavělé svaly protestovaly. „Bylo to strašlivé 
utrpení v rukách někoho, komu jsem věřil, myslíte? Věřil! To bylo strašné.” Cítil jakoby ho něco 
rdousilo, lapal po dechu a jen pomalu si uvědomoval, že se pokouší brečet. Pokouší... ale 
nemůže, ne proto, že se stydí bulet jako mimino, i když to taky. Skutečný důvod byly kruté jehly 
v rukách Luciuse Malfoye. Nestačilo, že mu je vrazil do očí, ale zničil i vše v jejich blízkosti. 
Slzné kanálky také. Harry lapal po dechu, zatínal ruce v pěst a zamotával je do povlečení. 
Snažil se, aby si nezačal reflexivně mnout oči, nechtěl vědět, jak moc jsou poškozené. 

„Ach, Severusi,” řekl náhle ředitel, podle jeho hlasu bylo slyšet, že se dívá jiným směrem. „Je 
dobře, že jsi vyšel ze své laboratoře. Harry a já jsme chtěli s tebou mluvit o tom... incidentu... o 
Samhainu.” 

„Pan Potter má mé nejupřímnější omluvy,” slyšel Harry, jak učitel odměřeně odpovídá. Znělo to 
tak formálně. Vlastně ne, zlostně. Odmítavě. Harryho zděsilo, že Snape pokračuje tam, kde 
skončili při jejich posledním setkání před Samhainem. Opět spolu bojovali, jako když se Harry 
ptal na setkání smrtijedů a Snape trval na tom, aby se podíval do myslánky, protože to musí 
vidět kvůli sobě. A potom byl k Harrymu tak chladný. Řekl mu sice, že bude-li potřebovat, může 
ho zavolat krbem kdykoliv i v noci, ale znělo to tak nezúčastněně. Jako kdyby... to byla věc, 
kterou bere na sebe, protože je to nezbytné, ale udělá to bez pocitu přátelství, bez náklonnosti, 
bez sympatií. 

Ta diskuze byla přeci tak dávno. Nedůležitá, vzdálená. Ale možná, že pro Snapea ne, jeho 
chování bylo od té doby takové. 

„Přinesl jsem pro chlapce lektvary,” řekl Snape hlasem zcela bez emocí. „Nejprve ten zelený. 
Musí úplně vychladnout, pak by si ho měl vzít s něčím k jídlu. A o hodinu později ten modrý.” 

Zavířil hábit a Mistr lektvarů se otočil k odchodu, beze slova k Harrymu. 

„Ty jsou pro jeho zrak?” rychle se ptal ředitel, aby mu zabránil v odchodu. 

„Ano,” zavrčel Snape, skutečně zavrčel. „Jestliže je to vše, řediteli, mám hodně práce.” 

„Myslím, že Harry by si potřeboval s tebou promluvit...“ 

„Vše co pan Potter potřebuje,” odpověděl Snape ostře, „je Rány uzavírající balzám a Krev 
doplňující lektvar a Kostirost na polámané kosti a bezpochyby i Uzdravující doušek a 
Bezbolestný spánek! To vše potřebuje čerstvé, maximálně účinné, když nemůžeme příliš doufat 
ve spolupráci jeho magie, která je, jak víte, dosud nestabilní a vzpírá se veškerému zkoumání. 
A také musím ve sklepení dohlížet na přípravu Oči uzdravujícího elixíru, nebo byste si přál aby 
chlapec zůstal slepý?” 
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„Tak tedy běž, Severusi,” vzdával to Brumbál. 

„Počkejte!” vykřikl Harry, ale když slyšel, že se učitelovy kroky zastavily, najednou nevěděl co 
říci. Nepomáhalo mu ani, že se mu dělalo špatně, když cítil, jak je Snape blízko, když ho 
roztřásal zcela iracionální strach. Bojoval s chutí odložit to. „Um, eh... stavil byste se tu později, 
pane? Já... skutečně bych si chtěl s vámi promluvit.” 

Po pauze, dlouhé pauze... „Budu se snažit přijít sem večer, pane Pottere,” oznámil Snape 
váhavě, vypadalo to, že představa té návštěvy se dá srovnávat jen s vypitím jedovatého 
odvaru z bolehlavu. 

Harry, přál si chlapec zoufale, ale neřekl to. Snape ho nenazval 'Harry' od toho maléru s 
myslánkou. Podle tónu, kterým teď mluvil, to už nikdy neudělá. 

Kroky odezněly. 

„Harry,” ozval se opět Brumbál. „Chceš teď něco sníst a pak si vzít lektvar? Nebo chceš slyšet 
zbytek? Už toho moc není.” 

„Dokončíme to,” řekl Harry, bylo mu náhle těžko. „Lektvar stejně musí napřed vystydnout. Říkal 
jste mi o přenášedlu. Nakonec jste našli způsob jak prolomit Voldemortova zaklínadla?” Mrzutě 
zkřížil ruce před sebou, cítil jak se v něm rozlévá bolest. Nebyla to bolest tělesná. Byla svým 
způsobem horší. „Jak to, že se vám to takhle podařilo načasovat? Myslím tím - počkat, až bude 
po mučení a oslepování, počkat až Voldemort přikáže Malfoyovi, aby mě spálil a pak mě 
nakonec začne zapalovat sám!” Věděl, že je nespravedlivý, ale nemohl si ta slova odpustit.“To 
jste nemohli nalézt způsob jak to udělat o něco dřív?” 

„Ale to je právě to, Harry,” přiznal Brumbál. „My jsme nedokázali zlomit ta kouzla. Ty ano. Tvoje 
magie v jednom okamžiku divoce vytryskla a zrušila všechna zaklínadla na míle daleko. 
Severus cítil, že se prsten zahřál a přiskočil, aby se tě jím dotkl. Načasování... tedy tak to bylo.” 

Harry strnule zíral slepýma očima před sebe, pokoušel se srovnat si to v hlavě. Matně si 
pamatoval na pocit ohromné síly pronikající mu kostmi a tryskající z těla, hluk smrtijedů 
prchajících do úkrytu. „Já to udělal,” souhlasil, kývl. „Udělal jsem něco podobného ten den, kdy 
mě zamkli samotného do cely, ale bylo to slabší...” Zavřel oči. „Proč se mi to podařilo až 
nakonec, proč ne dřív? Zkoušel jsem to, ale byl jsem tak... vyčerpaný. Ani ty jehly se mi 
nepodařilo ohnout,” dodal bez souvislosti. 

Ředitel ignoroval, že mu Harry řekl, aby se ho nedotýkal a lehce položil svou ruku na jeho. 
Harry se otřásl, ale dokázal se neodtáhnout. „Divoká magie, tak se jí říká a má to svůj důvod. 
Nelze ji zcela porozumět. Pravděpodobně bylo potřeba, aby se stalo něco opravdu 
významného, pak se projevila.” 

„Řediteli,” křičel Harry, „oči mi byly prakticky rozporcovány přímo v mé lebce, to snad bylo 
opravdu významné, nemyslíte?” 

„To bylo tělesné napadení. To co se stalo potom, bylo magické napadení, Lucius Malfoy se 
pokusil spálit tvé magické jádro. Bojoval jsi s ním. Obdivuhodně zdařile.” Nehty ťukly o sklo, jak 
se dotkly lahvičky s lektvarem. „Už vystydl, ale musíš něco sníst, jak říkal Severus. Mám ti 
sehnat něco k jídlu, budeš jíst?” 

„Ale jo.” Bylo to zvláštní, nebyl vyhladovělý, přestože to bylo již dost dlouho co jedl, naposledy 
v chatě. Možná, že co je v Bradavicích připravuje pro něj Snape Vyživující lektvar nebo něco 
podobného. Nebo možná madam Pomfreyová, Harrymu se zdálo, že Snape by si s tím nedělal 
starosti, teď, když ho zase nenávidí. Možná, že jeho vzpomínky na chatu nebyly vzpomínky, ale 
jen sny. Byly tak mlhavé a rozmazané, že si tím skutečně nebyl jist. Ano, myslel si. Vždy jsem si 
přál, opravdu přál, aby mě někdo držel a staral se o mě, když jsem byl nemocný. Deset k jedné, 
že se mi to vše jen zdálo, protože jsem to tak strašně chtěl. 

Ředitel i madam Pomfreyová měli dostatek taktu, aby ho nechali s jídlem samotného. 
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Nenabízeli, že ho nakrmí, ani nic podobného, a Harry jim byl za to vděčný. Jednak by při tom na 
ně nebyl zrovna příjemný, a pak skutečně nestál o to, aby někdo viděl, jak slepě tápe okolo 
sebe. Dokonale upatlal všechno, talíře, ubrousky, povlečení, ale bylo mu to jedno. Nestaral se o 
to, což také vysvětlovalo, proč to tak dopadlo. To bylo celý on. 

Ale jiné věci se mu honily hlavu. Zatraceně, proč byl na něj Snape tak rozzlobený? To spíš Harry 
by měl mít vztek, a on také měl. Hlavně na Voldemorta a Luciuse Malfoye a smrtijedy, ale na 
Snapea taky, i když nebyl tak hloupý, aby nevěděl, co musel učitel dělat a proč. 

Ale proč byl na něj Snape tak rozzlobený? Tak moc, že s ním ani nechtěl mluvit. Bylo to horší, 
než to s myslánkou. 

Harry náhle cítil, jak se mu jídlo pokouší vrátit zpět do krku. Usilovně polykal, podařilo se mu 
docela dobře zvládnout nevolnost - a opět měl ten podivný pocit, chtělo se mu brečet a nešlo 
to. Protože to bylo tak? Vše se vrátilo zpět, do té noci, kdy ho Snape přinutil podívat se do 
myslánky na ty hrůzy. Harry chtěl vědět co se dělo na setkání smrtijedů a Snape, uražený tou 
otázkou, ho do myslánky strčil. 

Teď už věděl, co se děje na setkáních smrtijedů, že? Teď věděl, jak ďábelský, odporný a 
zvrácený ten hadovitý čubčí syn může být. A Snape si asi myslí, že se mu dostalo toho, co si 
zasloužil. Chtěl to vědět... tak teď to ví. 

Zalapal po dechu a vzlykl, odstrčil talíř oběma rukama a slyšel, jak dopadl na zem. Schoulil se 
na bok a vší silou přitiskl pěsti na pusu, aby potlačil vzlykání. Snape je necitelný hajzl. A co má 
být? Jakoby to z dřívějška nevěděl. Ale bolelo to, nikdy si nemyslel, že by to mohlo tak bolet. 

Nicméně se uklidnil, když přišla madam Pomfreyová trápit něčím jeho zrak. Dokonce se 
přemohl, když ho poplácala po hlavě. Harry věděl, že licencovanou lékokouzelnicí se nestává 
jen tak někdo. 

„Tak pojď,” řekla rázným, profesionálním tónem. „Dnes večer je čas na druhou polovinu Oči 
uzdravujícího elixíru.” 

Nechala Harryho, aby to udělal sám, aby si sám vzal lahvičku a napil se, stejně tak jako 
dovolila, aby se najedl sám, nevadil jí nepořádek, který přitom udělal. 

„Myslím, že teď byste měl spát, pane Pottere,” pokračovala. „Potřebujete ještě něco?” 

Přemáhala ho ospalost. Nějaký lektvar? Myslel, že ne. Vyčerpaly ho spíš jeho pocity. „Ne,” řekl a 
položil se. „Děkuji vám.” 

Usnul tak rychle, že ji ani neslyšel odcházet. 

Nevěděl ani jak dlouho spal, když ho něco probralo... měl pocit, že se vznáší, snový stav jako na 
chatě v Devonu. Nemohl se pohnout, ale vnímal. 

Ode dveří slyšel hlasy. Snape a Brumbál, šeptali, tichým, tlumeným tónem. 

„... ne,“ prskal Snape. „Ne, Albusi. Nepřesvědčuj mě zase.” 

„Ale ne,” odporoval mírně ředitel, „jestli sním chceš o tom mluvit Severusi...” 

„Nebudu mluvit s tím nezodpovědným idiotem, pokud se tomu budu moci vyhnout, Albusi, není 
ti to pořád jasné? Opustil dům! Víš, k čemu to vedlo.” 

„Severusi, buď rozumný. Nemohlo ho napadnout...“ 

„Ale ono ho nikdy nic nenapadá, to je ono,” tiše vrčel Snape. „Nikdy nemyslí na druhé, vždy jen 
na sebe. Ale měl by, Albusi. Co teď budeme dělat, abychom odolali šíleným nápadům Temného 
pána? Díky jemu mi Temný pán už nikdy nesvěří svá tajemství!” 
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„Severusi...” 

„Ne, já se s ním nebudu bavit. A co víc, Albusi, mám skoro chuť přestat mu připravovat jeho 
lektvar. Nechat ho trpět. Skutečně nemám chuť se o něj starat.” 

Hluboký povzdech a zvuk vzdalujících se kroků. 

Harry se zakousl do ruky a říkal si, že právě teď by neměl brečet.

Kapitola 28. PO PŮLNOCI

Harryho vzbudily zuřivé hlasy vykřikující urážky: „Co ty tady děláš?” 

Otřesený, otevřel oči. Byl to reflex, nemohl vidět, jestli je světlo. Se zaúpěním se zvedl a zeptal 
„Rone? jsi to ty?” 

„K čertu, mně je to jasné,” vrčel Ron, dupot zněl jakoby došlo k bitce. 

Hermionin hlas přerušil potyčku. „Dej hůlku pryč, Rone! Je vyřízený a ty bys mohl zranit 
Harryho!” 

„Ne,” řekl Ron jízlivě, „dokud nám neřekne, co tu dělá! Harry, proč ho tu necháš sedět?“ 

„Já nic nedovoloval, spal jsem, dokud jsi mi nezačal vřeštět za hlavou,“ odpověděl Harry 
mrzutě. „A jsem slepý, jestli jste si toho nevšimli! Jak můžu vědět, kdo tu je?“ 

Židle zavrzala, jak se někdo postavil. 

„Tak o co jde?“ naléhal Ron, jeho hlas se teď ozýval Harrymu přímo nad hlavu. „Co tady děláš, 
proč tady trčíš, když Harry spí?“ 

„Řekl bych,“ ozval se Draco Malfoy hladkým, posměšným tónem, „že tu čekám, až se probudí. 
Nedomníval jsem se, že bych měl vykřikovat své úmysly jako ty, to je normální, nemyslíš?“ 
Drako se zhluboka nadechl. „A cos myslel, že tu dělám, Weasley?“ 

„Chceš ho zaklít, nebo tak!“ 

„Jsi jediný, kdo tu má hůlku,“ protahoval Draco, špičkou boty poklepával na kamennou podlahu. 
„A po pravdě, kdybych měl sebemenší nutkání ho zaklít, proč bych tu obcházel? Mám lepší věci 
na práci než tady ztrácet čas.“ 

„Proč jsi tedy tady, Malfoyi?“ zeptala se Hermiona. Něco z jejího klidného tónu napovídalo 
Harrymu, že položila dlaň na Ronovu ruku držící hůlku. 

„Ty jsi tu jediná chytrá, Grangerová,“ odpověděl jí Draco. „Myslel jsem, že je to jasné. Seděl 
jsem tu a dovolil jsem, abych byl viděn, že tu sedím. Dej si to dohromady s faktem, že tu 
opravdu nechci ztrácet čas a přijdeš na to.“ 

Odešel, aniž by promluvil na Harryho. 

„Pro Merlina, Harry!“ vykřikl Ron, přitáhl židli pro Hermionu před tím, než si sedl na tu, kterou 
Draco uvolnil. „Co to má všechno znamenat?“ 

„Co on zamýšlí?“ Harry si povzdechl. „Je to nějaká zmijozelská intrika. Poslyš, já nemám ponětí, 
proč tu čmuchá. Kamarádi, jsem opravdu rád, že jste mu to překazili. Pomyslete, že tu sedává, 
těsně u mě, zatím co spím, bezmocný a slepý, bez hůlky.“ Otřásl se. „Nevím, proč mu to 
Pomfreyová dovolí. Není tajemství, že by si velmi rád obstaral lístek na cestu přímo k 
Voldemortově srdci. Je lepší způsob, než přes mě?“ 

168 Kapitola 28. PO PŮLNOCI



„Jo, ale co se stalo s Pomfreyovou?“ 

Dříve, než se Ron mohl příliš zabrat do tohoto problému, Hermiona se k Harrymu přiklonila blíž 
a zeptala se: „Pověz, jak se cítíš?“ 

„Fajn,“ lhal Harry. Nedotýkala se ho, ale byla nejblíž, jak to šlo. Harry cítil, že i jen pomyšlení na 
to ho znervózňuje. Odstrčil se rukama a odsunul zpět, aby si kolem sebe udělal víc místa, ale 
tlak na dlaně a ruce mu způsobil křeče. 

„Harry,“ hubovala ho, „pravdu.“ 

Vnímal její nesmělý úsměv a přál si, aby mohl vidět její výraz. Hlasy nedokázaly tak dalece 
zprostředkovat emoce, obával se, že mnohé jemné rozdíly se ztrácely vždy, když s někým 
hovořil. „Mám bolesti,“ přiznal. „Bolí mě všechno a hlavně mě pořád strašně bolí hlava. 
Pravděpodobně od očí. Hele, já nevím jak moc vám toho řekli. O tom co se stalo.“ 

„Kamaráde, nemusíš o tom mluvit,“ ujišťoval ho Ron, podal mu do ruky malou krabičku. 
Dokonce i to Harryho trochu roztřáslo. „Tady jsme ti přinesli nějaké Bertíkovy fazolky stokrát 
jinak.“ Harry zápolil s jejím otevřením, poznával ty malé bonbonky i poslepu. Neměl představu, 
jakou má očekávat chuť, až je rozkousne. Ta myšlenka ho znervózňovala, ale nakonec jednu 
zkusil. Hm, nátěrová barva. Legrační, nebylo tak špatné. 

„Možná o tom chce mluvit,“ kárala Rona Hermiona, děsný, znělo to úplně jako od Remuse. 
Harrymu to nevadilo. Remus mu chyběl a nevěděl, jak dlouho bude ještě čekat, než ho uvidí. 
„Možná to potřebuje všechno ze sebe dostat.“ 

To ne, Harry skutečně nijak zvlášť netoužil o tom mluvit. „Možná chci slyšet, co se tady dělo v 
minulých třech týdnech,“ řekl Harry, aby odvrátil jejich pozornost jinam, i když věděl, že je to 
stupidní otázka. Chodili do školy, to bylo vše. „Meškáte vyučování, když jste tady?“ 

„Zrovna je přestávka na oběd,“ řekli současně a pak se rozhihňali. Harry si mohl představit, jak 
se drží za ruce, prsty propletené. 

Usmál se na ně, byl v tom ale stín smutku. „Nevím, jak doženu všechno to, co jsem zameškal,“ 
poznamenal. „Vždyť se mi to nedařilo ani před tím, a teď...“ 

„Ach, zase do toho přijdeš,“ ujišťovala ho Hermiona. „A tvoje magie se taky vrátí.“ 

Harry polkl. „Ou, všichni o tom vědí, že?“ 

„Jo, to se nedalo přehlédnout,“ vysvětloval Ron. „Bohužel ti musím říci, že jsi zase byl na 
titulních stránkách. Chycení smrtijedi potvrdili, že chlapec, který přežil, je v takovém stavu, že 
už nemůže ohrozit Ty-víš-koho, a tak dál, podobně.“ 

„Chycení? Kde?“ 

„Tady. Několik dnů po... eh, Samhainu, jsme všichni museli zůstat uvnitř hradu, protože tu okolo 
byla spousta smrtijedů. Tréninky famfrpálu byly zrušené. Ach, kruci, mrzí mě to!“ 

„Mrzí,“ opakoval Harry rozpačitě, ale to jak se Ron odmlčel, mu vše vysvětlilo. „Rone, můžeš 
mluvit o famfrpálu,“ ujišťoval přítele, „a o šachách a o čemkoliv chceš, nevadí, že to nemůžu 
vidět, rozumíš? Ale napřed mi pověz něco o těch smrtijedech.“ 

„Není toho moc, rozhodně se zatím nijak nemohli dostat do hradu, řekl bych. I když Hermiona 
měla nějaké podezření. Rozhodně zmizeli, když je začali bystrozorové chytat.“. 

„Koho chytili?“ chtěl Harry vědět, svírala ho úzkost, když pokračoval, „Luciuse Malfoye?“ 

„Ne, bohužel. Zaslechli jsme něco o tom, že to byl hlavně Malfoy, co... um... tedy... víš, dělal s 
tebou ty strašné věci.“ 
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„Zaslechli jste něco?“ ptal se Harry. 

„Eh, tedy,“ Harry si dovedl představit jak Ron zrudnul. „Když vyšel ten článek a ty jsi byl už 
několik dní pryč, moc jsme se o tebe báli, Miona a já. Takže hned, jakmile ses tu objevil, přiběhli 
jsme. Ale vyhodili nás. My se však prosmýkli zpět pod neviditelným pláštěm tvého otce a tajně 
poslouchali.“ 

„Tajně poslouchali?“ opakoval Harry jako ozvěna se smíchem. Bylo fajn smát se, dokonce i když 
ty otřesy zvýšily bolest hlavy. „Už chápu, proč ředitel říkal, že zabavil můj neviditelný plášť.“ 

„Však on ti ho vrátí,“ ujišťoval ho Ron. 

„Vůbec, já si myslím, že to bylo od Věštce velmi nezodpovědné vytisknout ten článek,“ 
rozčilovala se Hermiona. 

„Já si myslím, že je to úplně skvělé,“ ohromil je Harry. „Nevíš jaké to je, když se na tebe každý 
dívá a předpokládá, že jsi úžasný hrdina, protože Avada Kedavra se odrazila od tvé hlavy tehdy, 
když jsi byl příliš malý, aby sis to pamatoval.“ 

„Myslím, že lidé mají o něco víc důvodů tě obdivovat, Harry,“ namítla Hermiona. 

„No dobře, nechme toho,“ rozhodl Harry. „Beztak je nemohu vidět, ale nebude to trvat věčně. 
Já zase budu vidět.“ 

„To je ale odvaha,“ povzbuzoval ho Ron. „Už aby to bylo. Povede se to.“ 

„V tom není jen pozitivní myšlení,“ opravoval ho Harry. „Já vím, měl bych panikařit, šílet, nebo 
tak nějak. Kolem mě je temnota. Měl bych být pěkně vyděšený... ale já vím, já to skutečně vím, 
že se mi zrak vrátí. Já měl...“ Zaváhal, ale věděl, že když to řekne, nebudou si jeho přátelé 
myslet, že chce trumfnout Trelawneyovou. Možná někteří jiní studenti by mohli, ale oni ne. 
„Podívejte, měl jsem sny, které se později uskutečnily. Tedy, ne všechny, ale většina. Dokonce 
se mi zdálo, že jsem ležel slepý v nemocničním křídle. Ale zdálo se mi taky, že jsem opět viděl, 
že pak bylo vše v pořádku.“ Zamračil se, když si vzpomněl na jiný sen. O Zmijozelu, Malfoyovi, 
a jak uhodil Rona. 

„Co je?“ naléhala Hermiona, když to viděla. 

„Ale nic, mám hlad, zaspal jsem snídani,“ vysvětloval Harry, dřív než mohla zase začít Harry... 

„Potřebuješ si odpočinout,“ souhlasila Hermiona. Slyšel, jak se pohnula směrem k němu, ale v 
poslední chvíli ji pohled na něj zastavil a nedotkla se ho. „Ron a já řekneme madam 
Pomfreyové, že bys chtěl něco k jídlu, ano?“ 

„Řekněte jí, ať drží Malfoye dál ode mne,“ vrčel Harry. „Byl tu už dvakrát, nahání mi to husí 
kůži.“ 

„Dvakrát a ty jsi byl sám?“ děsil se Ron. 

„Ne, prvně tu byl Brumbál,“ vzpomněl si Harry. Myslel i na ten záhadný dárek, ale vykládat o 
něm Ronovi by asi nebyl nejlepší nápad. 

„Určitě bys mu dal co proto,“ poznamenal Ron, znělo to, jakoby důrazně pokyvoval hlavu. 

„Brumbál by to nedovolil,“ namítal Harry. „Ale já mu dal. Mrsknul jsem po něm hromadu věcí. 
Minul jsem, ale nevadí. Myslím, že Brumbál sebral nějaké body. Malfoyovi.“ 

Ron vypěnil. „Myslel jsem si to! Představ si tu drzost, otravovat tu, když to byl jeho zatracený 
drahý otec, kdo zavinil tento tvůj stav. On a Snape.“ 
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Přes bolest jakou cítil při tom, co slyšel v noci, nemohl vystát, aby někdo špatně mluvil o 
Snapeovi. Už vůbec ne nějaké nesmysly o Samhainu. „Ne,“ odporoval. „To není pravda. To cos 
řekl nakonec.“ 

„Ale jdi,“ stál si na svém Ron. 

Harry zkřížil ruce před sebou. „Říkej si co chceš. Já tě nebudu poslouchat.“ 

„Harry...“ 

Harry ho přerušil, když se obrátil za Hermioniným hlasem. „Máte dnes Lektvary? Předej 
Snapeovi můj vzkaz. Řekni mu, že toho lituji. Bude vědět, o co jde.“ 

„Ty toho lituješ,“ zalapal Ron po dechu. Podle hlasu nabyl pěkného odstínu červené. Dokonce až 
rudé. „Ty toho lituješ, jsi úplný blázen! To lituješ, že nemáš třetí oko, které by ti ti bastardi 
propíchli jehlami?“ 

„Rone, tím ničemu nepomůžeš,“ napomínala ho Hermiona. Podle hluku tahanice Harry usoudil, 
že strká Rona pryč. „Buď zticha,“ šeptala mu zblízka. „Harry není v pořádku. Chceš mu ublížit?“ 

„Harry vás slyší a cítí se docela dobře. Posílám profesoru Snapeovi svou omluvu a...“ 

„Posíláš Snapeovi omluvu!“ Ron byl zřejmě úplně šokován. „Ze všech pitomostí, které jsem kdy 
slyšel, je tahle nejpitomější.“ 

„Buď zticha Rone!“ tiše mu přikazovala Hermiona. Udělala pár kroků k Harrymu. „Řeknu mu to, 
jistě. Potřebuješ ještě něco?“ 

Harry si to chvíli rozmýšlel. „Chci, aby Ron řekl, že je to v pořádku.“ 

Ron něco vteřinku mumlal, než souhlasně řekl: „Dobře, všechno bude tak, jak chceš. Jenže... 
myslím, že si neuvědomuješ, co ti ten zmetek udělal.“ 

„Ten zmetek,“ vztekal se Harry, „mi zachránil život! Opět!“ 

„Jo, ale trvalo mu to dost dlouho!“ 

„Dělal, co mohl!“ 

„Radši půjdeme,“ přerušila je Hermiona. „Vrátíme se později, až vychladnete.“ 

„Jo, to udělejte,“ souhlasil Harry a zatínal zuby. „A dohodneme se, že tady a teď nebudeme 
mluvit o Snapeovi, ano? K čertu, je vám to jasné ? Nechci abyste se vy dva přede mnou 
zmiňovali o Snapeovi! To prostě nestrpím!“ 

„Fajn,“ odsekl Ron. 

Hermiona byla kupodivu zticha a pak řekla: „Dobrý den, profesore.“ 

Harrymu zamrzl dech v hrudníku. „Profesore?“ 

Žádná odpověď. 

„Jen prošel okolo,“ oznámila Hermiona, nepříjemný zvuk řekl Harrymu, že v obavách vtáhla rty 
mezi zuby. „Nesl nějaké skleničky, pravděpodobně tudy prošel do kanceláře madam 
Pomfreyové.“ Povzdechla si a řekla k Ronovi: „Musíš uznat, že Snape pracuje ve dne v noci, aby 
připravil pro Harryho zcela čerstvé lektvary na všechna jeho zranění.“ 

„To ano,“ přiznal Ron. „Dokonce i v hodinách. Odchází je vařit, zatímco nám dá dělat něco podle 
učebnice. Tedy až na jeho slizkého miláčka.“ 
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„Snad nemyslíš...“ 

„Ano, myslím,“ nadával Ron. „Malfoy se nacpal za demonstrační stůl, ten slizký učitelův 
miláček, a pomáhá Snapeovi vařit ty hnusy, jednu várku za druhou.“ 

„Malfoy pomáhá vařit moje lektvary?“ Harry v panice vtáhl zhluboka dech, cítil se, jako když 
nešťastně vdechl jednu z Bertíkových fazolek. Pokoušel se znovu nadechnout a nedařilo se mu 
to, dokud ho neočekávaně Hermiona neuhodila do zad. Ksakru, to to bolelo. Všechny rány po 
bodnutí nebyly dosud uzavřené. A ještě horší bylo, že dotyk Hermioniných rukou v něm 
probouzel hrůzou. To přeci bylo směšné! Alespoň že se nedotkla přímo jeho kůže. Takhle to bylo 
snesitelnější. Jakž takž. 

Když se vzpamatoval, nevěděl Harry co říci. Draco Malfoy pomáhá s jeho lektvary? A Snape mu 
to dovolí? To není jenom divné, to je přímo alarmující. Byl si jist, že chce zůstat sám, aby si to 
promyslel. „Hm... říkali jste, že je čas oběda. Myslím, že byste se raději měli jít najíst, ne?“ 

„To je skvělý nápad, pane Pottere,“ madam Pomfreyová to přímo zazpívala, když připlula ze své 
kanceláře. „Profesor Snape přinesl obě části vašeho Zrak obnovujícího lektvaru. Pamatujete si 
postup, pane Pottere? Napřed zelený s jídlem a po hodině modrý.“ 

„Ne...“ Můžeš mě vzbudit kdykoliv budeš potřebovat, kdykoliv... 

„Nevidím, který je zelený a který modrý,“ poznamenal Harry. „Ale rozeznám je podle 
odpudivého zápachu, který se za nimi táhne. Mají chuť jako vyzvracená natrávená lékořice.“ 

„Ste si tím jistý, pane Pottere?“ 

„Tedy, možná jako natrávená shnilá lékořice, která...“ 

„Jste si opravdu jistý, že nevidíte vůbec žádné barvy?“ objasňovala léčitelka netrpělivě. Slyšel 
zasvištění hůlky před očima a tiché Lumos maxiliare. „Vidíte něco?“ 

„Nic.“ 

„Nic?“ opakovala nevěřícně. 

„Černý jak dehet,“ vysvětloval Harry. 

Její hábit zašustil, jak něco odkládala. Hůlku, předpokládal. „Dobře, v každém případě si vypijte 
váš lektvar.“ Počkala, než je oba očichal, a pak dal modrý stranou. „Velmi dobře, jsem si jistá, že 
nebude dlouho trvat a uvidíte světlo a rozeznáte i barvy. A tady máte jídlo.“ 

Harry cítil, jak mu položila talíř na nohy, vytáhl se proto trochu nahoru. Šmátral kolem sebe, 
našel něco jako kousek mrkve a zakousl se do ní. Zjistil, že to je řepa, a jak ji tak přežvykoval, 
uvědomil si, že se nestará o to, jestli tam Ron s Hermionou budou trčet po celou dobu co bude 
jíst, a koukat, jak přitom vše upatlá. 

Poppy Pomfreová to vyřídila. „Tak běžte!“ vyhodila studenty. „Taky se potřebujete najíst a víte, 
že domácí skřítkové servírují jídlo jen patnáct minut. A nemyslím, že by jim slečna Grangerová 
chtěla přidělávat práci.“ 

„Hermiono,“ rozpomněl se Harry mezi jednotlivými kousnutími. „Předej profesorovi můj vzkaz. 
Nezapomeň.“ 

***

V příštích dvou dnech se u Harryho střídaly davy návštěvníků po několika minutách. Přišli 
všichni učitelé až na Snapea, i když se vyskytoval někde okolo. Harry někdy slyšel jeho tichý 
hlas za stěnou, mluvil s madam Pomfreyovou vždy, když přinesl čerstvou várku lektvarů. 
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Podařilo se mu zachytit dost slov, vykládal lékokouzelnici jak používat jednotlivé lektvary, bez 
ohledu na to, že jí to opakoval pokaždé, když přišel. Harry si říkal, že tím madam Pomfreyovou 
pěkně štve, ale Snape si z toho nic nedělal. Dokonce, když ji slyšel rázně říkat: Severusi, já 
léčila poraněné děti už předtím než jsi tu byl jako školák, on jí na to odpověděl: Poppy, při  
ošetřování pana Pottera nebudu dělat žádné kompromisy, z žádného důvodu, dokonce ani kvůli  
vaší nepřehlédnutelné pýše. 

Neznělo to, jakoby ho ten člověk doopravdy nenáviděl a chtěl přestat pro něj dělat lektvary. 
Harry byl pořád léčen, byla to útěcha po strašných slovech, která slyšel říkat Snapea 
Brumbálovi. A také tu byla ta záležitost s Malfoyem, kterého nechal Snape dělat některé 
lektvary a elixíry, na to Harry myslel ve dne v noci. Byl nervózní vždy, když je polykal, ale věřil 
Snapeovi, takže je nakonec vypil. Přese všechno, Snape je Mistr lektvarů. Poznal by, kdyby tam 
bylo něco přimícháno. A konečně, Harry si byl celkem jist, že přes svoji zlost na stupidního 
Pottera, by Snape neváhal a zaklel Malfoye, kdyby se ho opravdu pokusil otrávit. 

Ale stejně neměl představu, proč se Malfoy motá kolem přípravy jeho lektvarů. 

A taky, proč se mu Snape evidentně vyhýbá, jako by byl nakažený morem. 

Ron a Hermiona přišli ještě mnohokrát, nejčastěji na krátký rozhovor, během kterého se ani 
jednou nezmínili o Snapeovi. Každý večer Hermiona nutila Harryho učit se všechno, co v 
minulých týdnech zameškal. Včetně lektvarů. Harry to bral s humorem, ačkoliv se mu to 
opravdu nechtělo dohánět. Bylo to pro něj tak skličující. Studenti si tu žili, zatímco on byl pryč. 
Výsledkem bylo, že mnoho hodin se Hermiona snažila najít pro ně tři nalézt nějaké jiné téma 
hovoru 

Všichni ze šestého ročníku Nebelvíru se zastavili u něj na krátké návštěvě a přišlo také mnoho 
starších i mladších studentů. Nějací studenti Havraspáru a Mrzimoru se také objevili. Většina 
studentů přicházela ve skupinách a zůstali jen na pár minut, během kterých se Harry usilovně 
snažil nezačít se chovat jako šílenec. Madam Pomfreyová usoudila, že by jeho oči neměly být 
zavázané, protože přístup vzduchu a světla by mohl přispět k jejich uzdravení. Pamatoval si ty 
jehly, živě si pamatoval tu bolest, a proto věděl, že jeho tvář musí být hrozně znetvořená Ale 
nikdo z těch co přišli šokovaně nevzdychal, ani nepronášeli fráze, které se říkají ve snaze utěšit 
neutěšitelné, takže si říkal, že to nebude tak zlé. Samozřejmě nevypadal normálně, ani nemohl, 
když na něj měly lektvary dosud jen poloviční účinnost. 

Uvědomoval si, že není sám, kdo si to myslí. Každá dobrá duše, která ho navštívila, Rona a 
Hermionu nevyjímaje, vylepšovala pravdu, byly to takové malé svaté lži. Harry se raději na nic 
neptal, i když ho čas od času přepadaly pochybnosti. 

S většinou těch, co se přicházeli na něj podívat, hovořil Harry otevřeně. Mnozí z nich ale 
převzali názory Věštce, který buď na něj pěl chvalozpěvy, nebo naopak zvonil hrany. Dostával 
dobré a pěkně zabalené cukroví, které neviděl, a byl vskutku vděčný Fredovi a Georgovi, že mu 
neposlali žádný dárek odpovídající jejich představě o tom, co je legrační. 

Určitě netrpěl nedostatkem květin, hlavně proto, že několik půvabných dívek z Havraspáru mu 
posílalo kytice. Další noc pak voněl pokoj jako zahrada plná jarních květů, ale když si na to 
Harry trochu stěžoval, řekl mu Ron, že mu ty květiny děvčata poslala proto, že se jim líbí. Když 
na to Harry řekl, že ony se mu taky líbí, začali se Ron a Hermiona chechtat jak blázni. Pak mu 
Hermiona vysvětlila, že Brenda a Strella a Halsey a Kat tím myslely, že je jako ony, že se jim 
podobá. Harry řekl, že to bylo hloupé a když Ron souhlasil, bylo slyšet, jak se pak s Hermionou 
dohadují. 

Náhle jim došla řeč, šokovalo je, že když si rozbalil čokoládovou žabku, chytil ji dřív, než stačila 
utéct. 

Ron se na dlouho odmlčel, ale nakonec začal: „A je to kamaráde. Vrátil se ti zrak?“ 

„Nee, jen chytačův reflex,“ přešel to Harry. 
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Najednou se cítil unavený, lehl si a zavřel oči. Nechtěl se ptát, hlavně ne před Ronem, ale čekal 
už dva dny, s čím Hermiona přijde, a ona nic. Ani Ron, asi ze stejného důvodu. 

Nechtěl už déle čekat. 

„Řekli jste mu to?“ náhle se zeptal Harry, škrabal obalem od čokoládové žabky po posteli. 

Hermiona se nemohla zeptat - a co jsme měli říci a komu? To nešlo. „Ano, samozřejmě, že jsme 
mu to vyřídili.“ 

Nemůže říct víc? Proč ho tak napíná? Tak fajn. „Co na to řekl?“ 

Hermionin hábit zavlál, byl to slabý nervózní zvuk. Harry si představil, že se ohnula a sebrala 
obal od čokoládové žabky, aby ušetřila domácím skřítkům práci, podlaha v pokoji nebyla 
začarovaná tak, aby se sama uklidila. Nemohla být. Někdy potřebovala léčitelka vidět i ty 
odporné substance, které vylučovala těla studentů. 

„Hermiono?“ 

„Kamaráde, neřekl nic,“ dodal Ron, znělo to, jakoby se snažil být užitečný. „Já jsem drhnul 
kotlíky. Všechno jsem slyšel.“ 

„Lžeš,“ obvinil ho Harry, ale bez hořkosti. „Ne, nemyslím ty kotlíky, to je určitě pravda. Ale dál, 
je to tak zlý? Šli jste tam, řekli jste... co přesně?“ 

Hermiona se vrátila v duchu o dvě hodiny zpět. „Pane, měl byste na nás chvilku čas? Harry mě 
požádal předat vám vzkaz. Chce vám říci, že je mu to líto.“ 

„A představ si, že se ani nezakuckala,“ dodal Ron. „Jen tam stála, zdvořilá, když ho prosila a 
předávala mu tvůj vzkaz.“ 

Harry oceňoval, opravdu oceňoval, jak se Ron choval, pokoušel se nedat najevo šok z toho 
komentáře. „Ale co odpověděl? Hermiono?“ 

„Nechtěj to po mně,“ zaprosila. 

Ach Merline, to je tedy zlé. Harry si představoval, co by to mohlo být tak hrozného. „Hermiono,“ 
peskoval ji přesně takovým tónem, který používala ona, vždy, když něco rozlil. 

„Tak dobře,“ zavrčela, obal od bonbónu slabounce praskal, jak ho kroutila. „Dobře! Tak když 
jsem řekla – Chce, abyste věděl, že je mu to líto - zůstal na mě profesor Snape zlostně zírat a 
pak zavrčel jen dvě slova.“ 

„Dvě slova?“ 

Ron se rozhodl to prozradit. „Jo, dvě slova. Jděte. Pryč. To je vše, co řekl, Harry, přísahám. 
Jenom... Jděte pryč.“ 

„A hergot,“ zaklel Harry. 

„Jo,“ souhlasil evidentně Ron, s tím co Harry řekl. „A já dokonce ani nemusel dodělat ten 
kotlík.“ 

„Nemusel?“ 

„Noo...“ 

„Rone, už dvě hodiny na něj zle zahlížíš, jako kdyby on byl zplozenec pekla,“ připomněla mu 
Hermiona. 
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„To je moje podpora Harryho!“ 

Ach jo. Harry viděl, kam rozhovor směřuje, a nelíbilo se mu to. „Tak a je to,“ řekl krátce, cítil se 
úplně na dně. Jděte. Pryč. Co to bylo? „Skutečně jsem se pokoušel. Uvidíte ho zase zítra, že?“ 

„Ano, určitě,“ souhlasil Ron. 

„Dobrou noc, Harry,“ přála mu Hermiona, letmo ho políbila na tvář. 

Harry sebou hodil zpět, skoro se svalil z postele. 

„Harry!“ 

„To nic,“ bránil se a lehl si zpět do stabilnější pozice. 

„To není nic, když nesneseš sebemenší dotek?!“ vykládala Hermiona. „To je ale opravdu vážné!“ 

„Ty,“ řekl Harry ostře, „nevíš, čím jsem prošel. Nevíš, jaké to bylo, nevíš, co je to trpět, a nevíš, 
jak se teď cítím! A zároveň nevíš, co si myslím o Snapeovi! Rozumíš?“ 

„Harry, nechtěla jsem ti ublížit,“ vysvětlovala Hermiona, její hlas byl tak blízko, až ho to děsilo. 
„Bez ohledu na Snapea, na cokoliv jiného. Jsem tvoje kamarádka!“ 

„Pak tedy ustup!“ Harry křičel, zadírala se do něj panika, hrozila, že ho roztrhne zevnitř. 
Nemyslel si, že by se ho teď dotkla, to by neudělala, ale už jen ta představa jím otřásala. 

Slyšel jak Hermiona odstoupila, pokoušela se uklidnit tu bouři, její hlas zněl mírně a nenuceně. 
„Uvidíme se tedy zítra, Harry.“ 

„Jo,“ Harry se snažil nevrčet, již se za sebe styděl. Ale nemohl si pomoci. Pořád být v těsném 
kontaktu s někým - k čertu, madam Pomfreyová nic takového nedělala. A přitom se o něj tak 
dobře starala. A bylo to stále horší, nelepšilo se to. Mnoho času strávil přemýšlením o 
Samhainu a pamatoval si vše. Jak by mu to pak mohlo být divné? „Takže zítra.“ 

***

Jeho sny byly tuto noc temné a děsivé, naplněné monstry bez tváří, která mluvila přeslazeným, 
nadřazeným tónem Luciuse Malfoye. Ruce byly okolo něj, chytaly ho, držely ho, aby mohl být 
mučen. Nebyly to žhavé jehly, které ho probodávaly, tentokrát to byl rozžhavený pohrabáč, 
který používal strýc Vernon před tím, než nechal zazdít krb. Silný, železný pohrabáč, sálající 
horkem a Lucius ho do něj vrážel znovu a znovu, smál se. Chichotání, řehot, výbuchy smíchu... 
a taky Draco tam byl. Ten se nesmál, čistil si nehty, ten zvuk se Harrymu zadíral do uší, pak 
Draco říkal úplně znuděným tónem: „Už zase řve, otče. Je tak vulgární. Je to mudla.“ 

Scéna se změnila, jeho hůlka plula vzduchem, obloukem, který se klenul nad celou Anglií, 
odlétala z jeho rukou a vznášela se vysoko nad Atlantikem, pak spadla dolů, voda ji pohřbila. 
Jeho hůlka, dvojče hůlky Voldemortovy, jeho jediná zbraň... a byla pryč. Navěky, proto se Lucius 
tak smál. 

A pak byly ty ruce zpět. Škrabaly ho, rvaly z něj kůži. Už ne horký pohrabáč, ty ruce samotné 
byly tvořeny ohněm, spalovaly jeho nechráněné svaly. 

Harry křičel, byl zpět, pošpiněný, cítil jen jak ho někdo drží, vtírá mast do jeho ran. Vůně bylin 
stoupala z nahřívaných zranění, voněly hojivé lektvary a Harry odpočíval v rukách, které ho 
chránily. Bylo v pořádku, že se ho dotýkaly, teď ano. Ty ruce byly tak opatrující, tak milující, 
ano, milující, jako hlasy, které zněly okolo něj. Nebo spíš jeden hlas, slyšel temný, jízlivý, 
protahovaný tón, kterým byly pronášené protiřečící si poznámky točící se a vířící Harryho myslí. 

Nestarám se o to, co si šestnáctiletý spratek o mně myslí... nejsi sám... důvěra je nezbytná, 
má-li být boj proti Temnému pánovi efektivní. Vloni jsme selhali pane Pottere... víckrát mi 
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takovou otázku nepoložíte... podruhé budeme pracovat s vaší patetickou neschopností 
přesvědčivě lhát, Nebelvír... řekl bych, že dávám přednost vaší drzosti... nechám ho trpět, 
skutečně se nemohu přimět, abych se o něj staral... můžeš mě vzbudit, kdykoliv budeš 
potřebovat, kdykoliv... 

Ta poslední věta mu začala cirkulovat v myšlenkách, svírala ho smrtícím stiskem, odmítala ho 
pustit... můžeš mě vzbudit kdykoliv budeš potřebovat, kdykoliv... 

Ale on nemohl, nebo mohl? Snape ho už zase nenávidí, dokonce mu nechce vařit lektvary, 
dovoluje, aby mu s nimi Malfoy pomáhal! Snape slíbil, že si s ním přijde promluvit a nepřišel, 
nepřišel, ani když mu Harry vzkázal omluvu! 

Ten hlas mu pořád opakoval: ... můžeš mě vzbudit kdykoliv budeš potřebovat, kdykoliv... 

Ve svých snech začal Harry ječet, hrdlo měl v jednom ohni, jak z něj proudila všechna jeho 
bolest a zlost a strach, soustředěné do jednoho slova. Jedno slovo, ale vykřikované bez 
přestání, znova a znova, tělo ho bolelo, jak chtělo být dotýkáno a opět drženo, dokonce i když 
se jeho mysl bouřila proti té představě. Celá ta hrůza Samhainu se soustředila do jednoho 
jediného jména, začal se zmítat na posteli, jeho sny vyletěly okny nemocničního křídla ven, kde 
ho slyšeli ostatní a začali přibíhat, kroky všude okolo, ruce, pokoušející se ho uklidnit. 

Ruce, které nemohl vystát, ruce, kterým nevěřil. 

Hranice mezi snem a skutečností se rozplynula, Harry se probudil, ale nemohl se přestat zmítat, 
nemohl zastavit křik, kterým volal Snapea.

Kapitola 29. DLOUHO PO PŮLNOCI 

Okna v nemocničním křídle se roztříštila na miliony ostrých střepů, když se kamenné stěny 
náhle začaly vlnit, a pak se samy od sebe zase srovnaly. 

A zatím Harry křičel, cítil ohromnou vlnu magie, která ho zaplavovala uvnitř, stoupala a tryskala 
z jeho těla. Stěny okolo zářily tak divokým, nepřirozeným světlem, že ho Harry vnímal, přestože 
ho vidět nemohl. 

Svět kolem něj se hroutil a jediné, co bylo skutečné, byly jeho výkřiky. Kromě zoufalství v něm 
byla prosba, naléhání, šílenství, víc než jen to jedno jméno. Snape. Teď. Teď. Teď. Snape. Teď. 

Litanie, proudící jeho mozkem, deroucí se z jeho úst. 

Pak nějaký zvuk pronikl přes jeho šílenství, i když sebou zmítal a tloukl rukama kolem sebe. 
Slyšel zahučení letaxu a známý hlas křičel: „Harry!“ 

Ale Harry nedokázal rozeznat, jestli je to sen, že Snape volá jeho jméno, nebo stojí vedle jeho 
postele. Nemohl se podívat, aby to zjistil. Cítil, jak ho temnota stravuje, jakoby kolem něj 
nebylo nic než nekonečné temno, bylo hluboko v něm, proudilo jeho žílami, usadilo se v jeho 
kostech. Zachvacovala ho panika. Harry se zmítal v křečích, začal opět křičet, vydával 
strašidelný bublavý zvuk, cítil, že hluboko v morku jeho kostí se začíná vzdouvat třetí vlna 
magie. 

„Harry, já jsem tady!“ Hlas se ozval znovu a hlasitěji. Silné prsty zachytily obě jeho ruce a 
stiskly je. Pevně. Když se ho ostatní snažili dotknout, bojoval s nimi, bil se jako rozzuřený 
bazilišek, nesnesl to, ječel ze všech sil po celou dobu, co se ho snažili zachytit. Ale tento dotek 
byl jiný. Něco v něm ho poznalo, ačkoliv to sevření bylo tak silné, až to bolelo. Na tom 
nezáleželo. Důležité bylo, že ten dotek ho přivedl k sobě. Byl zase Harry, a ne bezduchý zdroj 
potřeby mlátit kolem sebe pěstmi, zdroj křiku, zdroj magie. 

Tento dotek zkrotil jeho divokou magii. 

Snapeův stisk povolil, když sebou přestal mlátit. Harry měl pocit, jakoby po něm přeběhlo stádo 
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slonů, ale jeho ruce byly bezpečně sevřeny v učitelových, začínal se uklidňovat. Nekonečný křik 
a dýchání ústy způsobilo, že se cítil úplně vyprahlý. Nakonec schoval jazyk za zuby, ústa zavřel 
a zhluboka vtáhl vzduch nosem. Ihned ucítil něco ohavně páchnoucího, myslel, že zvrátí vše co 
snědl. 

Nevěděl, jestli na to upozornila jeho náhle brunátná tvář, nebo zvuky bouřícího se žaludku, ale 
Snape si hned uvědomil, v čem je problém. „Albusi, můj hábit!” požadoval Mistr lektvarů, jehož 
ruce stále svíraly ruce Harryho. „Odstraň ho! A použij osvěžující kouzlo na moje oblečení.” 

Vzduch kolem něj se zachvěl magií a ohavný zápach zmizel. Harry cítil vůni, kterou si 
pamatoval z Devonu. Jeho vůni. Po očištění kouzly a zaříkadly zůstala jen čistá vůně oblečení a 
muže v něm. Pro Harryho to byla vůně, která představovala péči a pohodlí, teplý máslový ležák 
a vodu s medem, odpočinek místo paniky, přestože ho poranění bolela a svět kolem něj byl 
ponořený do temnoty. 

Harry tu vůni vdechoval zhluboka a tiše odpočíval. 

Zdálo se, že Snape jeho ruce nepustí. Harry pohnul prsty, ale ne aby je uvolnil. Chtěl se jen 
ujistit, že ten stisk je skutečný, že je teď vzhůru a ne opět v jakémsi polospánku, který znal z 
Devonu. 

Madam Pomfreyová je začala napomínat vysokým, zvonivým hlasem: „Má to ještě nějaký 
smysl? Ta magie, kterou právě uvolnil... Pusť ho, Severusi! Ten chlapec nesnese dokonce ani 
prsty aplikující mu balzám...“ 

„Ale podívej se, Poppy,“ přerušil ji jemně Brumbál. „Podívej se na něj.“ 

Harry to ani nemusel vidět, aby cítil, jak na něj upřeně zírá. Nenáviděl ten pocit mravenčení v 
zátylku, skulil se proto tak, že se mu podařilo schovat obličej podél Snapeova těla, zabořil tvář 
do mužovy měkké košile. Bavlna... léty obnošená, opraná, zežmolkovaná. Bude černá, 
přemýšlel, s dlouhými rukávy kryjícími Znamení zla. Zamračil se. Přisunul se blíž k učiteli, 
obával se toho, co se stane se Snapem, když teď bude ignorovat Voldemortovo kruté volání. 

„To není způsob, jak léčit trauma,“ madam Pomfreyová pořád ještě odporovala. „Jsem 
studovaná lékokouzelnice, jak jistě víte! Severus může mít ty nejlepší úmysly, ale byl při těch... 
událostech, účastnil se toho. A teď se k němu pan Potter tulí, Albusi, to pro toho chlapce není 
zdravé...“ 

Naštěstí to bylo vše, co od ní Harry slyšel. Její hlas se ztrácel v chodbě, do které ji jemně, ale 
pevně a rozhodně Brumbál odváděl. 

Jakmile její hlas odezněl, sklouzl Snape rukama po Harryho pažích a povytáhl ho tak, aby si 
chlapec mohl opřít tvář o jeho hrudník. Prima, pomyslel si Harry. Skoro se začal dusit s tváří 
přitisknutou k učiteli. 

Dlouho pak ležel Harry klidně, vnímal toho, kdo seděl klidně vedle něj, toho, jehož přítomnost 
ho nenutí předvádět, jak je šťastný a statečný. Nebyl statečný, moc se bál promluvit. Nevěděl 
co a jak to říci. Madam Pomfreyová měla nakonec pravdu. Snape tam byl, pomáhal jim, když ho 
zraňovali, dovolil jim to všechno. Ale neměl jinou možnost. Harry to chápal, když se probíral 
vzpomínkami na ohromující bolest, a myslel si, že o tom přemýšlí rozumně. Samhain... to nebyl 
skutečný Snape. Byla to lest. 

Konečně... to bylo to, na čem záleželo. 

Potom, když Harry ležel omámený, téměř v bezvědomí, neschopný si vůbec uvědomit čím 
prošel během Samhainu, Snape ho držel a držel, hodiny a hodiny, seděl vedle něj a držel jeho 
ruce, dovolil Harrymu opírat se o jeho sílu a čerpat z ní. Uvědomoval si, že jeho tělo si to 
pamatuje, poznává ten pocit pohodlí. Snape není hrozba, ví to jeho tělo i mysl. Podivné, 
nejenže učitelův dotyk je jediný, který snese, ale více než to, potřebuje ho. Dychtí po něm. 
Nyní, když ho opět drží, uvědomuje si, že je to jako kdyby se napil vody, aby uhasil nekonečně 
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dlouho trvající žízeň. Ale vlastně na tom není nic podivného, protože Snapeův dotyk byl to 
jediné, co stálo s ním proti všem těm hrůzám, protože jak o tom pak Harry mnohokrát 
uvažoval, to bylo vše, co si přál v tom čase, než se probudil. Před tím, než se dozvěděl, že by se 
ho měl údajně bát. 

Byl to Snape, kdo prolomil ticho, které je obklopovalo. 

„Je to lepší, Harry?“ 

Harry roztřeseně přikývl, odíral si tvář o knoflíčky na Snapeově košili. Chtěl se zeptat na tolik 
věcí, ale každá z nich se mu zdála hloupá. Už mě zase nenávidíte? Skutečně chcete přestat 
dělat moje lektvary? Proč jste to byl právě vy, kdo mě držel, zatím co mě mučili... Rozvažoval, 
čím lepším by začal, něčím, kvůli čemu by se mu Snape nezačal vysmívat a nevrátil se k 
oslovení pane Pottere. 

„Hm, profesore? Co to bylo za strašný zápach?“ 

Snapeův hrudník se zvedal a klesal v klidném rytmu jeho dechu. „Zrak obnovující lektvar. Řekl 
bych, že jsi se s ním už seznámil.“ 

„To, jo.“ Harry se otřásl, myslel si, že by skoro radši zůstal slepý, než pít dvakrát za den ten 
lektvar páchnoucí shnilou lékořicí. Jenže to neřekl. To vyděšené v něm by nemohlo snést i jen 
pomyšlení na to, že by ho Snape neměl rád, už nikdy. Odešel by, kdyby ho Harry něčím urazil. A 
Harry potřeboval, aby ho držel, i kdyby tu byl jen proto, aby zarazil ten záchvat křiku. „Cítit ho 
bylo horší než ho pít,“ odhodlal se vysvětlit. 

„Možná,“ poznamenal Snape, přesunul jednu ruku, položil ji zlehka na chlapcovu hlavu. Prsty 
prohrábl prameny vlasů, ale jinak zůstal bez pohybu. „Jsi přecitlivělý, to ty změny v tobě. 
Okamžitě jsem si to uvědomil, nikdo jiný by to vůbec necítil.“ 

„Udělal jste další?“ 

„Rozlil jsem ho, ty pitomý kluku,“ odpověděl Snape jemně, přitiskl si jeho hlavu trochu pevněji k 
sobě, při tom, co to říkal. Harrymu přišla divná ta věta, zněla tak... afektovaně. Bylo to 
skličující, jakoby Snape, který nikdy neměl nikoho, o koho by se mohl starat, skutečně nevěděl 
jak na to. 

Avšak ten pocit, že je hýčkán, když cítil údery mužova srdce přes trochu otřepanou látku 
košile... ten byl docela fajn. Dokud trvá. To bylo to, čeho se Harry obával, co když je Snape tak 
milý jen proto, že je to tak potřeba? Protože jinak by mohla zase vytrysknout Harryho divoká 
magie? 

„Rozlil jsem vše na sebe, když se Albus spojil krbem do mé laboratoře a já tě uslyšel,“ 
konstatoval Snape klidným hlasem čistě skutečnost. Bez hněvu - a kdy že se Snape nerozčilil 
při nějakém incidentu při Lektvarech? Bylo to zvláštní, ale Harry v tom přestával nacházet 
stopy neobvyklosti, když jeho učitel pokračoval. „Poppy mi měla dát vědět hned, že mě voláš, 
neuvědomila si, myslím, co ty výkřiky mého jména znamenají. Že chceš, abych přišel.“ Odmlčel 
se. „Byla to noční můra, Harry?“ 

Harry přikývl, intenzivní pocit lítosti sevřel jeho hrudník, někde blízko srdce. „Mohlo to tak být,“ 
mumlal, cítil se tak opovrženíhodný, tak zahanbený. Byl rád, že to Snape tak nebere a pomohl 
mu zastavit ten strašný a nekontrolovatelný proud divoké magie. Ale samozřejmě zde ještě 
byly ty strašné sny, které bude mít roky a roky. 

„To nebyla tvoje obvyklá noční můra, předpokládám,“ povzdechl si Snape, jeho prsty sklouzly 
na Harryho spánek. Začal mu ho masírovat, pomalé, malé kruhy působily tak, že napětí z jeho 
ramen mizelo, až opadlo úplně. „Samhain, že?“ 

Harry potřásl hlavou a zamumlal cosi neinteligentního, napětí se opět vrátilo, ale pak Snape 
řekl pomalu, jakoby to z něj někdo páčil: „Mám taky takové noční můry.“ 
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Harry pozvedl hlavu, přál si, aby mohl vidět učitelův výraz. „Skutečně?“ 

Přiznání následovalo ihned. „Ano.“ 

Po tom zůstali chvíli v tichu, žádný z nich nechtěl rozebírat nahlas detaily svých snů. Znali je. 

„Potřebuješ ode mne slyšet, jak je mi to líto, Harry?“ ptal se Snape náhle chladným hlasem. 

„Líto, že mám noční můry?“ řekl Harry bezmyšlenkovitě, ale hned si to uvědomil. „Nebo je vám 
líto, že jste byl hm... tam, s nimi?“ Téměř řekl - a pomáhal jim - ale neudělal to. 

„Nebuď tak zatraceně pitomý,“ Snape se trochu ušklíbl. „Samozřejmě proto, že jsem byl tam s 
nimi.“ 

Harry se trochu otřásl, ta dvakrát opakovaná věta mu působila nevolnost. Nechtěl mluvit o 
Samhainu, skutečně ne. Přinejmenším ne teď. „Já vím, že vám to je líto.“ A pak se slyšel, jak 
říká: „Víte, mně se zdává také o Devonu.“ 

Harry cítil, že to Snapeovi vyrazilo dech, a pak se zeptal: „Ty se pamatuješ na chalupu v 
Devonu?“ 

„Jo...“ Harry se kousl do rtů a pokusil se trochu pohnout. Před tím si neuvědomil, asi proto, že 
se teprve před chvílí vynořil z noční můry, že je poněkud nešikovné ležet tváří na Snapeovi, 
který zřejmě seděl na rohu postele. Nechtěl ztratit ten dotek, který mu pomáhal, ale začínal mít 
dojem, že sjede dolů, jestli si ihned nenajde nějakou stabilnější pozici. Uvolnil jednu ruku z 
učitelova sevření, odstrčil se a posunul se tak, že měl tvář pod Snapeovou bradou. To Harrymu 
dovolilo obtočit ruce kolem mužových žeber a tak se ho přidržet. Zadržoval přitom dech, myslel 
si, zdálo se mu jisté, že ho Snape odstrčí. 

Ale on ho neodstrčil. Ve skutečnosti sklouzl úplně na postel, podepřel si záda Harryho polštáři 
před tím, než si ho srovnal těsně podél sebe, a uložil si jeho hlavu na rameno. Harry se tak cítil 
dobře. Divné, že tomu tak bylo, myslel na svoje dětství. Nikdo nikdy neležel vedle něj, 
nenabízel mu pohodlí a teplo. Ani jednou, nikdy, nikdo. 

Nikdy před Devonem. 

„Pamatuji si, jak jste mě držel,“ pokračoval Harry. „Právě tak, jako teď, hodiny. Pamatuji si, jak 
jsem si přál, aby tam byl domácí skřítek, přikládal na oheň, přinášel mi polévku, protože jsem 
nenáviděl, když jste musel ode mne odejít.“ 

„To je zvláštní, že si to pamatuješ,“ dumal Snape, jeho hrudník se zvedal a klesal v uklidňujícím 
rytmu. „Spal jsi.“ 

„Ne,“ Harry zívl, uspávalo ho to. „Jen napůl.“ 

Snape to akceptoval, řekl pouze: „Teď už také skoro spíš. Potřebuješ si odpočinout, nechám tě 
teď spát...“ 

„Ne!“ vykřikl Harry, to slov teď spustilo zase strach. „Zůstaňte. Prosím. Profesore. Ach prosím. 
Já nechci.“ Harry zatínal zuby, lámal se mu hlas. Bylo strašné to, co se teď chystal říci, strašné, 
ale pravdivé. 

Jeho učitel se nepohnul. „Nechceš co?“ A když se nedočkal odpovědi, zeptal se ostřejším 
tónem, „Co, Harry?“ 

Harry cítil, že se mu klepou nohy, když na to myslí, a vlna zlosti a ještě něčeho jiného, co 
nedokázal identifikovat, v něm pěnilo. „Víte, já nechci zase vyrazit okna hned jak vstanete.“ 

Snapeův hlas byl hluboký a ostrý, odděloval od sebe jednotlivé slabiky. „Co-tím-my-slíš?“ 
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Harry se trochu napřímil, jeho únava shořela ve zlosti a další pocit ho drásal uvnitř. Bolest to 
byla. Ano, bolest. Kruci, on to potřeboval. Potřeboval o tom mluvit, potřeboval, aby ho držel. A 
Snape to ignoroval a poškleboval se mu, a to o lektvarech s Brumbálem, a že šel kolem přímo k 
Pomfreyové beze slova k Harrymu, a řekl Hermioně jděte pryč, když mu Harry vzkázal omluvu. 

„Tak to je, že jo?“ ptal se, téměř se svíjel, takový měl vztek. „Zase mě nenávidíte do morku 
kostí a nemyslete si, že to nevím! Jste tu jen proto, že se ředitel bojí mé divoké magie, která by 
se mohla uvolnit, kdyby mě nechal být! Mohl bych spálit celé křídlo hradu, nebo odfouknout 
kameny nebo...!“ 

Snape ho skulil zpět a přitiskl si ho pevněji k hrudi, sevřel ho pevně a bezpečně, protože se 
Harry třásl. 

„Huš, idiotské děcko,“ zašeptal mu do vlasů, tiskl jeho ruce, dokud se chlapec neuklidnil. „Není 
pravda, že tě nenávidím, Harry, ovšem že ne. Nenáviděl jsem tě...“ Hlas ještě ztišil, téměř 
nebyl slyšet. „Dá se říci, jen chvilku.“ 

„Ach ano, to určitě,“ ušklíbl se Harry. 

„Měl bych ti pravděpodobně říci jak jsem, co jsem...“ Snape mumlal, jeho zuby cvakly 
rozčilením, které Harry vnímal i z jeho rukou. Pak si odkašlal a začal něco říkat, ale náhle zmlkl. 
Nakonec po dalších neúspěšných pokusech, se odhodlal přiznat: „Harry, poslyš, vůbec není 
pravda, že tě nenávidím.“ 

To prohlášení bylo absolutně, neuvěřitelně nepřesvědčivé, ale Harrymu se líbilo. Na jednu 
stranu mohl věřit, že je to pravda. Mimo to vnímal, že Snape něco skrývá, ale nevěděl co. 
Severus nemá ve zvyku ukazovat své emoce, řekl ředitel, takže Harry mohl slyšet vůbec není 
pravda, že tě nenávidím a věděl, že je v tom víc, než se zdá. 

Když se Snape trochu posunul, Harry ho sevřel, obával se, že chce odejít. Přeci teď nemůže 
chtít sedět vedle Harryho. Po tom, co byl přinucen říci něco takového. Jak znal Snapea, ten 
člověk mohl zase zmizet. Nebo se skrýt za chladnou masku nezájmu. „Neodcházejte ode mne,“ 
Harry téměř brečel. „Chci si promluvit, ano?“ 

„Dobře,“ souhlasil Snape překvapivě snadno. Harry uvažoval, že možná neví, co si Snape myslí. 
Ten muž pravděpodobně... tak dobře, po tom co mu řekl. 

Snape se posunul zpět, usadil se pohodlněji v úzké posteli. „Dobře, můžeme povídat dlouho.“ 

Harry souhlasil a pak se chvíli rozhodoval, o čem by bylo lepší mluvit. Tucty otázek se mu honily 
hlavu. A co hůř, mnohé z nich namířené proti Snapeovi, bezpečnější bude, cítil, když se zmíní o 
snech než o jiných věcech, o kterých chtěl mluvit. Ale to bylo v pořádku, nebo ne? Bylo to 
příjemné, cítit se bezpečně, znamenalo to zmínit se o jedné z věcí, které ho trápily. „První den, 
když jsem se probudil tady, řekl jste, že připravujete lektvary... to byla myslím pravda, ale také 
si myslím, že jste se vymlouval. Protože jste slíbil, že přijdete později až budete mít čas, ale 
nepřišel jste!“ 

„Ale já přišel, Harry,“ odporoval Snape, tak tichým hlasem, že se Harry musel soustředit. „Usnul 
jsi, ale seděl jsem u tebe chvíli. Albus to může potvrdit.“ 

„Fajn,“ mumlal Harry, rozhodl se, že tomu bude věřit. Nechtěl si ověřovat Snapeova slova. 
Vlastně si myslel, že je to divné, že se učitel zmínil o řediteli. „Proč jste nepřišel příště, dokonce 
ani potom, co jsem se omluvil? A hlavně proč jste byl tak protivný?“ 

Snape si povzdychl, dlouho jen nadechoval a vydechoval, pak zamumlal: „Já jsem skutečně 
nevěděl jak začít, Harry, když ses tu prvně probudil, cítil jsem... je těžké to vysvětlit. Byl jsem si 
jistý, že si pamatuješ - Samhain, nepočítal jsem s tím, že si pamatuješ Devon. Předpokládal 
jsem, že rozhovor s tebou bude... těžký. Ale nakonec jsem to chtěl zkusit. Trochu, nakonec.“ 
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„Proč jste to tedy neudělal?“ 

Snape si ho přitáhl blíž a ovinul ruku úplně kolem něj. „Protože když jsem přišel do dveří, říkal 
jsi právě Brumbálovi, že to, co se ti stalo na Samhainu, bylo hrozné. Zraňoval tě někdo, komu 
jsi věřil.“ 

„Ale to je to, co z toho dělalo tu hrůzu,“ mumlal Harry, začínal to chápat. „Nebo jedna věc z 
toho... Ach. Ach ne... Chápu to. Myslel jste, že je to míněno tak, že jsem byl zraňován někým, 
komu jsem věřil a teď už mu nevěřím?“ 

„Byla by to od tebe zcela normální reakce,“ namítl Snape tiše. 

„Ne, to tedy nebyla,“ tvrdil Harry, nevěděl, jak to přesně vysvětlit. „Věc je v tom, že já věděl, 
víte, já věděl z mého snu, že je cesta ven, že to ten večer neskončí mou smrtí. Musel jste čekat 
na šanci.“ Polkl, prsty žmoulal Snapeovu košili. „Samhain byl strašný proto, že jsem vás nemohl 
nenávidět, profesore, dokonce ani při tom. Zní to hloupě, já vím, ale je to pravda... kdybych vás 
nenáviděl, bylo by to, já nevím, snazší.“ Harry se odmlčel, pak se do toho vrhl po hlavě. 
„Každopádně jste říkal, že se nestaráte o to, jestli vám věřím.“ 

„Ach, tedy... řekl jsem.“ 

Nějakou dobu leželi, poslouchali vítr svištící otevřenými kamennými portály, kde bývala okna. 
Harrymu se zdálo, že Snape je úmyslně zticha, nechává Harryho, aby řídil rozhovor. Možná 
proto, že to byl Harry, kdo trval na tom, že si chce promluvit, a učitel to proto nechával na něm. 

„Proč jste řekl Hermioně jděte, pryč?“ sebral nakonec Harry odvahu se zeptat. „Víte, pokusil 
jsem se vám omluvit. Mohl jsem vám to říci osobně, kdybyste byl přišel.“ 

Snape se obrátil na bok, čelem k Harrymu, položil chlapcovu hlavu na polštář. Harry si 
uvědomil, že neví jestli je tam světlo, jestli může Snape vidět jak se tváří. Byl by rád věděl, zda 
se mu ho podařilo skrýt. 

„Předpokládám,“ řekl Snape po chvíli, „že jsem použil takový tón, protože jsem nepochopil, za 
co se mi vlastně omlouváš, Harry.“ 

„Cože? A co jste si tedy myslel?“ 

Cítil, že učitelovy nohy se neklidně pohnuly po posteli. „Přinesl jsem lektvary krátce před tím, 
slyšel jsem tě vřískat na tvé přátele, aby už nikdy nezmiňovali mé jméno. Protože slečna 
Grangerová oznámila mou přítomnost - beztaktně - domníval jsem se, že se omlouváš, za to, že 
jsem slyšel, jak moc se ti hnusím.“ 

„Ale vy se mi nehnusíte.“ 

„Ano,“ protáhl se Snape. „Došlo mi, jak moc.“ 

Harry měl skoro chuť dloubnout ho trochu do žeber, ale pomyslel, že by to bylo příliš dětinské a 
profesor by to netoleroval. „To, co jste mě slyšel ječet, bylo buď zticha na Rona, který tvrdil, že 
jste mě mohl toho všeho ušetřit, kdybyste chtěl,” připustil Harry a zamračil se. „Nesmí si to 
myslet. Vy jste byl to jediné, co jsem tam měl, a musel jste zachovat chladnou hlavu a zůstat 
naživu, abyste mě mohl dostat pryč!” 

„Vidím, žes to skutečně pochopil.” Snape byl zjevně překvapený. 

„Jo, samozřejmě, že pochopil,” bručel Harry. „Já nejsem nakonec tak úplně pitomý. Ale někdy 
jsem, však víte...” 

„Já vím,” politoval ho Snape. „já jsem, ale musel slečnu Grangerovou vyděsit.” 

„Hermionu hned tak něco nevyděsí.” 
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„To je pravda, v prvním ročníku si myslela, že sama zvládne horského trolla.” 

„To si tenkrát vymyslela,” vysvětloval Harry. 

„Hmm,” mumlal Snape, ale víc se neptal. Tedy, na tohle ne. „Co tě to napadlo poslat mi po 
slečně Grangerové tu omluvu, Harry?” 

Ouvej. Harry sbíral síly, v jeho hlase se ozýval pocit viny. „Protože už teď nemůžete... ech, 
pracovat pro své přátele, tedy nemůžete dělat to, co jste dělal, když jste mě odtamtud odnesl... 
a teď když vás začne bolet předloktí, nemůžete udělat nic, a... vlastně je to všechno moje 
vina!” 

„Tvoje vina?” 

Cokoliv Harry očekával, že uslyší, ale toto to nebylo. „Ale ano,” pokračoval, myslel si, že je 
zvláštní, že to má vysvětlovat. „Myslím to, že jsem opustil dům.” 

Snape mu položil ruku na rameno. „To mi připomíná jiný náš rozhovor. Myslím tvůj zvyk cítit se 
provinilejší, než odpovídá okolnostem.” 

„Profesore, já opustil dům,” Harry se to pokoušel znovu vysvětlit, tónem, kterým by to 
vysvětloval pětiletému. 

„Ano, já vím, Harry,” odpověděl Snape přesně stejným tónem. „Ale nebyla to tvoje obvyklá 
eskapáda. Nepoužil jsi otcův neviditelný plášť, abys vyklouzl z domu.” 

„Jaký je v tom rozdíl? Nakonec jsem skončil za dveřmi,” protestoval Harry. „A... a...” polykal. 
„Představoval jsem si, že si myslíte, že-že si zasloužím to, co se mi stalo, protože jsem chtěl 
vědět jaké je to na tom s-set-setkání, byl jsem na vás opravdu hrubý kvůli tomu, a pak jsem 
přišel na způsob...” 

Ruka na jeho rameni ho pevně stiskla. „To je nemístné, Harry. Ty sis nezasloužil to, co se ti 
stalo.” 

„Neřekl jsem, že jste to řekl, řekl jsem, že si to pravděpodobně myslíte!” 

„To si opravdu o mně nemůžeš myslet,” Snape tvrdil klidně, ale jeho hlas ztratil obvyklou 
ostrost. „Nebo můžeš?” 

„Snad ne,” řekl Harry po chvíli. „Nejvíc jsem váhal, když mi Brumbál vysvětlil, jak se podařilo 
Malfoyovi mě chytit, to by mohlo být důvodem vašeho mínění o tom.” Harry si povzdechl. 
„Neměl jsem dovolit, aby se to stalo, já vím.” 

Bylo slyšet, že se Snape mračí, když odporoval: „Já jsem ten, který neměl dovolit, aby se to 
stalo, Harry. Byla to moje práce ochránit tě! Moje a Lupinova, řekl bych, ale já kontroloval sklep. 
Očividně jsem neudělal to, co bylo třeba, jestliže tam zůstal byť jen jeden východ, právě ten 
jeden tam byl.“ Odmlčel se a zvolna, ovládaje se, se nadechl. „Takže já bych se měl omluvit 
tobě.” 

„Když si to myslíte,” rozbrečel se Harry, hrozné pocity z té noci se v něm opět rozlévaly, „proč 
jste řekl řediteli, že už nechcete vařit elixír pro moje oči? Řekl jste, že mě chcete vidět trpět!” 

Snape úplně ztuhnul, ta slova byla jako výstřel mezi oči. „Harry! Nemluvil jsem o tobě!” 

„Nazval jste mě nezodpovědným idiotem,” vzlykal Harry, slzy mu tekly z očí dolů po tvářích, 
kde je rozmazával pěstí a utíral do polštáře. „Vždycky mi tak říkáte.” 

„Protože se mi zdá, že jsi,” suše dodal Snape, ale pak se ozval znovu, jemnějším tónem. „Ale ne 
tehdy, Harry. Nevěděl jsi, že jsi opustil bezpečné hranice. Nebyl jsi zodpovědný za to, co měli 
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dělat ti, co tě měli hlídat.” 

„Já se mě-měl s-starat o hada,” namítl nešťastně Harry, popotahoval, do rukávu pyžama si 
utíral oči. „Já jen ch-chtěl najít Salsu, to bylo vše.” 

„Pššš,” tišil ho Snape a tahal ho trochu za vlasy. „To je v pořádku Harry. Když jsem zjistil, co se 
stalo, byl jsem vyděšený, ale nezlobil jsem se na tebe, nelžu.” 

„Jo, ale zlobil jste se na někoho,” nechtěl se nechat odbýt Harry. 

„Na Lupina.” 

„Na Remuse?” ptal se Harry a zvedl udivenou tvář, pomyslel si, jak je dobře, že není vidět. 

„Ano, na Remuse,” vrčel učitel, náhle ztratil svůj klid a sebeovládání, takže odtáhl obě ruce od 
Harryho. „Ten idiotský vlkodlak opustil dům a ještě ke všemu byl tak nezodpovědný, že cestou 
zpět se coural po ulici za bílého dne, jako kdyby nikdy neslyšel o letaxu! Prakticky pozval 
Luciuse Malfoye na Grimmauldovo náměstí! A proč? Pro zatracenou zmrzlinu, jako bys byl dítě, 
které musí utěšovat sladkostmi!” 

Harry nikdy neviděl Snapea tak rozezleného, ani když Sirius tak zázračně unikl před 
mozkomorovým polibkem. Otřásl se, byl rád, že tato zuřivost nemíří na něj. Na druhou stranu, 
nechtěl ani, aby mířila na Remuse. 

„To byla neškodná chyba,” poznamenal. „Tak jako moje. Remus nechtěl prozradit, kde jsem.” 

„To nebylo stejné!” vztekal se Snape. „Když to krátce porovnáme, ty jsi nemohl v žádném 
případě vědět, že se při hledání hada dostaneš zdí ven. Lupin dobře věděl, že je skupina lidí, 
kteří tě hledají a více než to, že jsou schopní následovat ho až k tobě!” 

„Ale nevěděl, že strýc Vernon vybrebtá, že se někde potloukám s ním!” Harry bránil Remuse. 
„Nevěděl, že by mohlo někoho napadnout ho sledovat!” 

„Věděl, že je to možné!” 

„Nenávidíte ho od školních let! Nikdy jste nepřestal!” 

„Neopovažuj se soudit můj hněv, Harry,” varoval jasně Snape ledovým hlasem. 

„Nebudu.” Přes Snapeův hněv nebylo nutné souhlasit, důležité bylo něco udělat s tou 
záležitostí. 

„Prosím, profesore, nemůžete přestat vařit Vlkodlačí lektvar! Prosím, řekněte, že to neuděláte. 
To by bylo hrozné!” 

„Ano, to by bylo, že ano?” protáhl Snape temným, sarkastickým tónem. 

„Nemůžete nechat Remuse zabíjet nevinné lidi!” 

Mistr lektvarů se tomu vysmál. „Ach, Lupin je vznešený Nebelvír, Harry. I když ne tak úplně jako 
ty. Přikoval se řetězy, takže mohl napadat jen sám sebe, když nastal úplněk.” 

„Přestaňte!” vzlykal Harry. 

„Budu připravovat lektvar pro tvého prašivého přítele,” zahučel Snape, položil prst Harrymu 
napříč přes rty, když ten se chystal něco říci. „Ale neděkuj mi.” 

Harry s myšlenkou, že je to fér, kývl a začal si otírat oči. Před tím se mu nezdálo nutné ukrýt 
své emoce v sobě, ale teď, když byl klidnější, uvědomil si, že brečel. Bylo asi pozdě schovávat 
obličej, ale přesto se o to pokusil. Cítil se nejistý. Severus Snape pravděpodobně nikdy neplakal. 
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Nebo alespoň od té doby, co už nebyl malý. Šestnáct, pomyslel si, také už není malý. 

„Nedělej to,” zarazil ho Snape, postrčil jeho hlavu kousek dál od sebe. „Jestliže se tvoje slzné 
kanálky zhojily, znamená to, že obnovující lektvar začal účinkovat tak, jak měl. Lumos.” Harry 
zaslechl zasvištění hůlky. „Rozeznáš nějaký rozdíl?” 

„Ne... možná něco. Myslím, že to není světlo. Ta černá vypadá... tedy, méně černá.” 

„Šedá? Barevná?” 

„Ne, jen méně černá. Neumím to přesně vysvětlit.” Snape neřekl Nox, takže se Harry domníval, 
že je vhodná chvíle zeptat se na něco, co ho trápilo od probuzení. „Um, profesore?” 

„Hmm?” Snapeův hlas zněl tak, že to vypadalo, že dosud studuje zblízka Harryho obličej. 

„Řeknete mi pravdu, když se vás zeptám? Čestně, úplnou pravdu, bez ohledu na to, jak hrozná 
bude?” 

Snape chvíli uvažoval, než odpověděl. „Žádáte mě, abych vás neklamal?” 

Harry se do toho nechtěl zaplétat, teď tedy ne. „Chtěl bych vědět, co právě teď vidíte. Víte, 
když se díváte na mě.” 

Vypadalo to, že je Snape trochu v rozpacích. „Černé vlasy, zelené oči - aha, myslíš, jak teď 
vypadají tvé oči. Ano, řeknu ti pravdu. Zůstaň v klidu.” Harry slyšel znovu hůlku a cítil, jak byla 
oční víčka přinucena se otevřít. Nemohl si pomoci, škublo to s ním. 

Snape to nekomentoval, začal pouze rozebírat detaily. „Tvoje oči jsou intaktní, duhovka je 
dosud zelená, ačkoliv barva se zdá být mnohem... intenzivnější než před tím. Jakoby lesklejší. V 
každém případě mohu vidět zbytky jizev na tvé rohovce. Jako praskliny na skle, Harry. Téměř 
nepostřehnutelné, bohužel zatím neuzavřené. Brzy se zahojí. Myslím, že zítra můžeme začít s 
Elixírem uzdravujícím zrak.” 

Harry si úlevně oddechl. Neznělo to tak špatně. „Proč Oční elixír? Cožpak jsem ho doteď nepil? 
Ten odporně páchnoucí?!“ 

„Pottere,” protahoval Snape, nenásilně přeskočil do profesorských způsobů, „Zrak obnovující 
lektvar a Oční elixír mají zcela odlišné složení i použití.” 

„Ano pane,” mumlal Harry, pak ho napadlo něco jiného. „Není to ta dávka, ve které má prsty 
Draco Malfoy? Ron a Hermiona mi řekli, že vám pomáhá vařit moje lektvary, a tak... tedy...” 

„Ano?” 

„To je nepřijatelné,” oznamoval Harry, zvedl bradu. „A...” 

„No prosím, řekněte mi své mínění,” poznamenal Snape, znělo to... Harry nevěděl. Nějak 
uštěpačně i pobaveně zároveň. 

„Jo, ptám se vás na to,” rozhodl se Harry, že by měl. „Není to taková maličkost, abyste to mohl 
ignorovat. Nechat Malfoye blízko mých lektvarů je od vás poněkud nezodpovědné, nemyslíte, 
profesore? Jeho prokletý otec se mě pokoušel spálit zaživa, to přeci víte.” 

„Draco Malfoy není jako jeho otec,” bryskně odsekl Snape, náhle se zvedl z postele, odešel od 
Harryho. „A je to nesmysl, on nepomáhal při přípravě lektvarů pro tebe. Tvoji přátelé se mýlili.” 

„Proč tedy nepracuje podle učebnice jako ostatní, když odejdete?” 

„Myslel jsem, že mi věříš,” poznamenal Snape. Harry téměř viděl to zvednuté obočí. 
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Uvažoval o tom odpovědět také jsem si to myslel, ale to by bylo malicherné, navíc nepravdivé. 
Ve skutečnosti se ho dotklo, že Snape si nedělal starosti s tím jestli mu věří, takže ho napadlo, 
že bude lepší ho neurážet. „Poslyšte,” povzdechl si. „Věřil jsem vám během mučení v té 
ďábelské díře, takže nemáte důvod prohlašovat, že nemám právo ptát se na to, co se děje. K 
čertu, mám právo to vědět! Mimochodem, Malfoy se tu motá okolo a... děsí mě. Nevím, co 
chystá.” 

„Nic nechystá.” 

„Cože?” pochyboval Harry, odstrčil se a klekl si. „Nevíte, že nemohu věřit ani jednomu slovu z 
úst Zmijozelu?” 

„Já jsem také Zmijozel, nezapomínej na to,” vyrovnaně mu odpověděl Snape. „A co se týká 
pana Malfoye, byl v nemocničním křídle na můj příkaz. Můj a Albusův. Snažil se promluvit si s 
tebou. To je... podmínka. Zbytek musíš slyšet od něj.” 

„A to ve třídě?” naléhal Harry. 

Znělo to, jakoby Snape zkřížil ruce před hrudníkem. „Možná tě to překvapí, ale pan Malfoy 
nesouhlasí s... prací... svého otce. Přál si nějak ti pomoci, Harry.” 

„Malfoy si nemohl přát pomáhat mně,” přerušil ho Harry. 

„Ale ano, určitě chtěl a protože je v lektvarech opravdu dost dobrý, nechal jsem ho připravovat 
Lektvar bezbolestného spánku. Neví, že přidávám to, co uvařil, k ostatním studentským pracím. 
A prosím tě, abys mu to neříkal.” 

„Tyhle malé úskoky mohou skončit něčí otravou,” poznamenal Harry a překulil se zpět. 

„Můžeš mi věřit, že každá dávka lektvaru tady na ošetřovně, dokonce i ta, kterou jsem připravil 
sám, je nejprve pečlivě prověřena?” 

Harry si nemyslel, že je hloupý, ale nedávalo mu to smysl. „Takže jste zkontroloval Malfoyův 
lektvar a byl v pořádku, proč jste mi ho tedy nedal? Buď tedy je to bezpečné nebo není, 
profesore?!“ 

„Lektvary, které teď potřebuješ,” vysvětloval Snape, „jsou mnohem účinnější než ty standardní. 
Draco není zcela kompetentní je připravovat, ale nepoužil bych ho i proto, že by ti to mohlo být 
nepříjemné. Rozhodně, nepoužil.” 

Harry sebou trhl a nebyl si jistý, jestli kvůli tomu mírnému pokárání, nebo proto, že Snape 
nazval Malfoye Draco. Nelíbilo se mu to. „Omlouvám se, pane.” 

„Žádné omluvy,” řekl Snape ostře a postavil se. Legrační, když neměl hábit, Harry téměř 
neslyšel jak se pohybuje. „Teď už budeš spát, Harry?” 

„Chtěl jsem ještě něco,” zívl Harry. „Hm, bylo toho spousta, ale nemohu si vzpomenout. Aha, 
přenášedlo, bylo to... něco o přenášedle.” 

„Myslím, že je čas, aby sis odpočinul,” poznamenal Snape, pomohl mu srovnat přikrývky a 
uložil ho. To bylo něco nového pro Harryho. Vlastně ne, Snape ho asi ukládal i v Devonu. Ale 
nikdo před ním, možná rodiče, ale to se nedalo počítat, nemohl si to pamatovat. 

I pod přikrývkami se začal Harry třást. Chybělo mu Snapeovo teplo. 

Snape si uvědomil, že studený průvan způsobil, že je tam zima. Harry slyšel sérii Reparo 
zaklínadel, během nichž se s cinkáním vrátila skla, dokázal si představit pohled na spravená 
okna. 

„Omlouvám se za všechno,” mumlal Harry, zapomněl, že ho Snape žádal, aby se už 
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neomlouval. „Nechtěl jsem to udělat, nevím jak to bylo. Opravdu nevím, jak jsem to udělal.” 

„To já mám představu,” zavrčel Snape temně. „Ale teď na to není čas. Promluvíme si o tom 
zítra.” 

„Slibujete? Nevytratíte se zase?” 

„Budu připravovat ten tvůj elixír,” ujistil ho Snape, Harry zachytil jemnou změnu v tónu 
rozhovoru. Mistr lektvarů sklouzl z osobního do profesionálního. V pořádku, Harry mohl přijmout 
i tento. 

„Je to už poslední krok? Zítra už budu vidět?” 

„Nevěřím, že to půjde tak rychle,” vysvětloval Snape. „Obnovující lektvary připravily tkáň, ale 
bude potřeba nějaký čas, než Oční elixír bude mít plný efekt.” Během toho mu pomohl Snape 
posadit se a dal mu do ruky lahvičku. „Bezesný spánek pro dnešní noc, ale mnohem účinnější 
varianta než ta, kterou jste jednou nechtěl připravit. Vypij to, Harry.” 

„Nechci, nepotřebuji to,” protestoval Harry. „Nebudu mít žádné noční můry, myslím, že ne, teď 
už ne, když jsme si promluvili.” 

„Nesmysl,” Harry znal to pomalé protažení neodbytného hlasu. Vzdal to, nešikovně otevřel 
lahvičku a nalil si obsah do pusy. Hmm, bublalo to na jazyku víc než obvykle. Chutnalo to po 
ovoci. 

Myslel, že už ho Snape nechá. Byl tak strašně ospalý. Ale pak cítil ruku jemně položenou na čele 
a odhrnující mu vlasy z obličeje. Bylo to příjemné. 

„Slíbíš mi něco, Harry?” ptal se Snape jemně. „Je to důležité.” 

„Slíbit?” ptal se Harry mátožně. 

„Ano. Vyslechni Draca Malfoye, až si přijde s tebou promluvit, ano? Uděláš to?” 

Harrymu se pletly myšlenky, věděl, že něco není v pořádku, něco očividného. Načasování, to 
bylo to... 

„Napřed mě budete muset omámit,” oznámil Harry hlasem, o kterém by si někdo jiný myslel, 
že je opilý. 

„Jen mi řekni, že si s ním promluvíš...” 

„Zmijozel,” obviňoval ho Harry, vlna bláznivých slov mu tančila po jazyku. Ztrácely svůj 
význam. Nikdy si nemyslel, že zná tolik pěkných slov začínajících Z. „Zmije, zmijí, zmizet, 
Zmijozel, Z...um, zvučet, zvonit, zvoní, zkusit, zpívat, zvoní zvony, zvučí zvony, Zmi-zel...” 

Vnímal, jak si učitel brumlá cosi jako taky bych se rád propadl do nějakého omámení, ale nebyl 
si tím jistý a už vůbec ne tím, co se stalo pak. Bylo to to, co si myslel, nebo ne? 

No, rozhodl se. Nemohlo to být. Snape se nemohl lehce dotknout rty jizvy na jeho čele, nebo 
ano? To musí být to omámení lektvary, co mu přineslo pocit tepla a štěstí a také zahnalo 
nenávist. 

Nenávist je pryč, navždy. 

Harry se párkrát zahihňal, než upadl do nejšťastnějšího spánku těchto posledních týdnů.

Kapitola 30. DRACO

Harry strávil příští ráno doháněním nějakého učení. Nebo spíš posloucháním. Hermiona se 
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přihnala časně, přinesla si nějaké knihy a začarovala je, aby se četly samy nahlas. Je to parádní 
trik, myslel si Harry. Chvíli mu trvalo, než se mu podařilo přejíždět po řádcích bez klouzání 
nahoru / dolů, ale pak to fungovalo skvěle. Vlastně až na to, že to hlasité čtení znělo jejím 
hlasem. Harry měl Hermionu rád ale nemusela stále předvádět, jak všechno zná. 

Harry, určitě vypij všechen svůj dýňový džus, řekla tucet krát za dopoledne. Je v něm spousta 
vitamínu A, to je pro tvé oči opravdu dobré... 

Nenechala ho, dokud nevypil sklenici do dna. Naštěstí ho nenutila do další předtím, než 
odklusala na vyučování. Byla to otrava, tady v nemocničním křídle, s věčně se zbytečně 
rozčilující madam Pomfreyovou a nepomáhaly ani návštěvy kamarádů. Opět ho uklidňovala, 
vykládala svým zvonivým hlasem o tom, jak ví, že vše bude brzy lepší a přitom bylo Harrymu 
úplně jasné, že tohle ona vědět nemůže. 

Bláznivá baba. Dokonce mu nedovolila ani samotného jít do koupelny! Jako kdyby nevěděla, že 
během šesti let střetů s Voldemortem, zápasech famfrpálu a několika nehodách při lektvarech 
byl Harry v nemocničním křídle tolikrát, že se tu dokázal orientovat i po slepu! 

Nakonec ho nechala samotného a Harry se zaposlouchal do proudu Hermionina výkladu 
kompletní kapitoly Přeměňování. Byl dosud pozadu, ale ten předmět ho unavoval, takže popadl 
jinou knihu z hromady na stolku, namátkou ji otevřel a začal přejíždět po řádkách. Hermionin 
dívčí hlas se rozlehl pokojem. 

„Ačkoliv Ulbersko-Nordmanský klasifikační systém je dosud částečně používán, ve skutečnosti 
rozdíl mezi kouzly s hůlkou a myšlenkovými kouzly není jen v soustředění, ale zejména...“ 

Ozvaly se kroky a hlas Draca Malfoye přerušil předčítání. „Grangerová, k čertu, co to Pottera 
učíš? Nebudeme tu snad trčet ještě týdny...“ Hlas přicházel zpoza zástěny, kterou přičarovala 
Pomfreyová, když posledně mazala Harryho balzámem. „Kde je Grangerová?“ 

Harry sevřel rty a zavřel oči, jako kdyby to mělo cenu a Draco ho viděl. Efekt to pravděpodobně 
nemělo žádný, myslel si, vždyť byl slepý, ach jo. „Přenesla se, když tě slyšela přicházet,“ 
nadhodil, zvědavý, co na to Zmijozel. 

Draco zalapal po dechu, ale pokusil se to zakrýt zakašláním. „Neříkej mi, že ta Mudlovská šm... 
Že někdo narozený mudlovským rodičům se dokáže přemisťovat.“ 

Zajímavá změna terminologie, zvlášť u Draca Malfoye, ale vše, co si Harry myslel o Zmijozelu 
bylo... bylo, že Zmijozel hraje nějakou falešnou hru. „Samozřejmě, že se umí přemisťovat,“ 
Harry mu odpověděl tónem jak-se-můžeš-tak-pitomě-ptát. „Cože, ty to nevíš?“ 

„Pottere,“ protahoval Draco. „Nikdo se nemůže přenášet uvnitř hradu.“ 

„Domácí skřítkové mohou,“ poznamenal Harry. Bylo to prima, nutit Dracovi myšlenku, že 
Hermiona by mohla být lepší kouzelnice než on. Samozřejmě, že je, on se jen zkoušel přimět 
toho urozeného, čistokrevného, aby to uznal. „Podívej se třeba na Dobbyho, ten to dokáže. 
Pamatuješ se na Dobbyho, Malfoyi?“ 

„Myslíš si, že si pamatuji ty stovky skřítků, kteří se tu motají?“ Smál se škodolibě Draco. 

„Byl původně tvého okouzlujícího otce,“ prskal Harry a když Draco nereagoval, dodal: „Až do 
dne, kdy se stalo to s tou ponožkou...“ 

„Jo ten,“ zahučel Draco. 

Zajímavé, že nezačal jako obvykle bránit otce, nebo nevyjel vztekle na Harryho. Zajímavé, ale v 
této hře bylo asi více odboček. „V každém případě,“ pokračoval Harry stále veseleji, „Hermiona 
strávila velmi mnoho času s domácími skřítky. Starala se o jejich záležitosti. Určitě se 
pamatuješ na SPOŽÚS, že? Byl jsem šokován, když se začala objevovat a mizet z pokoje právě 
tak, jako to dělají oni, ale řekla mi, že jí prozradili, jak na to.” 
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Když si Draco odfrknul a přistoupil blíž, v Harrym stouplo zatím nepříliš zřetelné napětí. Někde 
uvnitř se cosi svíjelo, připravovalo, otřásalo potlačovanou zuřivostí. Cítil hučení síly vibrující 
hluboko v něm, někde blízko jeho magického jádra a temnota se zajímala, jestli ji vypustí na 
Draca. Pravděpodobně ne. Nerad by zase vyrazil okna. 

„Jsi překvapivě dobrý lhář na Nebelvíra,“ zřejmě nepostřehl Harryho potíže. „Na chvíli jsi mě 
zmátl.“ Zavrzání oznámilo, že se Draco posadil. 

„Ach prosím, jsi můj host,“ mávl Harry s úšklebkem rukou. Jeho nutkání smést ho opadlo, když 
si sedl, takže okna byla snad v bezpečí. „Jinak, proč si myslíš že jsem lhal? Hermiona je 
talentovaná, to víš. Dokonce jsem slyšel říkat, že je nejchytřejší čarodějka v ročníku a ti kdo to 
říkali, věděli o čem mluví.“ 

„No, jsi lhář, protože,“ vykládal Draco, znělo to jakoby si nervózně rovnal hábit nebo vázanku. 
„Domácí skřítkové nenávidí ty kecy o svobodě, které se jim ona snaží vecpat do krku. Nejsou 
její kamarádi. Mimochodem, je mi jedno, jak se ta zatracená Grangerová dokázala přemístit, 
hlavně že tě nechala mému něžnému opatrování.“ 

Něžné opatrování. Harrymu naskákala husí kůže po celém těle, všechny předchozí nepříjemné 
pocity se vrátily jako za trest. O Bože, co tady vlastně Malfoy dělá? Nic nechystá, řekl Snape, 
ale Harry tomu nemohl uvěřit. Mistr lektvarů nemůže přeci vědět všechno. Neví, na příklad, jak 
Harry a jeho přátelé, během poslední cesty z Bradavic domů, zakleli Malfoye do něčeho 
podobného obrovskému slimákovi. Nacpali ho do přihrádky na zavazadla a nechali ho tam trčet 
a on neměl šanci něco s tím udělat. 

A teď tu šanci měl. 

Když Harry pocítil letmý dotyk na pokrývce přehozené přes nohy, udeřil tvrdě tím směrem. 

„Do hajzlu, au!“ vyjeknul Draco a uskočil zpět. „Co máš k čertu za problém?“ 

„Dej ode mě pryč ty tvý hnusný ruce!“ ječel Harry ještě hlasitěji. 

Madam Pomfreyová tam byla v okamžiku. „Co to bylo? Pane Malfoy?“ 

„Potter mě praštil! Sakra, málem mi zlomil zápěstí!“ 

„Jo, řekl jsem, ať dá ode mne ty hnusný ruce pryč!“ 

„Nechtěl jsem ti ublížit, ty idiote! Jen jsem hledal text z Přeměňování, abych ti přečetl lekci, 
kterou jsi zmeškal!“ 

„Ty jsi mi chtěl číst nahlas,“ opakoval Harry výsměšně. „To určitě. Poslyš, Malfoyi, nechci abys 
tady okolo číhal, nechci, abys sledoval, jak spím a k čertu, nechci, abys pro mě připravoval 
nějaké lektvary. A teď, jdi pryč!“ 

Po jeho proslovu následovalo mrtvé ticho. Harry slyšel jen zašustění pláště. 

„Madam Pomfreyová,“ zkusil to Harry znova, „pošlete ho pryč.“ 

Obvykle důrazná lékouzelnice se podivně zdráhala vyhodit Malfoye. Vykrucovala se a 
vysvětlovala Harrymu, že on potřebuje společnost, ignorovala jeho odpor, nakonec ukončila své 
argumenty slovy: „Budu ve své kanceláři, pane Pottere. Určitě vás budu slyšet, kdybyste něco 
potřeboval.“ Obrátila se k Dracovi. „Pane Malfoy, udržujte si odstup nebo se vsadím, že to 
skončí hůř než modřinou.“ S těmi slovy odešla pryč. 

„Hergot,“ zaklel Harry. „co se to tu děje?“ 

Patrně na doporučení lékouzelnice si Draco odsunul židli pár stop od Harryho. „Ona slyšela 
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Brumbála jak mi říká, abych tě občas probudil, to je vše.“ 

Harry se zašklebil, věděl, že by neměl Pomfreyovou pomlouvat, ale po tolika dnech jejích 
úděsných keců si nemohl pomoci. „Jsi si jistý, že ji neuplatila hromada galeonů od tvé rodiny?“ 

Draco zůstal podivně tichý, než se nakonec zeptal: „Tobě nic neřekli?“ 

„Neřekli?“ 

„O mé rodině.“ 

„Nechci to vědět,“ odsekl Harry. „Bohužel mi nemůžeš říct nic příjemného, jako: Hele Pottere, 
mého otce konečně dostali zpátky do Azkabanu a teď už nevyleze ven, nebo Pottere můj otec 
byl právě rozmáznut na placku náklaďákem, nebo...“ 

„Panebože, Pottere, můj otec mě vydědil, nechce se mnou mít nic společného a dal rozkaz, aby 
mě zabili.“ 

Harry zapomněl zavřít pusu, ale jeho šok trval jen chvíli. „Ale prosím tě! Co tím sleduješ, 
takovou povídačkou? To je určitě plán, jak se dělat hezký před Brumbálem, pak ho podvést a on 
bude další, koho tvůj drahý otec zpracuje jehlami?“ 

„Možná tě to bude šokovat, ale já jsem nebyl právě u vytržení nad tím, co ti můj otec udělal!“ 

„Jistě jsi vyplakal celé řeky slz,“ poškleboval se Harry. „Bradavice to spláchlo do jezera. 
Naposledy jsem slyšel, že ta obrovská oliheň chce zhltnout hrad.“ 

„Hele, ty nevíš jaké to je!“ jízlivě mu odpovídal Draco. „Ty, s tvým perfektním otcem, každý ho 
opěvuje. James Potter. Čistokrevný a bohatý, stejně jako můj. Ale tvůj byl ideál, vznešený a 
statečný, dokonce položil život za správnou věc. Vsadím se, že nikdy neudělal žádnou chybu!“ 

Harry ztuhl, pak popadl roh pokrývky a zmuchlal ji, jen aby nějak zaměstnal ruce. „O mém otci 
nemluv,“ štěkl na Draca. „A nepřesvědčíš mě, že jsi na dně a že jsi se změnil, ne, když jsi si 
celá léta tady hrál na mladého smrtijeda.“ 

„Mysli si, co chceš,“ odpověděl tiše Draco, znělo to najednou... krotce. 

„Díky, budu.“ Odpověděl Harry za chvíli a když se nedočkal další odezvy, naléhal: „Takže co? 
Budeš mě oblbovat dál zas nějakým výmyslem? Nebo máš jiný důvod a chceš aby bylo vidět, 
že tu sedíš?“ 

„Ne, to je dobrý.“ 

„Dobrý?“ 

„Jo, dobrý,“ odpověděl Draco pochmurně. Jeho hlas zněl blíž než předtím, takže Harry pochopil, 
že se nahnul kupředu. „Podívej, nepočítal jsem s tím, že mi uvěříš. Jsem si jistý, že by to 
dopadlo stejně, kdybych byl na tvém místě. Ale musel jsem ti to říct, i když to pokládáš za 
hromadu lží.“ 

„Tu haldu lží jsi mi musel říct, protože ti to Brumbál a Snape dali jako podmínku, podmínku 
čeho?“ 

„Abych mohl zůstat v Bradavicích, ty pitomče!“ Vybuchl Draco. „Moji rodiče byli moji legální 
opatrovníci. Můj otec chtěl, abych se vrátil domů, ale věděl jsem, že mě zabije jakmile se tam 
objevím, tak jsem přišel za Severusem a požádal ho o pomoc...“ 

„Severusem!“ vykřikl Harry šokovaně. 

„Jo, možná ti nedošlo,“ posmíval se Draco, „ale on je tak trochu v čele mojí koleje. Víš, on je z 
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těch dospělých, kteří ti pomohou, když je tvůj život v hajzlu!“ 

„Jsi pitomec, já vím, že on je v čele tvé koleje!“ Opět si Harry uvědomil, že Snape se stará o své 
studenty jinak než McGonagallová. Když ji přišel v prvním ročníku žádat o pomoc, protože byl 
Kámen mudrců v nebezpečí, řekla, že nemá co by mu k tomu mohla říci. Nakonec si musel 
poradit sám. „Nazval jsi ho Severus?“ 

Znělo to, jako kdyby si Draco prohrábl vlasy prsty, když se zarazil nad posledními slovy. „Ach 
tak, znám ho vlastně od nepaměti, vždycky jsem ho tak oslovoval, ale když jsem sem přišel, 
žádal, abych ho v hodinách a tak oslovoval profesore. Potom, co jsem mu oznámil, že mě zabijí 
okamžitě když se vrátím domů, udělal vše pro to, abych se vracet nemusel.“ 

„Co to hraješ za hru?“ povzdechl si Harry. „Proč by tě měl tvůj otec zabíjet?“ 

„Má proto kopu důvodů,“ odpověděl Draco a zvedl se ze židle. „Ale hlavní je tento. Nepraštíš 
mě zase, že ne? Chci ti něco dát.“ 

„Nechci nic, co ty bys mi chtěl dát,“ ušklíbl se Harry. 

„Já vím, Brumbál mi dal zpět ten malý symbol, který jsem ti posledně hodil,“ připomněl mu 
Draco. „Ale je to jinak. Budeš to chtít, ať se nejmenuji Malf... tedy, nevadí. Prostě to budeš 
chtít.“ 

Harry cítil jakýsi tlak kolem žaludku. „Co na mě chystáš?“ 

„Dotkni se toho. Tady je to...“ 

Harry vnímal, že se Draco neobvykle zajímá o to jak bude reagovat, to se mu samozřejmě zdálo 
podezřelé. „Vše, co tuším, je, že to může být spící mládě třaskavého skvorejše,“ vybuchl. 
„Možná přijdu o ruku, když na to sáhnu!“ 

„Skutečně si myslíš, že bych propašoval nějakého živočicha Pomfreyové přímo před nosem?“ 
Chechtal se Draco. „To mi lichotíš! To je to nejmilejší, cos mi kdy řekl.“ 

„Tak to dej pryč, ať je to co je to!“ 

„Kde je tvá slavná nebelvírská statečnost?“ 

Harry se zhluboka nadechl, rozhodl se výkřikem přivolat madam Pomfreyovou. 

„Merline, pomoz,“ povzdechl si Draco, jeho žertovný tón zmizel. Ignoroval možnost, že by ho 
mohl Harry začít mlátit, rychle popadl Harryho ruku a položil mu ji na něco špičatého. „Tady je 
to.“ 

Jestliže by Harry měl napsat seznam věcí, které by mu Malfoy nikdy, nikdy nedal, tak tato by 
byla hned na začátku seznamu deset palců dlouhého. 

Hůlka     

A nebyla to jen tak ledajaká hůlka, byla to ta jeho. Cítil slabé vyzařování, hladil ji po celé délce, 
poznávala ji nejen jeho ruka, ale i jeho magie. Magie ji dosud nedokázala použít, ale cítila ji. 
Byla tam, cítil tu krásnou záři uvnitř, stejně jako ten první den v Olivanderově obchodě, ten 
pocit neznal od operace v nemocnici Frimley Park. Harry si s úlevou oddechl, zapomněl na 
moment na Malfoye a těšil se z pocitu magie proudící mu tělem. 

Co kdyby zkusil nějaké kouzlo...ale stěží s Malfoyem v patách, ten tu seděl a sledoval ho. Věštec 
sice vybreptal jeho ztrátu magie celému kouzelnickému světu, ale Harry nemínil předvést před 
Zmijozelem, jak mu selže i jednoduché Lumos. 

„Jak jsi k ní přišel?” nakonec se Draca zeptal. 
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„Šlohnul jsem ji otci.” 

Harry zadržel dech. „To je opravdu důvod aby se tě zřekl.” 

„A přál si mou smrt, nezapomeň.” 

„Jo, tohle mi nezní tak špatně, dokonce i teď, když jsi mi právě vrátil mou hůlku.” 

„Nežertuj,” naléhal Draco. „O tomhle ne.” 

„Proč si k čertu myslíš, že žertuji?” 

Draco si povzdechl. „Protože já jsem tam byl, Pottere. Přál jsem si tvou smrt. Sakra, když chceš 
slyšet pravdu, zprvu jsem si taky přál, aby tě mučili. Ale vůbec jsem si nedovedl představit, jak 
strašné je to přání a když jsem viděl, co ti můj otec dělal, já jsem...se vzbouřil - to asi není to 
správné slovo. Věděl jsem, že ve skutečnosti nestojím o takový život, dělat něco takového. 
takže...“ 

„Takže jsi sebral moji hůlku, aby sis to vylepšil u Brumbála,” shrnul to Harry s úšklebkem. „Velmi 
zmijozelské.” 

„Ano, to bylo,” neodporoval Draco. „Ale nebylo to tak, jak si myslíš. Nedělal jsem to s chladným 
rozmyslem. Udělal jsem to, protože jsem prostě musel. Především proto, že odklon od aktivit 
naší rodiny mě staví na tvoji stranu v této válce a hůlka je tvoje nejlepší zbraň! Podívej, já vím, 
čí je to dvojče a co to znamená. A pak, byl jsem na dně, musel jsem se pokusit nějak uniknout 
otci, jeho plánům se mnou. Potřeboval jsem pomoc a myslel jsem, že potřebuji nějak vyjádřit 
moje úmysly, byl jsem si jistý, že ani Severus by mi nevěřil.“ 

„Snad si nemyslíš, že já ti věřím, ať si Snape říká co chce,” a pak naznačil: „neměl bys být na 
hodině? Není víkend.” 

„Na Lektvarech,” vysvětlil Draco, „Severus mě uvolnil.” 

No jo, Severus ho uvolnil. 

„Tak běž a řekni mu, že jsi dnes udělal dobrý skutek,” štěkl na něj Harry. „Přinesl jsi slepému 
chlapci jeho hůlku, není to ta nejsladší věc?” 

Draco se ani trochu nepohnul. Tedy Harry měl ten dojem. 

„Čemu z toho, zmiz ksakru odtud, nerozumíš?” Hulákal frustrovaný Harry. 

Ozvaly se rychlé kroky a pak Draco vyrovnaně poznamenal: „To je v pořádku, madam 
Pomfreyová. Jen odpouští páru. To je přeci zdravé, že ano?” 

„Já. Chci. Abys. Odešel. Malfoyi.” Harry se pokoušel o co nesrozumitelnější vyjádření. „Teď.” 

„Profesor Snape mě požádal, abych s tebou probral cos zameškal,” vysvětloval Draco, v hlase 
zněla téměř zosobněná nevinnost, že se Harrymu chtělo začít ječet. „Dohodli jsme se, že by 
Potter neměl být tak pozadu. To víte, závěrečné zkoušky budou už za dva roky.” 

Lékouzelnice něco zamumlala a protentokrát odešla hned. 

„Jsi skutečně špatný lhář,” posmíval se mu Harry. „Snape neřekl vůbec nic takového!” 

„Ne, ale vsadím se, že by s tím souhlasil,” přesvědčeně prohlásil Draco. „Tak co říkáš? Budu ti 
číst z Lektvarů a vykládat ti, co ke které kapitole děláme při hodinách. To bude lepší, než tu tak 
ležet a unudit se k smrti.” 
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„Jdi do hajzlu.” 

Dracův hlas byl hladší než sklo. „No tak tedy. Miluješ, když mě máš naslouchat, bral jsem lekce 
deklamování již od třech let. Jde mi to úžasně. Jestli chceš slyšet nějakou klasiku tak co by se ti 
líbilo? Asi Sonnet 2537 od Adelafy Steppelburnové?” Upřímně se při tom chechtal. „Probralo tě 
u mého lože, kladivo samotného Thora, pečlivě střežené. Trofejí bude, já hlásám, pár hrabáků v 
mém doupěti....“ 

„Zmlkni,” Harry se usilovně snažil nesmát. Možná to byl Malfoyův zcestný nápad, možná ho 
napadlo, že Harryho pobaví, nebo Merline chraň, chtěl skutečně s ním zůstat. „Ta báseň stojí za 
starou belu a to jak ty ji přednášíš...” 

„Pokračoval bych, leda bys radši poslouchal něco o Lektvarech,” vyhrožoval Draco. „Hmm, víš 
co by bylo opravdu zábavné? Takhle začít Sonetem 1, pustím se pak dál, zjistíme kolik si toho 
pamatuju? Hmm, myslím, že se určitě dostanu až k Sonetu 62...” 

„Fajn, tak tedy Lektvary!” 

Draco se zasmál a popadl jednu knihu z té haldy. „Tak, podívejme se, co to je, Pottere. Hele já 
opravdu mám postranní motiv. To by ti mohlo vyjasnit situaci.” 

„Jaký motiv?” 

Ze Zmijozelova hlasu, se zcela ztratil veselý tón. „Řekl jsem, že bych rád byl na straně vítězů. A 
ty vlastně stojíš v čele, ne? Takže v žádném případě nesmíš školu ukončit tak, abys nebyl 
kvalifikován pro výcvik na Bystrozora. A neuraž se, nutně potřebuješ pomoc s Lektvary.” 

„Dostal jsem Nad očekávání při NKÚ!” namítl Harry. 

„Ale OVCE budou desetkrát těžší než NKÚ,“ odporoval Draco. „Řekni Grangerové ať tě učí, je na 
to dost dobrá. Ale nezanedbej to. Nemůžeme si to dovolit.” 

„My?” odfrkl si zlostně Harry. 

„Ano, my. My všichni, jestli tomu nerozumíš.” Draco se tlumeně zasmál. „Oh, ještě něco. Zahoď 
to pitomé předčítání od Grangerové. Nechci, aby předčítal někdo kromě mě a ničil tak mou 
práci.” 

„Jak to víš...” 

„Měl jsem to přímo před nosem víc než deset minut. Víš, že je obarvená na nebelvírské barvy?” 

„To snad ne... skutečně?” 

„Opravdu. Nemusíš mi věřit, ale brzy to uvidíš sám.” 

Harry si odfrkl. „Ach ne, to je něco. Malfoy se mě pokouší povzbuzovat!” 

„Ne, to ne,” bránil se Draco. „Jen jsem ti to chtěl říci. Severus připravil spoustu Očního elixíru. 
Přinese ti ho sem jakmile skončí vyučování.” 

Harry zamračený, zmatený. „Slyšel jsem ho před několika dny říkat, že ten elixír připravuje.“ 

Draco se plácl do čela. „Zaslechl jsi náš rozhovor, že? Připravoval čerstvé várky každý den, pro 
případ, že by tvoje oči byly na něj už připravené.” 

Takže už opravdu ke mně necítí nenávist. Říkal si pro sebe Harry, ale před Malfoyem to nemohl 
říci nahlas. Uvědomil si, že ani před Ronem a Hermionou. Na tom ale nezáleželo, věděl to a to 
bylo důležité. 
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„Dobře, takže Lektvary,” začal Draco. „Podívej, začneme od toho co jsme brali než jsi zmizel, 
Kapitola 5: Možnosti užití a zneužití dračí krve. Podívej... tedy promiň, tady je to. Posloucháš? 
Jestli usneš, zraníš moje city. Ale zastav mě, když se budeš chtít na něco zeptat.” 

„Přestaň plivat jedovaté sliny a začni číst,” byl Harry hrubý. 

Dracovy zuby cvakly, jak se snažil nedat stejně jedovatou odpověď . Nakonec neřekl nic než: 
„Všechny lektvary založené na dračí krvi se dělí podle těchto...” 

***

„Doháníte školu,” Snapeův hluboký hlas přerušil Dracův monolog. 

„Myslím, že jsem ho uspal,” namítl Draco. „Měl by se ptát... Nikdy se na nic neptá. To není 
nejlepší způsob vyučování, Pottere. Nikdy jste neslyšel o Sokratově metodě?” 

„Ne, co to je?” ozval se Harry, nadzvedl se a dokázal tak, že je vzhůru. 

„No, nejsem si jistý,” huhlal Draco. „Ale zní to dobře, ne?” 

Matrace se pod Harrym prohnula, jak si Snape sedl vedle něj a vzal ho za bradu, aby si přidržel 
jeho tvář v klidu. „Zase to vypadá lépe než posledně,” oznámil. „Lumos... vidíš nějakou 
změnu?” 

„Ta černá je míň černá, jako předtím. Profesore... musí tu být Malfoy?” 

„Hmm? Ano, musí.” 

Zřejmě nepochopil narážku. „Ať jde pryč!” 

Snape se obrátil ke zmijozelskému chlapci. „Vrátils mu to?” 

„Nemohu říci, že bych slyšel něco jako děkuji ti moc, vím, žes riskoval život, abys mi to přinesl,  
ale ano má svou hůlku zpět.“ 

„Děkuji ti, Malfoyi,” řekl Harry tak nahlas jak jen to šlo. „Teď můžeš jít.” 

„Profesore?” zeptal se blonďatý chlapec. 

„Zůstaň.” 

„Nechci ho tady!” protestoval Harry. 

„Mělo by ti to být zcela jasné,” odpověděl Snape. „Chci aby tu zůstal.” 

„Proč?” 

„Nox,” ignoroval Snape jeho otázku. 

Harry chtěl opět něco namítat, týkalo se to toho, co prý mu mělo být zcela jasné, ale v tom 
přichvátala madam Pomfreyová. „Je čas na Jizvy zcelující balzám,” oznamovala. 

„Ano, přinesl jsem čerstvý,” odpověděl jí Mistr Lektvarů. 

„Dobře,” odsekla lékouzelnice, „protože tu jste a pouze vy se ho můžete dotknout, aniž by vás 
praštil, nechám vám raději tu čest to udělat.” 

„Poppy má pocit, že zasahuji do jejího teritoria,” poznamenal Snape, když odešla. 
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„Ona je tak trochu...” 

„Harry,” varoval ho Snape hlubokým, temným tónem. 

„Čarodějnice,” dokončil Harry a i když ho učitelovy prsty stiskly pevněji, trval na svém. „Ano, 
je.” 

Draco vydal zvuk něco mezi smíchem a odfrknutím. 

„Tak tedy, vraťme se k tobě, Harry,” nařizoval Snape. „Prohlédnu tě a pak se postaráme o oči.” 

Harry zvýšil hlas. „Předpokládáte, že tu budu dělat striptýz před ním? Jsem slepý a neuvidím jak 
se hloupě uculuje. Jste tak naprosto potrhlý šílenec?” 

Draco začal hučet cosi beze slov, ale pak se dalo rozeznat něco jako spousta bodů z Nebelvíru 
pro mě... eee... eee... 

Snape neřekl o bodech ani slovo. „Tak nejprve kabátek od pyžama,” vysvětloval. „Draco tě 
pomáhal ošetřovat, pamatuješ? Chtěl bych, aby viděl, co ti udělali.” V jeho řeči ale byl skryt jiný 
význam. Udělej to pro mě Harry. Harry doufal, že tam bylo i vysvětlím ti to později. 

„Tak dobře,” zasténal celý špatný z možné ztráty důstojnosti, neschopnosti rozepnout si sám 
všechny knoflíky, toho, jak je roztřesený. 

Draco zalapal po dechu, když viděl Harryho poraněný hrudník. 

„Hm, díky,” bručel Harry. Pak k učiteli: „Říkal jste, že mé oči vypadají dobře, více měně. Jak je 
na tom zbytek? Už nemám takové bolesti.” 

„Pane Malfoy?” pobídl Snape, sám začal natírat jednotlivé rány mastným balzámem. 

„Vypadá to dobře, Pottere,” řekl Draco, ačkoliv slova zněla, jako kdyby je musel z hrdla 
vytlačovat. Možná k tomu potřeboval odvahu. Harry cítil, že se chlapec zadíval napřed na 
učitele, než pokračoval. „Ty... eh, jizvy vypadají jako rudé tečky. Nejsou otevřené ani velké.” 

„No, všechno mi vysvětlila tvoje zhnusená reakce,” obrátil se na něj Harry. „Ne že bych se 
staral o to jestli jsi ze mně zhnusený, rozumíš?” 

„To jen, že je jich tak moc,” namítl Draco, jeho hlas zněl teď až nemocně. 

„Jo, čtyři sta dvanáct!” odsekl Harry. „Přibližně. Přestal jsem je počítat, když se ten nelidský 
Voldemortův zasraný vlezdoprdelka, který je známý jako tvůj otec, pustil do mých očí!” 

„To stačí, Harry,” huboval ho Snape. „Teď záda.” 

Harry se rozzlobeně obrátil, i když byl vlastně rád, že nemusí celou tuto proceduru opět 
podstoupit s lékouzelnicí. Nesnášel dotyk jejích rukou. Jejích a vlastně jakýchkoliv, mimo 
Snapeových. Stále ještě ne. Harry si nedovedl představit, jak dlouho to tak ještě bude. Třeba 
Remus by z toho mohl mít deprese. 

„Kdy se budu moci setkat s Remusem?” najednou se zeptal Harry. „Už musí být v pořádku.” 

„Ty mu říkáš Remusi?” Trefil se do černého uštěpačnou poznámkou Draco. 

„Kdy, profesore?” Naléhal Harry, ignoroval druhého chlapce. 

„Myslíš, že je vhodná chvíle o tom uvažovat, Harry?” Klidně odpověděl Snape. jednou rukou 
držel Harryho rameno v klidu, aby mu mohl jemně vtírat balzám do ran za uchem. „Což tak 
počkat, až tvůj zrak bude normální?” 
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„Podívejte, asi si myslíte, že mě Remus bude rozmazlovat, ale...” 

„Víš, já se obávám něčeho úplně jiného,” protahoval odpověď Snape. „Lupin obviňuje sebe za 
tvůj dnešní stav a za všechno. Pozvat ho, dokud jsi slepý by znamenalo ještě navršit jeho pocit 
viny. Já bych si s tím normálně nedělal starosti, takže pokud máš pocit, že je tím vinen, tak ho 
pozveme hned, chceš?” 

„Fajn,” odsekl Harry, v žádném případě se nechtěl hádat před Malfoyem. 

„Mimochodem, Lupin našel tvého hada,” poznamenal Snape. Natíral poslední stopy po jehlách 
v místě chlapcova pasu. „Salsa se stočila do rohu v krbu. To může být důvodem její nemoci, 
mohla ji zasáhnout magie, když někdo přicházel nebo odcházel. Nemagická stvoření nereagují 
někdy dobře na zásah zaklínadel. V každém případě udělal pro ni pěknou krabici a přesvědčil ji, 
aby si tam zvykla spávat.” 

„Salsa je tedy v pořádku.” Radoval se Harry. 

„Ano. Když budeš chtít, Lupin ti ji přinese až sem půjde, doporučoval bych, aby použili 
Bradavický Expres. Salsa by mohla špatně reagovat na přenos letaxem nebo přemístění.” Harry 
slyšel učitele utírat si ruce nebo dělat něco podobného. „Mohl by ses pod pasem natřít 
balzámem sám? Prostě rozetřít ho všude. Budeš sice trochu upatlaný, ale myslím, že to 
zvládneš.” 

„Můžu. Vy alespoň to necháte na mně, ne jako ta - čarodějnice, která mě drapne vždycky, jako 
by mi šlo o život, kdykoliv chci jít na ten zatracený záchod! Říkal jsem jí, že dokážu sám přejít 
pokoj, ale né...” vzpomněl si náhle Harry, na svůj největší důvod pro brblání proti madam 
Pomfreyové. „Profesore, prosím, řekl byste Malfoyovi, že klidně může odejít?” 

„Dobře, počkáme chvíli venku, než se natřeš balzámem, pak přijde na řadu Elixír,” oznámil mu 
Snape. 

„Přijďte sám,” volal za ním Harry. 

„To je nezdvořilé vůči vám, pane,” slyšel Harry Dracovu poznámku, když odcházeli. „Dal byste 
mu školní trest do konce života, kdyby vám něco takového řekl při hodině.” 

Snapeovu odpověď nezaslechl. 

*** 

„Malfoye tu nechci,” vzpouzel se Harry a odvracel se, když se učitelovy prsty dotkly jeho tváře. 

Draco si dlouze utrápeně povzdechl. „Já ti to neudělal, Pottere. Můžeš říci, co se ti zase honí 
hlavou? Nijak mě netěší být tady s tebou, když vykládáš takové pitomosti.” 

Harry ho ignoroval. „Proč jste trval na tom, aby tu zůstal trčet?” dožadoval se. 

Snapeův tón byl strohý. „Například ze stejného důvodu, pro který nás dva, mě a tebe, dal 
dohromady ředitel. Tak otoč hlavu.” 

Harry to udělal, zuřil. Zapomněl však na tu urážku v momentě, kdy Snapeovy prsty zasáhly 
jedno jeho oční víčko. Bylo to jako minulou noc, vlastně daleko horší, neúprosný tlak, jako o 
Samhainu. Harry zcela ztratil kontrolu nad svým jednáním, vykřikl a začal se zmítat. 

Snape se posadil a chvíli přemýšlel. „Pokusíš se nechat mě nakapat ti elixír do očí?” 

„Ano, zatraceně, já se snažím! Nemohl bych to udělat sám, stejně jako s balzámem?!” 

„Tohle je důležitější než balzám. Celá plocha oka musí být pokryta dříve než mrkneš a elixír se 
smísí se slzami. Jak bys to chtěl udělat?” 
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Harryho nic nenapadalo. Myslel na to, že by to mohl jakž takž vydržet, kdyby ho Snape držel 
během kapání. I když i o tom pochyboval, nahánělo mu to hrůzu. „Nejlepší by bylo, hm... 
kdybyste mě během toho držel. Nakonec... myslím, že víte jak.” 

„Jsi si jistý, že je to rozumné, Harry?” 

„Je, když to bude rychle,” bručel Harry. „Přečkám to. Možná budu ječet jakoby mě zapichovali, 
ale není to jako... hm... skutečné. Je to jen reflex.” 

Snape mu shrnul vlasy. „Co se týče reflexu, pochopil jsem, myslím ale, že budu potřebovat obě 
ruce, abych tě udržel v klidu.” 

Harry tiše zasténal, pronásledovaly ho vzpomínky. „Dobře, domnívám se, že by madam 
Pomfreyová mohla aplikovat ty kapky. I když, jak říkala prve, nebude tím asi zrovna nadšená.” 

Malfoy šel pro ni, ale přišel oznámit, že odešla. „Mám se jít po ní podívat?” 

„Ne,” nařídil Snape. „Můžeš to udělat ty, Draco. Budu si alespoň jistý, že je to uděláno 
pořádně.” 

„A zrovna držet,” vykřikl Harry. „On se nepřiblíží k mým očím, vždyť to byl jeho otec, co...” 

„Já nejsem můj zatracený otec!” Křičel Draco. 

„Vzpomínám si,“ zahřměl Snape, „žes nebyl příliš rád, když ti byly stále znovu a znovu 
připomínány chyby tvého otce, nemám pravdu, Harry? My všichni víme, kdo ti to udělal, není 
třeba to do nekonečna omílat, je to jasné?” 

„Ano, pane,” zamumlal Harry naštvaně, nečekal, že by mu mohl Snape připomenout právě 
toto. 

„Takže, dovolíš, aby ti Draco pomohl?” Snapeův hlas postrádal v tu chvíli obvyklou výsměšnou 
ostrost. „On ti chce pomoci, Harry. Už jsem ti to říkal. Věř mi.” 

„Proč on mi chce pomáhat? Tomu nerozumím.” 

„On, je náhodou zrovna tady!” přerušil ho Draco, zaznamenal, že Harry je mimo... sebe. „A chci 
pomáhat proto, že to, co ti udělal můj otec bylo odporné a kruté. Jestli to není pro tebe dost 
dobrý důvod, Pottere, pak se na to vykašlu!” 

„To jo, to by mi vyhovovalo,” vypálil Harry, ale pak to vzdal. Po pravdě řečeno, chtěl by už mít 
ten pitomý elixír za sebou a pokud tu byl Snape, neměl Malfoy moc příležitostí sabotovat jeho 
léčení, že? Ne, že by mu myšlenka na Malfoyovy protesty proti odpornosti a krutosti nezvedala 
žaludek. To nebylo příliš pravděpodobné. Vždyť to byl stejný chlapec, který vymýšlel jak 
zorganizovat co nejstrašnější smrt hypogryfa. Odpornost a krutost byla ve znaku Malfoyů. 
Všech Malfoyů. 

Jo... Malfoy může podfouknout Snapea, ale co se týče Harryho, ten se obával, že Dracova 
historka je jen snůška nesmyslů. 

A Harryho instinkty byly obvykle dobré. Dokonce i Snape to řekl.

Kapitola 31. DOPIS DO SURREY

„Tedy, to je ohromný“, řekl Harry, když bylo po všem. „Neznám nic lepšího než potit se jako 
myš, protože mě drží dva Zmijozeláci a patlají mi do očí nějaký mazlavý hnus.“ 

„Jestli chceš osvěžující kouzlo, měls mi říct,“ podotkl Draco. 
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„Tebe nebudu nikdy o nic prosit...“ 

„Pozdě!“ 

Harry cítil závan chladného vzduchu po celém těle, dokonce mu rozverně foukl do uší než 
zmizel. Profičel skrz flanel jeho pyžama a vzal se sebou všechnu vlhkost a pach potu. Skutečně 
to bylo celkem příjemné kouzlo, daleko lepší, než Harry znal a které stejně nemohl použít. 

Dříve, než se zmohl na nějaký protest, rozčilil se Snape, „Už toho bylo dost, vy dva. Máme 
důležitější věci na starosti, než vaši dětinskou rivalitu! Harry, mrkni několikrát. Lumos.“ 

Svět se mu pomalu začal vlnit před očima. „Ou, to je úplně šílené...“ Povzdechl si Harry. „Je to 
jako... ech...“ 

„Jako co, Harry?“ naléhal Snape. „Co vidíš?“ 

Harry zaváhal, pak vysvětloval: „Tedy, už docela něco vidím, ale ne moc dobře. Všechno je 
rozmazané, ale myslím, že ne tak jako dřív bez brýlí. Mnoho barev, ale víří a kolem každého 
předmětu je kruh zářivého světla, jako jakýsi halo efekt. A věci tak nějak, já nevím... vibrují.“ 

„Takže je to jako po nějakých mudlovských drogách,“ doplnil ho Draco. „Věřte mi, to je tak vše, 
co o tom řekne.“ 

„Ale, Harry,“ Snapea to zřejmě potěšilo, ale přeci jen mu v hlase zněly obavy. „To vůbec nic 
neznamená. Obzvlášť potom, co se ti stalo. Ale... no, promluvíme si o tom později.“ 

„A co se ti stalo?“ zeptal se drze Draco. 

„Starej se o sebe!“ křičel Harry a napřáhl ruku a snažil se od sebe odstrkovat Malfoyovu 
rozmazanou podobu, protože se mu zdálo, že se k němu začal příliš naklánět. 

Draco, zdá se, pokrčil rameny. „Ale zůstaň v klidu co se týče mudlovských drog. Lepšího efektu 
můžeš nakonec dosáhnout pomocí magie.“ 

„Proč jsi zkoušel něco mudlovského?“ ostře se ptal Harry. 

„Navštívil jsem společensky nižší prostředí, proč ne?“ 

Když Harry neodpověděl, potřásl Snape hlavou a schoval hůlku do hábitu. „Zkus brýle Harry,“ 
navrhl a nasadil mu je opatrně na oči. Harry si pamatoval, jak mu je Snape sundal během 
mučení. Předvídavě je pro něj schoval. „Je to lepší?“ 

„Ne, není, rozbolely mně oči.“ Natáhl ruku a dal je pryč, narazil při tom na noční stolek. Dracův 
mlhavý stín zachytil něco, co padalo na druhou stranu. 

„Květiny, Pottere? Ó, od Halsey Kiersagové. Mmm a jak dobře začarované, aby vydržely.“ 

„Přestaň špinit moje osobní věci!“ 

„Fajn,“ odsekl Draco a upustil vázu. 

„Draco!“ okřikl ho Mistr lektvarů. „O tom jsme spolu mluvili!“ 

„Musel jste mu říci, aby nesahal na dárky od mých přátel?“ posmíval se Harry. „Není na to 
trochu starý? Řekl jste mu také, aby nemordoval domácí miláčky ostatních lidí? A co něco o 
kradení věcí, které náhodou najde ve zmijozelské společenské místnosti, nebo...“ 

„Mluvili jsme o sebeovládání,“ přerušil ho Snape, položil zřetelný důraz na poslední slovo, krotil 
tak Draca. „Ano?“ 
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„Tak jo. Vasula reparo. Floreuesco. Wingardium Leviosa,“ afektovaně protahoval slova Draco. 
„Tady je, jako nová, dokonce se obnovila příjemná květinová vůně.“ 

Váza přistála znovu na nočním stolku. 

Harry se rozhodl, že bude lepší předstírat, jakoby pro něj Draco byl vzduch. „Profesore? Co se to 
stalo s mým zrakem? Proč mě s brýlemi rozbolí oči?“ 

„Předpokládám, že ten elixír vyléčí tvé oči úplně,“ domníval se Snape. „Možná už nebudeš 
potřebovat brýle.“ 

„Přesto bych byl radši, kdyby moje oči na tom nebyly tak špatně.“ 

„Neboj se. Já teď musím jít připravit nějaké lektvary. Potřebuješ teď ještě něco, Harry?“ 

„Jo, potřebuji s vámi mluvit profesore, jen s vámi.“ 

„Přijdu za pár hodin, navečeříme se spolu,“ slíbil Snape. „Ještě něco než odejdu?“ 

„Jeho si vezměte sebou a pošlete mi sem Hermionu. Potřebuji napsat dopis a já zatím nevidím 
na pergamen tak, abych dokázal napsat něco čitelného.“ 

„Draco ti bude rád asistovat. Nemám pravdu?“ 

„Samozřejmě, profesore,“ odpověděl Draco, jakoby s korespondencí pomáhal Harrymu už 
tisíckrát. 

„Harry?“ Snapeův hlas byl laskavější, když se na něj obrátil s otázkou „Je to pro tebe 
přijatelné.“ 

Zvláštní, že se tak ptá člověk, který před tím dokázal být tak zatraceně autoritativní, když mu 
vnucoval Dracovu přítomnost. Harry si náhle pomyslel, že to je přijatelné, ale důvod je jiný, než 
zřejmě Snape předpokládá. 

Jsou ještě jiné, lepší možnosti jak zacházet s Dracem Malfoyem než ho ignorovat. 

„Tak dobře,“ remcal Harry, zdánlivě neochotně. Snape je podezřívavý a on nechtěl vzbudit jeho 
podezření. „Ale slíbí mi, že odejde, když mu řeknu. To by snad šlo. A vy slíbíte, že seberete body 
Zmijozelu, když se tu bude motat ještě po tom, co ho pošlu pryč. Sto bodů, řekl bych.“ 

„Pan Potter se snaží o výhodnou výměnu,“ poznamenal Snape, znělo to jaksi... spokojeně, 
téměř vyprskl Harry. Tušil, co si učitel myslí - Harryho výměna je spíš zmijozelská. „Draco, 
přijímáš to?“ 

„Samozřejmě,“ ozval se Draco pokrytecky, tónem, který se, jak si vždy Harry myslel, dokonale 
hodil k jeho andělskému vzhledu. „Mimochodem, týká se to zájmů Zmijozelu, rád bych 
poznamenal, že to bude záležet jen na Potterově tvrzení, že jsem neodešel. Mohl bych alespoň 
zavolat madam Pomfreyovou, aby nás rozsoudila?“ 

„Myslím, že můžeme věřit slovu Nebelvíra,“ protáhl odpověď zvolna Snape. „Dokonce i když jde 
o tak nepodstatnou věc.“ 

„Nepodstatnou?“ Draco nepochopil skrytý smysl té věty. „Jeho druhé jméno je prakticky Godric! 
Co jste tím myslel?“ 

„Harry rozumí. Tak co?“ 

„Souhlasím,“ odpověděli oba najednou. 

Harry počkal, až dozněly Snapeovy kroky, než začal uskutečňovat svůj zlomyslný záměr. „Tak jo. 
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Máš po ruce brko a pergamen? Začneme.“ 

Vůbec neměl v úmyslu psát dopis, který by pak někomu poslal. Vůbec ne. Chtěl napsat něco, 
nebo spíš chtěl, aby Draco něco napsal. Dudley si nikdy nepřečte ani slovo z toho co Malfoy 
napíše, ale Zmijozelský chlapec se to nikdy nedozví. 

A s opravdovými dopisy mu pomůže Hermiona. S dopisem Dudleymu a také Remusovi. Ty 
nemusejí Draca zajímat. 

Ale zato tento... 

Harryho tváří se mihl úsměšek. 

***

„Milý Dudley,“ začal Harry, pohodlně se opřel o polštáře. Požádal Draca, aby mu je natřepal, 
pětkrát, aby to bylo dokonalé.“ 

Draco začal poslušně psát, bylo to stejně extrémně elegantní, pečlivě kroucené písmo, které 
používal při psaní esejí, prakticky kaligrafie, vyžadující značné úsilí, ale to Harrymu nevadilo. 
Chtěl, aby se Malfoy zdržel nad každým slovem, vnímal každou větu. 

„Kdo je Dudley?“ ptal se Draco, když pečlivě vypisoval jeho jméno. 

„Můj bratranec,“ vysvětlil mu Harry, nechal ten fakt Dracovi dojít, než pokračoval. Někomu jako 
je Draco, aby to snad člověk dal písemně. „Vyrůstal jsem s ním. Jeho otec právě zemřel. Víš jak? 
Smrtijedi ho zabili. Víš proč? Dal si jim jeho adresu.“ 

Draco ztuhl uprostřed pohybu. Jeho ústa se pohybovala, ale nezdálo se, že by byl schopen něco 
říci. 

„Tak co, už víš, že jsi vrah?“ ryl do něho Harry. „Jo, jeho otec, můj strýc, tvojí rukou! Nedělej si 
starosti, nakonec to byl jen mudla. Na celém světě má teď jenom mě a jeho otec skončil 
hroznou, hnusnou smrtí. Teď snad už chápeš, proč se ti necítím zavázán za to, že jsi mi vrátil 
ten kousek dřeva!“ 

Draco neudržel brk v prstech a pustil ho na zem. 

„Zvedni ho!“ netrpělivě mu přikazoval Harry, pokoušel se sledovat směr jeho pohybu 
poloslepýma očima. „Myslel jsem, že mi chceš pomoci. nebo je to slovo tvoje nová mantra? 
Chci toho mému bratranci daleko víc než jen 'Milý Dudley', takže pospěš! Nebo už mi nechceš 
pomáhat?“ 

„Diktuj,“ zamumlal Draco. „Accio brko.“ Škrábavý zvuk oznámil Harrymu, že chlapec dokončil 
pozdrav. 

Harry se na chvíli odmlčel, aby si srovnal myšlenky. Pak začal, větu za větou, s dlouhými 
pauzami aby mu Draco stačil. 

„Milý Dudley, 

Skutečně velice lituji tvé poslední ztráty. Nedovedu si ani představit, jak to pro tebe muselo být 
hrozné zůstat sám na vašem trávníku a sledovat černý kouř valící se rozbitými okny a vědět, že 
otec zůstal uvnitř. Absolutně příšerné. A pak jsi viděl dům, hroutící se a doufal, že se otec nějak 
dostane ven a pak si uvědomil, že se to nestane, že je mrtvý, že navždy odešel... Dudley, bolí  
mě srdce, když na to pomyslím. 

Musí to být pro tebe o to horší, že tvoje matka odešla tři týdny před tím...“ 

Tady se Draco zarazil, zalapal po dechu, hlas zněl nemocně, „Jeho matka také! Je to pravda?“ 
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„Ano je,“ Harry vyslovoval pomalu, snažil se to Malfoyovi vyložit. Detailně. Vše, co teď viděl, 
byla rozmazaná bledá tvář se stříbro-zlatou září kolem ní. Vypadalo to jako surrealistický anděl. 
Ale nebyl to anděl. Spravedlivě mu odplácel za to, co mu udělal. On, ne jeho otec, ne teď. 

„Tak vraťme se k Dudleymu,“ Harry pokračoval, dával si záležet, aby každé slovo bylo jako úder. 
„Nezapomeň, že vím jaké to je. Bez rodičů... Myslíš na to každé vánoce, každé narozeniny. Je to 
peklo. Myslíš na to každý den.“ 

Dracovi drkotaly zuby. „Jak ona... ach... byli to také smrtijedi?“ 

„Ne, leukémie,“ odsekl Harry. Teď to už není žádné tajemství. Voldemort to už ví. „Je to 
mudlovská nemoc. Odešel jsem ze školy, abych jí pomohl, ale nepovedlo se to. Ona zemřela a 
já přišel o magii.“ 

„Jak bys jí mohl pomoci?“ ptal se Draco. „Neumíme léčit mudlovské nemoci.“ 

Harry chvíli přemítal, ačkoliv po celou tu dobu věděl, že mu to řekne. Nakonec to byla jedna z 
možností, jak dál sypat sůl do rány. 

„Vrazili do mne velkou jehlu, Malfoyi a vysáli kostní dřeň...“ 

„To nemohli!“ 

„Zeptej se Severuse,“ ušklíbl se Harry. „Řekne ti, že mohli. Mudlovští doktoři. Moje kostní dřeň ji 
mohla zachránit, nebo tak, ale špatně na ni reagovala a ona zemřela.“ 

„Ale ty se bojíš jehel!“ vykřikl Draco, pergamen mu vypadl z ruky. 

„Ano, bojím! Proto si s nimi tvůj sladký otec hrál, že? Dozvěděl se to od mého truchlícího strýce, 
který byl tak šílený žalem z nepovedené operace! Ale ne, nechci někomu ublížit, že? Když je 
tvůj otec s takovým potěšením do mě vrážel znova a znova s chutí mi připomněl, jak hnusné 
ode mne bylo, snažit se pomoci tetě!“ 

„Je mi špatně,“ oznámil Draco, znělo to úplně stejně, jako kdyby se toho zúčastnil. 

„Moc špatně“ utrousil Harry. „Přestaň s těmi patetickými vzdechy a piš.“ 

Pak Harry pokračoval: 

„Musí to být pro tebe o to horší, že jsi také viděl odcházet matku před třemi týdny. Chtěl bych 
ti říci, Dudley, že je věc, která mi mohla i nemohla pomoci při rozhodování. 

Celou tu dobu, co jsem vyrůstal, bylo pro mne, jako sirotka, nejhorší nevědět, kdo zavinil smrt 
mých rodičů. Automobilová nehoda. Řekli mi...“ 

„Automobilová nehoda?“ jako ozvěna opakoval Draco. „Jaká nehoda? Byla to Avada Kedavra, to 
bylo...“ 

„Nemůžu ti vysvětlovat všechny ty zatracené záležitosti z mého dětství, to ten dopis nikdy 
nedopíšeme! Zmlkni a piš!“ 

Harry pokračoval: „Automobilová nehoda, řekli mi, žádné další detaily. Vyfantazíroval jsem si,  
že jednou najdu toho, kdo to zavinil a holýma rukama z něj vyždímu všechnu krev. 
Představoval jsem si to, protože mě připravil o všechno a já se chtěl pomstít. Ale nemohl jsem, 
nevěděl jsem jak se stala ta nehoda. Pak, když jsem se dozvěděl, že jsem kouzelník...“ 

„Ale jak se to mohlo stát,“ přerušil ho Draco opět výkřikem. „Ty jsi nevěděl, že jsi kouzelník? Jak 
to?“ 
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„Každé slovo je pravda,“ zasyčel Harry. „Jak jsem řekl prve, zeptej se hlavy vaší koleje. Ví to. 
Budeš konečně psát? Protože jsem blízko toho poslat tě pryč!“ Spojeným palcem a 
ukazováčkem mával Dracovi před očima. Bylo příjemné vidět tak, aby věděl, kam s nimi 
zamířit. 

Draco neřekl ani slovo a přiblížil brko k pergamenu. 

„Pak, když jsem se dozvěděl, že jsem kouzelník a že to nebyla nehoda s autem, náhle se moje 
nenávist a zlost soustředila jinam. Jiný kouzelník zabil moje rodiče a já věděl kdo. Když na to 
myslím, bylo to jako rána do hlavy, doufám, že ti to vysvětluji jasně. 

Neumíš si představit, co to má společného s tebou, Dudley, ale vteřinku, je to takhle. Podívej,  
zatímco Petuniina smrt nebyla ničí vina, jak jsem ti říkal do telefonu...“ 

Draco frkl nosem, zřejmě při představě kouzelníka s telefonem. Nebo proto, že neměl ponětí co 
to je. 

„... jak jsem ti řekl do telefonu, tvůj otec zemřel, protože to jedna osoba zavinila a já ti řeknu 
kdo to byl. Draco Malfoy. Všiml si adresy jednoho dne při vyučování. A Bůh ví proč, ten malý 
prevít nevěděl nic lepšího, než ji říci svému otci. Osobě bezohledné, kruté, ďábelské. Hnus, 
opravdu. On věděl, že celá léta jeho otec slouží oddaně svému pánu (to je ten kouzelník, co 
zabil moje rodiče) a chce mě dopravit k němu, aby mě zabil. 

Takže Draco dal svému otci adresu do Surrey a když on pak dostal ze strýce Vernona vše o 
mně... no řekl jsem ti, co se stalo. To vše je Dracova vina. On způsobil, že už nikdy neudělá tvůj 
otec tu dobrou omáčku na steak. Po celý zbytek život si na něj vždycky vzpomenu, když budu 
steak jíst. Ztratil jsi ho a zajímal ses, proč se to stalo. Konečně víš kam zamířit svůj vztek, svou 
nenávist.“ 

Draco lapal po dechu prakticky při každém nadechnutí, ruce se mu třásly takže rozmazával 
řádky vlastního odsouzení. Harry zavřel oči a poslouchal škrábání, čekal, až to Zmijozel dožene. 
Pak pokračoval opovržlivě, absolutně ledovým tónem: 

„Myslím, že jsem popsal Draca Malfoye, takže jsi si o něm udělal obraz. Je to, jak já ho vidím, 
věř mi, tak nepříjemná osoba, že když se mu nemůžu vyhnout a je u mně, radši se dívám 
jinam. Je vysoký a hubený, s kůží bílou, jako nějaký duch, masožravý ghúl, který nikdy nevylezl 
na denní světlo. Skoro bílé blond vlasy si pořád uhlazuje, myslím, že jeho vlasy jsou pro něj to 
nejdůležitější v životě. Myslím, že se v životě se nestaral o nic jiného, než o Draca Malfoye. Jeho 
oči jsou stříbrné, byla by to docela příjemná barva, kdyby se pořád nenávistně nemračil. 

Takže, teď víš, jaký Draco je. Co dělá? Nenávidí. Je z těch, co neustále mluví o čistokrevnosti 
kouzelníků, hlavně si myslí, že všichni ostatní jsou pod ním. Nenávidí mudly (lidi jako jsi ty), 
nenávidí kouzelníky, kteří mají mudlovské rodiče a dokonce nenávidí i kouzelníky, kteří mají 
rodiče kouzelníky z mudlovských rodin (jako já). Nenávist, nenávist, nenávist. Řekl bych, že to 
musí být jeho druhé jméno. Teď si něco poslechni. Draco má blízkého přítele, jmenuje se 
Severus, je to velmi vzdělaný a moudrý kouzelník, skutečně hodný respektu. A ten Severus mi 
jednou vyložil, že po mnoha zkoumáních došel k názoru, že každý kouzelník má mudly v 
rodokmenu, dokonce i Draco. Takže Draco, i kdyby se roztrhal na kousky (to on neudělá), měl 
by začít nenávidět sebe. To je zajímavá představa. Pravděpodobněji však začne nenávidět 
Severuse, místo sebe. Není reálné, že by začal nenávidět sebe, vsadím se. Jsem si jist. 

Já toho mizerného zmetka nenávidím. 

Tak teď víš, Dudley, vše o tom odporném prevítovi. Doufám, že se brzy uvidíme a vyřešíme co s 
tím udělat. 

Měj se, Harry.“ 

Dracovi trvalo jen moment, než dopsal poslední frázi a pak se jen mrtvým hlasem zeptal, „Mám 
zavolat sovu?“ 
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„Nestarej se o sovu,“ suše ho informoval Harry. „Dej mi ty papíry. Musím se ujistit, žes to napsal 
správně.“ Čekal, dokud neměl pergamen pevně v ruce, a pak řekl: „Tak a teď odejdi.“ 

Vypadalo to, že Draco cosi polyká, „Podívej, Pottere, já...“ 

„Odejdi!“ křičel Harry. „Sto bodů, pamatuješ? Běž!“ 

„Bodů,“ povzdechl si Draco. „Pro Merlina, myslíš, že mi sejde na nějakých bodech?“ 

„Ven!“ rozkazoval Harry, „Hned.“ Nízkým, ovládaným hlasem. „Jdi k čertu. Nebo začnu volat 
Severuse a vysvětlíš mu, jak je to s tvou pravdomluvností. Takže hned, VYPADNI!“ 

A Draco nakonec odešel. 

***

Harry chtěl použít očarovaný brk, aby slyšel, že Draco skutečně napsal vše tak, jak mu to 
diktoval, ale mohla by přijít madam Pomfreyová a tohle opravdu nebylo pro její uši. 

Harry se rozhodl, že teď je chvíle, aby se pokusil udělat nějaké jednoduché kouzlo sám. 

Vytáhl hůlku zpod polštáře, kde ji měl, protože pyžamo nemělo kapsy. Mávl s ní obloukem, 
koncentroval se a Silencio. 

Ale magie se neprobudila. Divné, vždyť cítil, jak proudí v něm. Skutečně nevěděl, jak ji přimět, 
aby prošla hůlkou. Nevěděl proč, ale dokázala se uvolnit jen při výbuchu jeho vzteku. Ale 
nedokázal ji ovládat, takže byla nepoužitelná. On by skutečně nechtěl zase vyrazit okna. Vše, 
co chtěl, bylo vidět Snapea. 

Nakonec zastrčil hůlku zpět pod polštář a dal tam i dopis, z dobrého důvodu, chvíli zíral kolem 
sebe a snažil se identifikovat rozmazané obrysy. Byla to dost nudná záležitost. Tím se mu 
unavily oči. Netrvalo to dlouho a začaly se mu klížit a on upadl do lehkého spánku.

Kapitola 32. TEMNÉ SÍLY

Když se probudil, Snape tam byl, vypadal jako velký černý flek. Tedy, flek podpírající si cosi o 
překřížená kolena. Možná knihu. 

Harry zívl a posadil se. „Pořád ještě vidím,” oznámil. „Ne moc dobře, ale přece.” Pohledem 
přelétl zamlžené siluety v místnosti. „Je tu ještě někdo?” 

„Ne.” Přesto Snape vytáhl svou hůlku a pronesl Silencio, což Harrymu připomnělo jakou udělal 
chybu. 

„Takže, jedna z věcí o kterých si musíme promluvit,” řekl Snape, když Harry mlčel. „Tvoje 
magie. Přesněji tvoje divoká magie. Ale to ještě trochu odložíme.” 

Talíř přilétl nad postel a pak se snesl Harrymu na kolena. 

„A co vy?” zeptal se Harry, začal jíst a snažil se zaostřit oči na jídlo. „Řekl jste, že povečeříme 
spolu.” 

„Skutečně ještě moc dobře nevidíš,” povzdechl si Snape. „Moje je tam.” Mávl někam vpravo a 
pak Harry viděl mlhavý obrys přilétajícího talíře. „Tak Harry. O čem jsi chtěl se mnou mluvit? 
Sám,” napodoboval ho. 

Harry si pomyslel, že je to dobrá příležitost s tím začít. „Můžete, prosím, říci Malfoyovi, aby tu 
přestal číhat? Já ho tu opravdu nechci mít.” 

202 Kapitola 32. TEMNÉ SÍLY



Snape nejprve něco dožvýkal a pak odpověděl. „Obávám se, že musím tvůj požadavek 
odmítnout.” 

„Proč?” 

„Představ si sebe na Dracově místě.” Snapeův hlas byl klidný a nevzrušený. „Byl vybrán, aby 
celý život následoval Temného pána. Jeho rodina a společenské vztahy tomu očekávání 
odpovídaly. Toho se vzdal. Nyní nemá nic, Harry.” 

„Vyděděný nebo ne, jsem si jistý, že stejně má hromadu zlata,” poškleboval se Harry. „Slyšel 
jsem jak se chvástal, že má svůj vlastní trezor nacpaný penězi zděděnými po dědečkovi.” 

„Nemůžeš být tak nedospělý, aby sis myslel, že peníze mohou nahradit rodinu,” káral ho 
Snape. „Ty bys nevyměnil všechny své galeony za deset minut s Jamesem?” 

Harry si pomyslel, že to je pravda. 

g„A před tím, než mi řekneš, že Lucius Malfoy nemá hodnotu ani jediného svrčku, natož 
galeonu,” pokračoval Snape, „rád bych, abys vzal v úvahu fakt, že svého otce si nevybíráme.” 

Další bod k dobru, ale pro tento večer měl Harry už dost debaty o chudáčkovi Dracovi. „Jo, ale 
můžeme za svoje chování, nemyslíte? Oblékl se jako mozkomor a způsobil, že jsem spadl z 
koštěte! Minulý rok byl na straně Umbridgeové. Letos ve vlaku cestou sem...“ 

„Jak se chová teď?” přerušil ho Snape. „Odvrátil se od své rodiny. Vrátil ti hůlku. Dělal úkoly do 
školy dlouho do noci, aby mi mohl pomoci s přípravou lektvarů pro tebe.” 

„Ale vy to nevidíte?” Harry odstrčil prázdný talíř, takže se vznášel vedle postele a pokračoval: 
„To může být nějaká intrika...”

„Není.” 

Snapeova jistota byla nesnesitelná. „Jak si můžete být tak jistý?” 

„Používej mozek, když o tom uvažuješ!” odsekl Snape, ztrácel už trpělivost. „Jaká intrika by 
mohla být založená na tom, že ti vrátil hůlku?” 

Harry si odfrkl. „Dobře. Předpokládejme tedy, jen na podporu argumentu, že v záchvatu 
šílenství ukradl Malfoy moji hůlku. Možná měl vztek na otce nebo tak nějak a myslel, že mu tak 
způsobí problémy s Voldemortem. Udělal to bezmyšlenkovitě. A teď neví kudy kam. To 
neznamená, že mu musíme věřit i v budoucnu!” 

Snape vzal Harryho za ruku a jemně ji stiskl. „Znamená to, že bychom ho měli zavrhnout a 
poslat ho zpět mezi smrtijedy?” 

Hergot, pomyslel si Harry s povzdechem. Mohl by mít pravdu. 

„Harry, já ti nevnucuji víru v Draca Malfoye,” Snape zesílil své naléhání, držel ho za ruku a tiskl 
ji. „Přál bych si, abys myslel a sám si vybral. Čeho můžeš dosáhnout otevřeným projevováním 
nenávisti a nepřátelství k němu? Já mu věřím, ale musím souhlasit s tebou, že jeho loajalita je 
vratká. Neměli bychom se snažit ho podpořit spíš, než ho poslat přímo do rukou Temného pána 
a jeho následovníků?” 

„Nenávidím toho zmetka,” řekl Harry zamračeně. „Já vím, že je původcem toho, že jsem skončil 
na Samhainu. Lucius Malfoy měl pouze ty informace, které dostal od mého strýce, ale jak by 
věděl můj strýc, kde mě hledat? Draco Malfoy mu dal moji adresu!” 

„Aha a to vysvětluje, proč členové Řádu tě hlídali jak jestřábi vždy v létě, stále tam někdo byl, 
každý den, každou hodinu,” ironizoval Snape. „Protože Temný pán neznal tvou adresu. Buď 
rozumný! Léta věděl, kde by tě našel. Ale nemohl, bránilo mu ochranné kouzlo!” 
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Harry zasupěl. „Vy sám jste mi řekl, že jsem neměl ukazovat Malfoyovi tu adresu, prý proto, že 
ji nepochybně předal zainteresovaným stranám!” 

„Nepochybně.” odsekl Snape. „On řekl svému otci tu adresu. Ale protože ji Lucius už znal, bylo 
to jedno. Když jsem řekl, že Malfoy neměl vidět tvoji adresu, chtěl jsem ti jen předvést, jaká to 
byla od tebe hloupost! Co kdyby ti ten dopis vyklouzl z obálky a Dracovi by se dostala do rukou 
informace, kterou Temný pán v té době neměl?” 

Jak zmijozelské, pomyslel si Harry. 

„Když jsi zmizel ze školy a neobjevil se dlouho ani na Zobí ulici,” pokračoval Snape, „začal se 
Temný pán zajímat o tvého strýce a použil nitrozpyt, pak sledoval toho idiota Lupina. To, co se ti 
stalo, nemá nic společného s Dracem!” 

Harrymu se zhoupl žaludek jak se snažil vstřebat tu pravdu. „Hmm, takž on nezavinil, že strýc 
Vernon byl zavražděn?” 

Zatím co Harry zíral strnule před sebe, Snape na něj upíral temné oči, jeho pohled se 
projasňoval. 

„Dobře, dobře, tak to není jeho chyba,” uznal Harry, ale necítil, že by ten dopis byl něco 
špatného. Draco byl mizerný, nenáviděný zmetek a Harry byl rád, že ho to donutil poslouchat a 
i vlastnoručně napsat. Vlastně bylo zvláštní, že to udělal, pokud ovšem to tak bylo. Harry neměl 
možnost zkontrolovat co v tom dopise je. Co mohl vědět, třeba tam byl seznam lidí, které chce 
Draco zaklít. „Já mu stejně nevěřím.” 

„Na to máš právo. Přesto přemýšlej o tom, Harry. Temný pán nechtěl o tvoji hůlku přijít. Ať už 
byl Dracův úmysl čistý, když ji sebral, nebo to byl čin rozmazleného děcka, může nebo nemusí 
toho v budoucnu litovat. Jestliže je upřímný, zaslouží si víc než tvoje absolutní pohrdání. Jestli to 
byla jen malicherná vzpoura proti otci, pak ho jeho lehkomyslnost dostala do sféry našeho 
vlivu. Neměli bychom zkusit toho využít?” 

„Já nevím jak na to,” mumlal Harry a mnul si oči. Divné je, že ho nikdy tak nesvědily. „Nakonec 
mi to být milý na Malfoye zní rozumně.” 

„Přemýšlej o tom,” doporučoval mu Snape. „Máš nějaký problém s očima?” 

Harry je opět otevřel a zasténal. „Všechno je zase černé!” 

„Lumos...” Harry cítil jak se učitel naklonil blíž, tak blízko, že cítil zalechtání dlouhých vlasů na 
rameni. „Úplně černé? Ne skoro šedé jako jsi to popisoval před tím?” 

„Ne, úplně černé.” Harry se svalil zpět, jakmile Snape pronesl Nox. „Co se pokazilo?” 

„Nic. Říkal jsem ti, že to chce čas. Nakapu ti do očí ještě Elixír, než půjdu.” 

„Předpokládáte, že to takhle bude, že budu a zase nebudu vidět?” 

„Nemělo by, ale tvoje magie je dosud nejistá.” 

„Řekl jste, že mi něco povíte o divoké magii,” připomněl mu Harry. 

„Projevuje se tak divoce, protože je projevem temných sil,” vysvětloval Snape. „Měl jsi ji v sobě 
vždy, ty jsi byl zdrojem temné energie v domě Dursleyových.” 

Harry zkřížil ruce na hrudi. „Já nejsem černokněžník, profesore.” 

„Netvrdím že jsi. Ty jsi normální kouzelník, ale velmi mocný. Mít temné síly neznamená použít je 
ke zlým cílům. Já je mám také.” 
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„Co to tedy znamená?” 

„Používá se devět hlavních metod pro rozlišení, ale nejlepší definice je, řekl bych, že máš 
schopnosti, pokud je budeš chtít využít, ovládat i zraňovat jiné bytosti, včetně kouzelníků. 
Můžeš použít své síly pro různé cíle i pro ty zcela akceptovatelné. Ale temné síly mohou být i 
zneužitelné.” 

Harry si odfrkl a otočil se na bok. „Podle této definice mají temné síly všichni kouzelníci.” 

„Do určité míry ano. Ty jich máš více než kdokoliv jiný.” 

„Jako Voldemort,” zašeptal Harry, myslel na věštbu. Označil ho jako sobě rovného. 

„Ale k jeho smůle, ty nechceš tyto síly použít pro ďábelské cíle. Je to tak i s tvým hadím 
jazykem, Harry. Ty ho používáš abys mohl mluvit se Salsou. On jím ovládá Nagini.” 

„Nebo nitrobrana,” mumlal Harry. 

„Ach ano, nitrobrana,” přemítal Snape. „Na Samhainu jsi odolal Temnému pánovi a dokonce jsi 
ho oklamal, myslel, že jsem dosud tvůj nepřítel. Přičítáš mně zásluhu za záchranu té noci, ale 
pravda je, že hlavně to byla tvoje zásluha, zachránil ses sám, Harry.” 

Nebyl to jen tak nějaký kompliment, ale Harry cítil, že i Snape si zaslouží pochvalu, podílel se na 
tom. „To jo, jenže vy jste mě to naučil.” 

„Už jsem ti říkal, že to bylo tím, žes měl snahu se učit,” opravoval ho Snape. „Cvičil jsi to.” 

„Ano,” řekl Harry a z celého srdce si přál, aby to byl dělal tehdy, když šlo o Siriuse. 

Snape cítil kudy se ubírají jeho myšlenky a tak převedl rozhovor dál od smutných vzpomínek. 
„nitrobrana je temná síla,” vysvětloval, „ale není nezbytně zlá, jak jsi předvedl na Samhainu. 
Všechny temné síly jsou ale velmi hluboké a mocné.” 

„Dobře, chápu to.” souhlasil Harry. „Temné není zrovna to pravé slovo. Měli bychom je nazývat 
hluboké síly, nebo tak nějak. Ale co se dá dělat s mou divokou magií?” 

„Po operaci, když jsi měl vysoké horečky, bylo tvé magické jádro zle popáleno. Neshořelo úplně, 
jak se domnívala Marjygold, nejhlubší z tvých temných sil se zachovaly. Je nejtěžší dostat je pod 
kontrolu, to je i důvod, proč většina kouzelníků nezvládá nitrobranu. Měl by sis rychle osvojit 
takové schopnosti, abys mohl ze svých temných sil vědomě čerpat.” 

„Proto já nikdy nepoznám, že mluvím hadím jazykem!” vykřikl Harry. „Dělám to nevědomky...” 

„Stejné je to s tvými sny. Také jsou to temné síly,” prohlásil Snape. „A také tvé výbuchy 
náhodné magie způsobují temné síly. Bylo to tak už když jsi byl dítě, Harry, tím, že jsi prošel 
takovým utrpením v posledních letech, jejich schopnost vybuchnout ještě vzrostla.” 

Harry chvíli přemýšlel než se zeptal. „Jak bych mohl dostat svou náhodnou magii pod 
kontrolu?” 

„Obvyklý způsob je kouzelnická výuka, kdy se učíš používat místo toho světlou magii, abys to 
zvládl, když ten problém nastane. Tvoje schopnost používat světlou magii shořela. Bude 
potřeba nějaký čas, než se dostanou tvé temné síly zpět tam, odkud byly vykřesány. Ale máme 
dost času. Nemáš teď žádnou povrchovou magii, která by je držela v klidu, což vysvětluje, že 
když se rozzuříš, divoce vybuchnou.” 

„Ale jak dostanu zpět mou světlou, povrchovou magii?” 

Snape rozhodil rukama, pak je zase složil. „Nemyslím, že bys ji někdy získal zpět, Harry.” 
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Harry strnul, nevnímal nic, cítil jak ho dusící hrozná panika zbavuje vzduchu. Polykal, ale nebylo 
to k ničemu. Pokoj se s ním začal otáčet, hlava jakoby mu plavala nad rameny, jakoby... 

„Dýchej,” přikazoval mu suše Snape. 

Harry se o to pokoušel, ale něco drtilo jeho plíce, znemožňovalo jim pohyb, měl pocit, že mu 
leží obludný balvan na hrudníku a působí mu úděsnou bolest. 

„Dýchej,” řekl Snape znovu, daleko důrazněji. „Dýchej, ty pitomé děcko!” 

Ale on nemohl, nadechl se teprve až když ho vyděsil ostrý úder mezi lopatky, pak nasál 
obrovské množství vzduchu najednou. Trvalo ještě minutu nebo dvě než měl svůj dech pod 
kontrolou úplně. Mhouřil oči, mračil se, ta rána skramentsky bolela. 

„Počítám, že jste měl v plánu praštit mě, když budu hysterický, profesore.” 

„Na to stačilo prostudovat, jak tě vychovával ten hulvát, tvůj strýc.” 

Dobrá připomínka... 

Za chvíli se ale Harry musel zase soustředit na to, aby dýchal, protože si pomyslel, že skutečně 
neví, co bude dál. Jeho světlá magie je pryč, prostě tak to je. Vše co mu zbylo, jsou temné síly, 
ty jsou... mocné, ale děsí ho. 

Pak si pomyslel, že Snape se mýlí, že to tak nemůže být. Harry vytáhl hůlku zpod polštáře a 
držel ji tak, jako kdyby chtěl pronést zaklínadlo a najednou opět cítil sladký hřejivý proud 
protékající mu páteří, hřál ho uvnitř a prostupoval směrem ven, cítil se naprosto skvěle, neměl 
by ztrácet odvahu. Nebo měl? „Cítím to samé, jako ten první den, co jsem ji držel,” řekl učiteli. 
„Právě teď mohu říci, že se moje magie vrátila, pane.” 

„Cítíš své temné síly, které se pokoušejí být užitečné.” 

„Ale je to stejné jako u Olivandera...“ 

„Ano, může to tak být,” souhlasil Snape. „Protože jsi stejný jako tenkrát, není v tom žádná 
světlá magie. Tenkrát proto, že jsi nevěděl jak ji vyvolat a zachytit, dnes proto, že není co 
vyvolat.” 

„Ale moje hůlka cítí to samé,” opakoval Harry, měl dojem, že nestíhá sledovat Snapeovy 
argumenty. 

Profesor se na chvíli odmlčel. „Totéž, jako když jsi ji držel poprvé. Rozumím. Je to stejné vždy 
když ji vezmeš do ruky? Na příklad ve třetím ročníku, když jste měli s profesorem Lupinem 
hodiny Obrany proti černé magii, rozsvítilo se to v tobě před tím, než jsi začal kouzlit?” 

„Ne...” 

„Protože v té době byly ty to síly pevně sevřeny světlou magií, kterou jsi léta používal. Nečerpal 
jsi energii z nejhlubších pramenů, z temných sil uložených na dně tvé duše. Nyní je to znovu 
takové, jako když jsi tu hůlku kupoval.” 

„Myslím, že nemáte pravdu,” odporoval Harry, ta myšlenka byla příliš neuvěřitelná. Magie byla 
mu vším. Samozřejmě, žil bez ní jedenáct let jako mudla, ale to nevěděl jaké to je mít ji. Nebýt 
kouzelníkem, znamenalo být nenáviděný a opovrhovaný. Být jím, bylo vše co znal... vše co byl. 

„Harry, jak rád bych se mýlil,” namítl Snape a zhluboka si povzdechl, „nedovedeš si ani 
představit jak moc. Ale i přes stav tvých očí si myslím, že bys měl znát pravdu, bez ohledu na 
to jak nepříjemná je.” 
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„Nepříjemná?” opakoval Harry rozčileně. „Právě jste mi řekl, že nejsem nic víc než moták!” 

„Můžeš přestat používat to slovo?” okřikl ho Snape a vyskočil na nohy. „Nic takového jsem 
neřekl. Poslouchej mě!” Přiblížil se k Harrymu a položil mu ruce na ramena, tvář tak blízko, že 
Harry mohl téměř hmatat slova, která vyslovoval. „Ty. Jsi. Kouzelník. Neztratil jsi svou magii. Ve 
skutečnosti máš víc magie než kterýkoliv student této školy! Jen ty a jenom ty jsi roven 
Voldemortovi, ty ubrebtaný blázne!” 

„Jejda, klid,” koktal Harry trochu vyděšený. Nemyslel si, že by mu Snape ublížil, i kdyby se 
přestal ovládat, ale byl by radši, kdyby na něj křičel z trochu větší vzdálenosti. A také mu 
přestal říkat, že je blázen. Tohle nebyla tak pěkná nadávka jako pitomé děcko. 

„Mně se nestává, že bych přestával dýchat,” posmíval se Snape. „Ty se uklidni!” 

„V pořádku!” křičel Harry a trochu couvl. „Jsem kouzelník, nejsem moták. Ale to mi stěží 
pomůže. Motáci alespoň přesně vědí, kde je jejich místo. Nevyrážejí okna, když jsou rozrušení!” 

„Ani ty to nebudeš dělat až dostaneš své temné síly pod kontrolu,” ujišťoval ho Snape, znělo to, 
jako kdyby si opět sedl na židli. „Tvoje vnitřní rovnováha se mění. Jednoduše potřebuješ naučit 
se to kompenzovat a pak budeš umět usměrnit tok magie skrz tebe i skrz hůlku. Ve 
skutečnosti...” Snape se trochu zarazil. „Měl bys zkusit jedno nebo dvě kouzla bez hůlky. 
Vsadím se, že bys to dokázal snadno, jakmile bys věděl jak přimět temné síly, aby tě 
poslouchaly.” 

„Kouzla bez hůlky?” nadechl se Harry. „Já?” 

„Jsi roven Temnému pánovi a pro něj to není nemožné,” vysvětloval Snape. „Nakonec, vlastně 
to děláš, i když neúmyslně. Ta okna, kameny, které se stanou průhlednými...“ 

„Průhledné?” vyjekl Harry. 

„Nemohl jsi to vidět, ale byly, když jsi je přiměl zářit.” Vzpomínal Snape. 

Harry si pamatoval jen tu vlnu, kterou zvedl jeho vztek a která zeslabila kamenné stěny jeho 
cely. Kameny začaly mizet, tenkrát se dostal jen na půl cesty. 

„Ehm, ony byly úplně průhledné, nebo jen tak napůl?” ptal se. 

„Mohli jsme vidět zdi vnějšího opevnění, bylo to, jako by ta záře kameny odstranila.” 

„Znamená to, že moje temné síly od S- Samhainu zesílily,” poznamenal Harry, nenáviděl se za 
to zakoktání. Musel to zopakovat, protože chtěl učiteli vysvětlit proč si to myslí. 

„Znamená to následující,” tvrdil Snape. „Každá tvoje zkušenost, jako událost na hřbitově, odběr 
kostní dřeně, tetin pohřeb, Samhain... činí pro tebe ty temné síly dostupnější, to ti dává čas 
naučit se je ovládat. Pár týdnů po tom odběru jsi je v cele dokázal vyvolat svým strachem. To 
bylo dokonce uvědomělé. A pár dnů po Samhainu, tady, přiměly tvoje emoce ty síly k uvolnění 
s daleko mohutnějším efektem. Ale to nebylo uvědomělé. Způsob, kterým to vše probíhá 
ukazuje, že bys časem mohl dosáhnout úrovně, kdy je budeš ovládat uvědoměle, stejně jako v 
té cele.” 

„Za pár týdnů?” 

„Předpokládal jsem, že to bude pro tebe větší otřes, více než čas, budeš potřebovat přijmout, 
že uvolňované síly tě budou trhat uvnitř.” 

„Ale ona to není pravda, že jsem je tehdy ovládal,“ poznamenal Harry. „Nezkoušel jsem 
odstranit kameny. Prostě jsem se jen pokoušel udělat něco.” 

Snape se musel zase přiblížit, jeho hlas zněl blíž. „Klasifikace – neexistuje – pro tvou kontrolu 
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nad nimi je otřesná, souhlasím. Ale to se zlepší. Již jednou jsi podobným procesem prošel, 
doufám, že si to uvědomuješ. Když jsi přišel do Bradavic, neměl jsi talent pro práci s hůlkou. 
Pak jsme tě naučili jak otevřít cestu pro použití světlé magie. Pro jednoduché kouzlo, 
Wingardium leviosa. Každý kouzelník to může zvládnout, protože úroveň světlé magie je tak 
blízko ruky s hůlkou, že ji snadno uvolní. To, co se musíš naučit teď, je bezpochyby těžší. 
Uvědomělé nasměrování hlubokých sil do hůlky nebo bez ní to je něco co většina kouzelníků 
nedokáže. Ale, Harry, oni nejsou rovni Temnému pánovi.” 

„Vy si to skutečně dokážete představit?” 

„Hm,” mumlal Snape, zřetelně na chvíli ztratil nit. „Ano. Já myslím, že jsem si po většinu tvého 
pobytu tady myslel, že jsi hrozně nafoukaný, určitě to víš.” 

Harrymu trvalo minutu než na to reagoval. „Aha, znamená to, že si teď myslíte, že nejsem 
zdaleka tak nafoukaný jak jste předpokládal?” 

„Nejsi jako tvůj otec, stejně jako Draco není jako ten jeho,“ ujistil ho Snape. „Ty dokonce věříš, 
že nemůžeš být roven Temnému pánovi. Ale skutečně to byla tvoje magie co zlikvidovalo 
zaklínadla a obrany tu noc.” 

„Moje náhodná magie, nezapomeňte.” 

„Jistě. Ale k věci. Musíš dostat svoje temné síly pod uvědomělou kontrolu, protože pak budeš 
víc než roven Temnému pánovi.” 

Harry se roztřeseně nadechl. „Vy myslíte...” 

„Ano.” 

„Ale já jsem ještě, eh... kluk a on je... Voldemort...” 

„Jak jsem tě někdy mohl nazvat nafoukaným,” vykřikl Snape. „Poslyš Harry. On nedokáže 
uvolnit tak mohutné temné síly a použít je tak, jako ty. Budeš mnohem mocnější, než se ti kdy 
snilo. Vše co potřebuješ je, naučit se je usměrnit.” Jeho učitel se odmlčel. „Pamatuješ se, jak 
jsem ti řekl, že tvoje instinkty jsou většinou správné?” 

„Jo. Proto nevěřím Malfoyovi,” poznamenal Harry. 

Snape to přešel. „Rozhodnutí darovat kostní dřeň ovlivnilo... po nějakou dobu to vypadalo jako 
vážná chyba, vedla k tvému onemocnění a nepřímo i k Samhainu. Teď začínám mít dojem, že, 
jak bych to řekl, tě vedl správný instinkt. Konečným výsledkem může být tvoje převaha, která 
nakonec povede k porážce Temného pána.” 

Jo, samozřejmě, prima nalinkováno, pomyslel si Harry. „Ale profesore,” protestoval Harry, 
„dokázal někdy někdo to, co předpokládáte? Dostal temné síly úplně a uvědoměle pod 
kontrolu?” 

„Nevím o tom, ne,” prohlásil Snape. 

„Nevíte, jak bych měl začít? Myslím, jak bych se o to měl alespoň pokoušet?” 

„Nevím.” 

„Takže, jaký je váš názor na to?” 

Snape se natáhl a dotkl se jeho ruky, byl to dotek jemný a uklidňující. „Já myslím, že jsi si kdysi 
myslel, že nezvládneš nitrobranu. Najdeme způsob jak zvládnout i toto.” 

Harry byl vyčerpaný a chtěl se o tom přestat bavit. Alespoň pro tuto chvíli. Zamyslí se nad tím 
znovu až bude sám. Možná zkusí něco s hůlkou. Hmm, možná, že vše co musí udělat, je myslet 
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na Draca než vysloví zaklínadlo... zlost uvolňuje náhodnou magii, možná, že je to klíč k uvolnění 
temných sil. „Pamatujete se jak jsem se vás ptal na to přenášedlo,” řekl náhle. „Ředitel mi řekl, 
že moje divoká magie zrušila všechna zaklínadla široko daleko. Jak je tedy možné, že 
přenášedlo fungovalo?” 

„V tom byl také instinkt,” vysvětloval Snape. „Tentokrát ředitelův.” Ozvalo se slabé cinknutí a 
pak Snape pověsil něco Harrymu na krk. „Je to zlatý prsten, zdobený smaragdy. Dal jsem ti ho 
na řetízek.” Odmlčel se. „Je to prsten, který dal tvůj otec tvé matce ve svatební den. Albus ho 
zachránil z Godrikova dolu v tu noc co byli zavražděni, měl ho dosud u sebe.” 

Harry po něm přejížděl prsty, představoval si, jak vypadá. „Hm, takže byl očarován aby se stal 
přenášedlem? Je to...” odkašlal si, nechtěl se před Snapem rozplakat, změnil proto směr 
hovoru. „Je malý. Nemohl se hodit na žádný váš prst.” 

„To je kouzelnický prsten,” řekl pobaveně Snape. „Byl zhotovený pro Lily, ale padne každému, 
kdo si ho navlékne. Proto jsem ti ho dal na řetízek, myslel jsem, že ho budeš chtít mít takový 
jak ho ona nosila.” 

„Jo,” mumlal Harry. „Díky. Ale... pořád jsem nepochopil proč fungoval i po výbuchu mých 
temných... um, hlubokých sil.” 

„Můžeš jim klidně říkat temné,” navrhoval Snape. „Myslím, že to z poloviny byl výsledek toho, 
žes je částečně dostal pod kontrolu, že tě přijaly. A pak ten prsten. Vzájemná láska tvých rodičů 
byla vyjádřena tím prstenem, ta láska, kterou ti předali tu noc, co zemřeli. Předpokládám, že 
určitá část tvé divoké magie ho poznala jako tvoji součást.” 

„Předpokládáte?” opakoval Harry. „Nevíte? Takže to není důvod proč z něj ředitel udělal 
přenášedlo?” 

Snape se ostře, suše zasmál. „Stěží jsme mohli předpokládat, že tě posedne amok a tak nám 
umožníš uniknout.” 

„Tak proč ten prsten?” naléhal Harry, pak si ale odpověděl sám. „Protože mohl být spojený s 
obětí mé matky. Jako... ochrana.” 

„Doufali jsme, že to zabrání Temnému pánovi zjistit, že je očarovaný,” souhlasil Snape. 
„Samozřejmě, jeho vlastní kouzla přetrvávala, dokud jsi je nezničil. Albus a bystrozorové 
čarovali jako posedlí, jak se pokoušeli je zlomit...” Snape zasténal při té vzpomínce. „A já 
nemohl dělat nic pro tvou záchranu, než držet tě tak, aby nás prsten mohl přenést v okamžiku, 
kdy se zahřeje.” 

Harry po něm přelétl pohledem, přestože ho nemohl vidět. „Ach tak, chápu... to je ten důvod 
proč jste neodmítl držet mě během mučení!” 

Snapeův hlas byl tichý a chladný. „Proč myslíš, že jsem se ozval jen tou jednou námitkou?” 

„Já nevím!“ křičel Harry. „Myslel jsem, že to bylo divné... ech, tak se připojit. Předpokládal jsem, 
myslel jsem, že musíte, protože vám to Voldemort přikázal a kdybyste se vzepřel, začal by vás 
podezřívat... Nikdy jsem si nemyslel, že by vás to těšilo, profesore! Věřil jsem vám, opravdu. Jen 
jsem tomu ve skutečnosti... nerozuměl.” 

„Já si myslím,” ušklíbl se Snape při té vzpomínce, ne na Harryho, „že to byl od Voldemorta 
dobrý nápad požádat mě abych se připojil. Jinak bych ho byl musel požádat o čest držet tě 
během mučení. Musel bych žadonit a troufnu si říci, že potom co bys to slyšel, přestal bys mi 
věřit.“ 

„Samozřejmě mohl bych...“ protestoval Harry. 

„Nebuď pitomý!” vyštěkl na něj Snape, 
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„Dobře, možná ne,” přiznal Harry. „Věděl jste, když jsem vás praštil, že to nemyslím doopravdy? 
Věděl?” 

„Mohl jsem tomu věřit. To nebyla žádná pořádná rána.” 

To Harryho naštvalo. „Jo, bylo mi špatně po přemístění, byl jsem úplně dehydratovaný, stěží 
jsem se držel na nohách a byl jsem vyděšený k smrti!” 

„Na druhou stranu to ukazuje, že bys potřeboval vycvičit v nějakých efektivních bojových 
technikách. Ale musím ocenit tvůj slovní pokus o jeho oklamání... Takže já jsem krysí bastard? 
To je okouzlující přídomek... To bylo daleko uvěřitelnější než ta žalostná rána.” 

„Nezabilo by vás kdybyste se zmohl na jednoduché výborně, víte?” Reptal Harry. 

„Samozřejmě,” protáhl odpověď Snape. „Já vím, proč jsem dosud živ.” 

„Cože?” 

„Jak jsem už říkal, nejvíc jsem se zasloužil o tvé umění uzavřít svou mysl a klamat během tvého 
mučení.” 

„Jo, ale neřekl jste výborně!” reptal Harry. 

Snape se suše zasmál, znělo to cynicky, ale také zároveň radostně a odhodlaně. Harry tomu 
neporozuměl, dokud učitel nepokračoval, navrhl dohodu, která byla tak velmi zmijozelská. 
Snape něco chtěl, Harry něco chtěl. Tak to bylo v pořádku. Harry usoudil, že ta dohoda je dobře 
vyvážená. „Dovol mi nakapat ti do očí elixír, aniž bychom tě museli držet, Harry, pak jsem 
rozhodnut ti říci Výborně!” 

V žádném případě to nebylo příjemné a bylo potřeba několika pokusů, než se to povedlo, ale 
když Snape odcházel do svého sklepení, mohl pronést slova, na kterých nebelvírskému chlapci 
tolik záleželo. Prohrábl mu vlasy a pak řekl: 

„Výborně, ty pitomé děcko.”

Kapitola 33. ZMIJOZEL

Nemocniční křídlo bylo dost zvláštní místo. Harry ho znal již od prvního ročníku, ale samozřejmě 
nikdy tu neležel tak dlouho. A poprvé také měl tak často společnost. Návštěvníci odbíhali mezi 
hodinami z vyučování a přicházeli náhodně. Byli to lidé ze všech kolejí, mimo zmijozelské. 

Pokud počítáme Draca Malfoye, tak vlastně i ze Zmijozelu. Poslední dva dny se tu, ale téměř 
nevyskytoval, jeho snaha pobývat v Harryho společnosti skončila po napsání toho dopisu. 

Pak sem najednou nepřicházel téměř nikdo. Ron a Hermiona chodili třikrát za den, ale nikdo 
jiný, dokonce ani z Nebelvíru. Jediní další návštěvníci byli učitelé. McGonagalová přišla jednou. 
Harry si nemohl odpustit jízlivou myšlenku, že Snape na rozdíl od ní, přestože nebyl v čele jeho 
koleje a určitě byl hodně zaměstnán vyučováním, přicházel překvapivě často. Bavili se spolu o 
magii, nejednou spolu jedli a, jakmile měl Snape čas, natíral mu záda balzámem a vůbec se o 
něj staral. Také řekl lékokouzelnici, aby ho přestala zahánět, kdykoliv chtěl vstát z lůžka. Byla to 
úžasná úleva – Harry si konečně mohl dojít na záchod sám. 

Dosud neměl možnost zjistit co přesně napsal Draco do toho dopisu. Věděl, že když se dívá do 
učebnice ani mhouření očí není nic platné, jeho oči dosud nic nepřečtou. Musel by použít 
mluvící brko, ale nebyl nikdy dostatečně dlouho sám! Dokonce si chtěl vzít ten dopis na záchod, 
ale zase až tak moc ho slyšet netoužil. Vzpomínka na to, co v něm je, mu působila slabou 
nevolnost, říkal opravdu hrozné věci... ale opět si pomyslel, že Draco si to zaslouží, takže by 
neměl mít pocit, že udělal něco špatného. 

Přesto nemohl zapomenout na to, co mu řekl Snape. Uspokojit takto svůj vztek bylo 
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pravděpodobně velmi Nebelvírské, ale ve skutečnosti to nebylo příliš chytré. Co když se Draco 
opravdu chce změnit a Harryho odmítnutí ho pošle zpět mezi Voldemortovu bandu? 

To je samozřejmě směšné – Draco se ve skutečnosti nechce obrátit ke světlu. Nemůže to tak 
být. Nemá žádný důvod a nevýrazné prohlášení... to, co ti udělal můj otec je opravdu hrozné... 
ho neočistí, opravdu ne. Harry ví, že Draco by si nikdy nedělal vrásky z toho, že by měl být 
Chlapec, který přežil mučen a zabit, takže nemá důvod měnit svoji loajalitu. 

Což samozřejmě znamená, že se Snape mýlí. Draco má v rukávu nějaký trik, nějaký ďábelský 
úskok, něco skutečně zlého a nikdo netuší, jakou roli v tom hraje ta hůlka. Harry si povzdechl, 
když na to pomyslel. Opravdu, ale opravdu si přál, aby se mu podařilo vytáhnout Snapea z 
fantazírování: Draco-je–celkem–hodný-chlapec. Nakonec není ani příliš překvapující, že se 
normálně tak lstivý Mistr lektvarů chopil téhle představy. Musí být hrozně osamělý, tento jediný 
dobrý Zmijozel v historii koleje. 

Ne, Dracovi se prostě nedá vůbec věřit, tím si byl Harry jistý. 

A byl si jistý ještě něčím. A to tím, že se v Bradavicích děje něco divného. Proč ta záplava 
příznivců náhle zmizela právě v době, kdy on nemohl opouštět pokoj? Předtím se nestávalo, že 
by kolem něj nikdo nebyl... i když, třeba je v tom něco jiného. Teď tu vždy bývá někdo z 
dospělých. Vždy. Obvykle ne jen jeden a nikdy nejsou příliš daleko od jeho postele. Jako... jako 
by něco očekávali. 

Harry už měl tady toho všeho dost a nemocničního křídla obzvlášť. „Kdy se budu moci vrátit 
zpět do vyučování?” zeptal se náhle jednoho dne. 

Pomyslel si, že by nemohl vyvolat větší vlnu zděšení, i kdyby se zeptal, kdy by ho mohl 
navštívit Voldemort. Na pokoj padlo ticho, absolutní ticho, které ve skutečnosti svědčilo o 
mnohém. Chvíli před tím totiž vyprávěl Ron Hermioně vtip, profesor Snape se s ředitelem bavil 
o nějakých latinských zaklínadlech a madam Pomfreyová si hrála s mluvícím brkem. Říkala, že 
by bylo užitečné i v nemocničním křídle, ale Harry si myslel, že úplně stačí její brebtání, a ne, 
aby si ještě nechávala číst lékokouzelnické texty. 

„Tak co?” ozval se po pár vteřinách naléhavě Harry do mrtvého ticha. „Viděl bych to tak na šest 
hodin vcelku. Vše kolem mě je děsně rozmazané...” To bylo velmi mírně řečeno... „ale mohl 
bych poslouchat, teď to taky tak dělám, když se učím.” 

Mrtvé ticho stále trvalo, dokud Harry podrážděně nevykřikl, „Hermiono, co se děje? Nevěřím, že 
právě ty bys mě nechala zanedbat učení!” 

Jak silně mhouřil oči, podařilo se mu zachytit její rozmazaný obraz, byla nezvykle skleslá. 
„Nikdo nechce, abys zůstal pozadu,” ujišťovala ho. „Ale... ach... nevím jestli si uvědomuješ, co 
se děje, zatím co ty tady ležíš.” 

„Pan Weasley a slečna Grangerová by asi měli odejít,” mírně navrhoval ředitel. 

„Proč bychom měli?” vybuchl Ron. „My víme, co řeknete Harrymu! Všichni to ví!” 

Harry si pomyslel, že vědět najednou méně než všichni ostatní je velmi skličující. „Tak proč to 
nevím já?” ptal se kousavě. 

„Nechtěli jsme tě zneklidňovat, dokud se nezotavíš,” začala jemně Hermiona. 

Ron se hlasitě posmíval. „Samozřejmě. Zato vídat tu Malfoyův zatracený zadek Harryho vůbec 
nezneklidňuje!” 

„Je ve stresu,” syčela Hermiona, „Malfoyův problém je stejný jako Harryho! A další stres není 
třeba, Rone! Pamatuješ včera na ten džus?” 

Harry se zamračil. Ona toho nadělá. Co je na tom, že vyjeknul a vylil dýňový džus do postele, 
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když mu ho Ron podával? Prostě se jen polekal, když se ho nečekaně dotkly Ronovy prsty... 

„To je milé, že mě moji přátelé mají za blázna a bojí se mi něco říci!” Harry začal nečekaně 
křičet. „Je ještě něco jiného, než že Dennis a Colin chodí se stejnou holkou a nevědí o tom? 
Něco, co jste mi neřekli?!” 

Ron si odkašlal a dodal, „Ředitel řekl, že by bylo lepší...“ 

„Aha, ředitel mě zase drží mimo. Jaké nečekané překvapení!” 

„Nebelvírští, ven!” prohlásil Snape, přistoupil k Harryho přátelům a ti se dost vyděšeně pokusili 
o rozloučení před tím, než je Mistr lektvarů prakticky vystrčil z pokoje. Harry slyšel jak se dveře 
zabouchly, pak zaklapl zámek a on si s tím začal lámat hlavu. 

„Pan Weasley je se svým pitomým přesvědčením mimo,” jízlivě poznamenal Snape, když se 
vztekle vracel zpět, „nikdo nesmí vědět to, co ti musíme prozradit.” 

Harry si povzdechl a opřel se do polštářů tak, aby seděl zpříma. Nešikovně si vzal vodu z 
nočního stolku a napil se. Málem ho to všechno donutilo s ní praštit. Měl již dost těch tajemství, 
i když on sám se cítil vinen, že jeho přátelé nevědí vše. Když se probral v Bradavicích, řekl jim o 
tetě a operaci a zmínil se i o svém strachu z jehel... 

Nevyprávěl jim nic moc o Samhainu. Ani o Devonu, nebo o Snapeovi, že už mezi nimi není 
nenávist. Ani o tom, jak teď někdy Snapea opravdu potřebuje. Nerozuměli by tomu... tedy, 
Hermiona možná. Nebyla ve vztahu ke Snapeovi tak nerealistická jako Ron, ale hrála si na 
amatérskou psycholožku, takže ho otravovala tím, jak chtěla vědět detaily a jak se s ním chtěla 
o to všechno podělit. Pravděpodobně i souhlasila s madam Pomfreyovou, že je cvok, když 
snese, aby se ho po tom všem Snape dotýkal. A samozřejmě Ron vybuchl, jakmile se v 
rozhovoru objevilo jméno Snape. 

Tak tedy, přátelé jsou pryč, pomyslel si, je třeba se uklidnit. „V pořádku,” začal, když cítil, že 
může mluvit klidně. Bylo to trochu falešné, ale šlo to. „Co bych měl vědět?” 

„Několik věcí,” odpověděl klidně ředitel, postoupil kupředu a posadil se na okraj postele. Harry 
si nemohl pomoci, ale skrčil nohy a odsunul se dozadu. Zahlédl jak Brumbál potřásl hlavou, ale 
neřekl nic. 

„Za prvé,” začal a soustředěně si popotahoval vousy, „a to je to, co tvoji přátelé vědí, všichni 
ze zmijozelské koleje jsou proti tobě, bez výjimky. Přísahali, že tě zabijí.” 

Snape stál strnule u okna, zády k chlapcově posteli. 

„To proto, že jsem zase přežil Voldemortův útok?” ušklíbl se Harry. „Myslím, že je to přejde. To 
se přeci opakuje každý rok!” 

„Ale tentokrát je to jiné, než každý rok. Vzal jsi sebou jednoho z jeho lidí. Jeho loajalita teď patří 
tobě a ne jeho rodině a je to syn nejvýznamnějšího Voldemortova stoupence, takže... cítí se tím 
být velice uražen.” 

„Malfoy,” uvažoval Harry. „Hm, celý Zmijozel? Myslíte, že řekl každému... eh, komu údajně teď 
patří jeho... srdce?” 

„Ne údajně, Harry,” káral ho ředitel. „Ano, řekl to všem.” 

„Vy jste mu to dal jako podmínku,” obvinil ředitele Harry. 

„Ne tak úplně. Pan Malfoy byl požádán, aby udělal, co bude moci a dostal některé členy koleje z 
vlivu Voldemorta. Také aby veřejně projevil loajalitu k tobě. Řekli jsme mu, že si nepřejeme 
žádné intriky. Naneštěstí pan Malfoy toto vše spojil...” 
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„Pitomec,” drsně ho přerušil Snape. 

„Ano,” stručně to odsouhlasil Brumbál. 

„Vydal ohromné prohlášení, jako nějaký idiotský Nebelvír...” 

„To stačí, Severusi.” 

„Cože to udělal?” zeptal se Harry. 

Snape se přihnal od okna v oblaku vířící černě a odpověděl mu. „Hned potom, co mluvil s námi, 
šel sem a seděl u tebe až do večerky. Tvůj stav na něj měl zřejmě takový vliv, že se cítil zle. 
Když od tebe odešel, šel přímo do zmijozelského sklepení a tam šel pokoj od pokoje s velkým 
kraválem a nahlas vykládal o Voldemortovi, jak je slabý a slabé činí i své stoupence.” 

„To proto jste s ním mluvil o sebeovládání?” 

„Byl bych od toho pitomého děcka očekával větší mazanost!” 

Pitomé děcko. 

Tohle bylo dokonce horší, než když Draco oslovoval Mistra lektvarů Severusi. Raději pomyslel 
na něco jiného, zeptal se, „Jak se dostal do dívčích pokojů? Nejsou chráněny proti chlapcům 
jako v Nebelvíru?” 

„Pokud vím, použil koště!” ušklíbl se Snape. „Důležité je, že jsme před tímto jeho teatrálním 
vystoupením překazili Luciovi snahu dostat ho domů a zabít. Pak se roznesl ten Dracův idiotský 
proslov a Lucius vypsal odměnu. Pět tisíc galeonů za synovu hlavu.” 

Harry polkl. Pět tisíc galeonů bylo hrozně moc peněz. Daleko víc ho ale ohromilo, že toto mohl 
udělat otec svému synovi. „Pane jo, pokusil se o to někdo? 

„A co myslíš?” vykřikl Snape. „Jsou to Zmijozelové!” 

Jo, jo, takže Malfoy má nějaký problém 

Nebylo to nic, o co by se měl Harry starat. A mimochodem... „Dosud jste mi neřekli, jak to bude 
dál se mnou a s vyučováním,” škemral Harry. 

Snape rozhodil znechuceně ruce, kdežto ředitel udělal uklidňující gesto a řekl, „Harry, 
nemůžeme nechat pana Malfoye navštěvovat vyučování a ještě nebezpečnější by to bylo pro 
tebe. Ztratil jsi možnost používat svoji magii... a bezesporu... cena tvého života je ještě daleko 
vyšší.” 

„A také mě daleko víc nenávidí,” souhlasil Harry, ale pak se zamračil. „Myslel jsem si ale, že 
Malfoy chodí na Lektvary?” 

„Už ne, od toho dne co jsem sem přišel a nalezl ho, jak ti předčítá,” vysvětloval Snape. „Měl 
tam jakýsi... incident.” 

Severus mě poslal pryč. Harry si vzpomněl na Malfoyova slova. 

Ten komentář vypustil z hlavy, byl tehdy pronesený s takovou nacvičenou bezstarostností, že 
vyzněl falešně. Neuvědomil si, že tomu tak nemusí být. Od kdy Snape posílá pryč studenty ze 
svých hodin? Museli jste roztavit kotlík, nebo se polít něčím strašně žíravým, ale nikdy by 
nikoho neuvolnil kvůli spolužákovi ležícímu v nemocničním křídle. 

„Incident?” zeptal se Harry. 

Snape si povzdechl a zamračil se, až se mu obočí spojilo do jedné linky. „Věděl jsem, že mezi 

213 Kapitola 33. ZMIJOZEL



Zmijozely vzrůstá neklid. To byl také důvod, proč mi Draco pomáhal vařit lektvary, Harry. Myslel 
jsem, že když ho udržím ve své blízkosti, nikdo z mé koleje se o nic nepokusí, alespoň ne tam. 
Ale jednoho dne se ozvalo zaklínadlo Serpensortia a vyčarovaný had napadl Draca, jen jeho.” 

Stejně jako tenkrát mě. 

Pomyslel si Harry a vzpomněl si, jak kdysi stejné kouzlo použil proti němu Malfoy. No... 
bezpochyby nakonec Dracovi nic moc neudělal. „Takže jste pronesl Evanesco, ne?” 

„Draco se dokáže bránit sám,” řekl Snape, prohrábl si vlasy. „Něco jiného mi dělá větší starosti. 
Neúspěšný pokus přiměje Zmijozelské zkusit to příště. Jestliže k tomu budou mít ve třídě 
příležitost, studenti se ho budou snažit zranit, nebo mu udělat něco ještě horšího.” 

„Ale nebude to v kolejní společenské místnosti daleko nebezpečnější?” 

„Každý ze Zmijozelu je v okamžiku, kdy mu zkříží cestu pro něj nebezpečný,” ušklíbl se Snape. 
„Nicméně máme způsob jak ho ochránit... zcela ho izolovat.” 

„Kdo vyčaroval toho hada?” Žádná odpověď. „Ale vždyť je možné to zjistit! Všichni mohou dát 
své hůlky k přezkoušení. Priori incantatem?” 

„Někdo v Bradavicích, a pravděpodobně víc než jeden člověk, má druhou hůlku, Harry,” 
vysvětloval Brumbál. 

„Bezpochyby byla ta hůlka zničena hned po použití,” dodal Snape. „Začali jsme pečlivě 
monitorovat poštu. Myslím, že víc, než to dělala Umbridgeová,” poznamenal jízlivě. „I když 
Lucius má jistě mnoho jiných možností, jak sem té své kohortě hůlky dopravit.” 

„Myslel jsem, že si hůlka vybírá kouzelníka, nebo to není pravda?” 

„Ollivander rád přehání, i když je pravda, že dovede hůlku dobře vybrat tak, aby vyhovovala,” 
poznamenal Brumbál. 

„A co Veritasérum,” naléhal Harry. „Pamatuji si, že profesor Snape nějaké má a může jej 
přinést.” 

„To, které jsem dal Umbridgeové pro vás, byla jen napodobenina, Pottere!” 

Harry si povzdechl. Kdykoliv se mu v minulosti připletl Snape do cesty, stál na jeho straně. 
Pomyslel si ale, že lepší bude mu neděkovat. „Hmm, ano. Ale máte to pravé po ruce, nebo ne?” 

Snape se ironicky rozesmál. „Ach skvěle Pottere. Podáme dávku nelegálního Veritaséra spoustě 
studentů? Bradavice budou uzavřeny pár minut potom, co odsud odletí první sova!” 

„Dobře, nechme toho!” křičel Harry. „Jen jsem se snažil pomoci odstranit ty, co dělají 
nepříjemnosti, abych se mohl vrátit do hodin!” 

„Vy jste spíš hluchý než poloslepý!” rozkřikl se Snape. „Draco Malfoy v současné době nemůže 
chodit na vyučování a z vás dvou je to on, kdo je na tom lépe, protože se může bránit. Vy jste 
bezmocný jako kotě!” 

„Nebelvírští na mě dohlédnou,” odporoval Harry, zatínal zuby. „Já nejsem bezmocný, profesore. 
Mám svoji divokou magii. Každý, kdo by se pokoušel o nějakou neplechu, mohl by skončit 
mrtvý. ” 

Snape na to reagoval plynulou kletbou, nebo si alespoň Harry myslel, že to tak bylo, protože to 
bylo latinsky či tak nějak. „Alespoň jednou mě poslouchejte, Pottere!” požadoval, když přešel 
do angličtiny. „Naším cílem není, aby studenti v Bradavicích skončili mrtví, i když jsou ze 
Zmijozelu a dle vašeho mínění bezcenní! Navíc, pokud se dostanete do situace, kdy se uvolní 
divoká magie, zabije jak vaše nepřátele, tak i přátele! Pravděpodobně zahynete i vy až magie 
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rozdrtí zdi hradu a vám spadne na hlavu střecha! Základní vlastnost vašich temných sil je, že 
momentálně jsou zcela neovladatelné!” 

„Já ale musím nějak pokračovat ve studiu,” vykřikl Harry. 

„Pracujeme na tom,” ujistil ho Brumbál. 

„Proč je všechny nevyloučíte?” 

„Vyloučit všechny ze zmijozelské koleje,“ odfrkl si Snape. „Nemáte nejmenší ponětí, jaký kravál 
by pak následoval. Čistokrevné rodiny by zaplavily ministerstvo sovami a ministr by k tomu 
zaujal spíš politický postoj...” 

„Takže to taky není uskutečnitelný nápad,” přiznal Harry. 

„Je tu ještě jedna věc,” ztěžka prohlásil ředitel. „Dost závažná. Zachytili jsme nějaká magická 
spojení ukazující na plány napadnout nemocniční křídlo.” 

„Aha, to vysvětluje všechnu tu opatrnost,” mumlal si Harry. „Až na dva, všichni moji přátelé 
sem nechodí. Vsadím se, že jste očarovali chodbu tak, že zadrží každého, až na Rona a 
Hermionu.” 

Ředitel mírně pokývl a pokračoval, „Nevíme, zda ta komunikace pocházela přímo ze Zmijozelu, 
nebo přišla z vnějšku, ale v každém případě tě potřebujeme chránit těmi nejsilnějšími kouzly, 
která dokážeme.” 

Harry pevně zavřel oči, měl před očima opět představu nenáviděného domu rozpadajícího se v 
prach. „Díky bohu mě už nikdy nemůžete poslat zpět do Zobí ulice. A co se týče nového místa, 
tak po smrti tety Petunie je pryč i krev mé matky... aha, chcete použít Dudleyho, že ano?” 

„Protože je tvůj pokrevní příbuzný, je tam jakási možnost toho využít. ” 

„Takže musím odejít z Bradavic a žít kdesi jinde?” zajíkl se Harry. „Úžasné. Víte paní Figgová je 
skutečně příjemná dáma, ale je to moták, stěží bych mohl pokračovat ve studiích pod jejím 
dohledem!” 

„Pottere,” poznamenal kousavě Snape, „přestanete prosím být posedlý vaším studiem a 
necháte mě a ředitele, ať vám to vysvětlíme?” Teprve když Harry přikývl, pokračoval. 
„Nechceme vaši výuku přerušit o nic méně než vy. Nechceme ale také zaměstnat všechny naše 
přátele vaším střežením. Každý z nich má další životně důležité úkoly, důležitější než dělat 
chůvu...” 

„Myslel jsem, že to mi právě vysvětlujete!” vybuchl Harry. 

„Předpokládáme, že tady vytvoříme pro tebe místo, kde budeš v bezpečí žít. Bude zcela 
bezpečné, pokud v něm zůstaneš, stejně jako pro tebe byl dům v Zobí ulici, dokud jsi neopustil 
jeho zdi. ” 

„Byl bezpečný?” posmíval se Harry. 

„Byl jsi tam v bezpečí před Voldemortem,” objasnil to Brumbál. 

Harry viděl rudě. „Vy jste to věděl! Věděl jste, jak zlé to tam bylo! Odjakživa jste vše věděl! 
Adresoval jste mi z Bradavic dopisy přístěnek pod schody. Neměl jste představu, jak na mě byli 
hnusní? Co jsem od nich zakoušel rok za rokem? Nikdo mě nechtěl! Nikdo mě neměl rád! Jak 
jste se odvážil sednout si tady ke mně na postel jako nějaký hodný dědeček, nikdy jste nebyl 
nikdy nic víc než pomatený popleta, starý blázen. ” 

„Harry!” lapl Snape po dechu. „Omluv se řediteli!” 
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Harry, ale neměl v úmyslu dát se na pokání. Díval se přímo na zamlženou tvář ředitele a 
zřetelně vyslovoval, „Je mi velice líto, že jste pomatený popleta, starý blázen.” 

„Severusi, to je v pořádku,” zachraptěl ředitel, strnule se vztyčil. „Já dělal to, co jsem musel, ale 
byl to Harry, kdo tím trpěl a nepředpokládal jsem, že tomu porozumí.” Harry vnímal dobře slzy 
v hlase starého muže. Ale nebylo to pro něj nic víc, než zase nějaká hra, stejně jako ty neustále 
nabízené sladkosti. „Vysvětli mu zbytek sám, Severusi...” Jeho hlas pomalu utichal, jak 
odcházel. 

Snape ho sledoval, bylo slyšet, jak přerývaně dýchá, pak odešel ke dveřím, aby obnovil tišící 
kouzla. Když se přihnal zpět k Harrymu, jeho výraz vyjadřoval hněv, zklamání, netrpělivost, 
zuřivost. Zvláštní, jak to vše bylo zřetelné, přestože obraz jeho tváře byl rozmazaný. 

Snapeův hlas byl pak bezvýrazný, ledově věcný. 

„Obětní magie se použitá k tomu, aby rozšířila sílu lásky vaší matky, může být aplikována 
mnoha různými způsoby. Naneštěstí pro vás, jediný kdo zůstal z její pokrevní linie je váš 
bratranec, který žil téměř celý život v tom domě, ve kterém jste byl takto chráněn. Její krev, 
která v něm přetrvala, vám může, při patřičném využití té možnosti, poskytnout obdobnou 
ochranu.“ 

Harry to nestačil sledovat, Snapeův důraz na slovo láska nechápal. Bylo zlé, že musel říci, že ho 
nikdo nikdy nemiloval. Jeho rodiče ho museli milovat, když zemřeli, aby ho ochránili. Harry 
věděl, že neexistuje láska silnější. Ale nemohl si pomoci, ztratil je dříve, než se naučil jim 
rozumět, jejich lásku cítit. 

„Nerozumím, profesore,“ namítal slabě. 

„Ach tak, sledujte mě, vysvětlím to srozumitelněji,” zavrčel Snape. „Váš bratranec nemůže 
chránit celý bradavický hrad. Musí to být nějaké vaše osobní sídlo.” 

„Třeba nebelvírská věž,” pokývl Harry. „Tam budu v bezpečí, ale nevím, jak by to bylo s 
vyučováním.” 

„Pottere, a jak si myslíte, že se pozná, že jste vlastníkem věže?” 

Harry se zamračil. „No, to nevím. Jsou jich tucty, těch co tam teď bydlí.” 

„Vezměme třeba jen váš pokoj,” už klidně dodával Snape, i když mu dosud v hlase doznívala ta 
nevrlost. „Kdo si myslíte, že uvěří, že ten pokoj je ve vašem vlastnictví?” 

„Jo, je nás tam halda...“ 

„A myslíte, že zůstanete pořád vy a vaši kamarádi v jednom pokoji, vždyť si měníte pokoje 
každý rok, stejně jako ve Zmijozelu?” naléhal Snape. A to se nezmiňuji ani o nutnosti vyprázdnit 
každý rok celou věž, kvůli čtyřem studentům. Zvažujte to pečlivě. Mohl by být pokoj, ve kterém 
teď jste zaměněný za nějaký, který byste vlastnil? 

„Myslím, že by to šlo...” 

„Není to jen osobní sídlo, co je třeba pro ochranná kouzla,” náhle doplnil Snape. „Věž nemůže 
být chráněna Dudleyem Dursleyem, ani jen jeden pokoj v ní. Udržet vás v bezpečí nejen před 
studenty, ale zejména před Temným pánem a Luciusem Malfoyem, který, ne náhodou, vás viní 
ze synovy zrady, vyžaduje si nalézt takové místo, kde vám ta kouzla umožní dlouhodobý a 
pohodlný život.” 

Něco v tom, jak se na něj Snape díval, způsobilo, že mu téměř vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. 
„Dlouhodobý?” opakoval to, co stačil pochytit. „Jak to myslíte dlouhodobý, co to povídáte? Jako 
třeba dvacet let?” 
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„Vidím, že jste to konečně pochopil,” oznámil Snape chladným hlasem. „Budete žít v mé 
rezidenci tady, dokud největší nebezpečí nepomine. Pak to můžeme přehodnotit.” 

„Ředitel s tímhle skutečně souhlasí?” 

„Byl to jeho nápad, Pottere,” informoval ho kysele Snape. „Takže si můžete odpustit nějaké 
protesty. Hlavně teď, když jste mu vysvětlil, jaký na něj máte názor.” 

Harry ale nedokázal zastavit své protesty. Jistě, jistě, on a Snape teď spolu vycházeli dobře a 
Snape byl daleko od toho, aby dával najevo, že ho nesnáší, ale to neznamenalo, že by byl Harry 
připraven opustit krásnou nebelvírskou věž pro sklepení! „To celé je absurdní,” prohlásil. „Jsem 
si jistý, že Dursleyovi nežili v tom domě dvacet let, než jsem tam přišel já.” 

„Já jsem si zcela jistý, že byl jejich vlastnictvím,” ušklíbl se Snape. „To je důvod, proč mohl být 
zabezpečen kouzly, Pottere. Váš bratranec vás nemůže ochránit nikde bez souhlasu majitelů. 
Nevlastním ten malý kousek sklepení, ale mám právo ho používat jako domov již tak dlouho, že 
ho považuji za svůj, takže kouzlo by tam mohlo fungovat.” 

„Podívejte, vy a Brumbál jste mocní kouzelníci. Jistě dokážete najít cestu jak spojit kouzlo s věží 
tak, abych tam mohl být...” 

„Ochránit tě tam před kletbou nebo kouzlem by nedokázal ani kouzelník plně vycvičený pro boj 
proti temným silám! U mě bude účinkovat i odstrašující vliv mého sídla. Mí zmijozelští si 
dvakrát rozmyslí, než by se tam pokusili na tebe zaútočit.” 

„Myslíte?” zeptal se Harry. „Neuražte se, ale i vy jste velmi vysoko na jejich seznamu lidí na 
zabití. Myslím, že vědí, že jste to byl vy, kdo mě dostal ze Samhainu. Vaše krytí jako zloducha 
se rozpadlo napadrť.” 

„Ano,” jemně odsouhlasil Snape, „ale nezapomeňte na dvě věci. Za prvé, jsem hlavou jejich 
koleje, což znamená, že mám pravomoc je nechat vyloučit. Strkat nos do mého soukromého 
prostoru je něco jiného, než přinést hada do třídy. Mám ochrany a kouzla kolem své rezidence, 
které chytí každého, kdo naruší mé soukromí, a věřte, že oni to dobře vědí.” 

„A za druhé?” naléhal Harry. 

Snape se na něj upřeně zadíval. „Znám z Temného umění to, po čem oni zatím jen dychtí a 
jsem schopný je zabít, když mě vyprovokují. Vyloučení není to hlavní, čeho se bojí. Věřte mi, 
nikdo ze studentů se neodváží vás napadnout pod mou střechou.” 

„Jestliže jsem ve vaší přítomnosti v bezpečí, k čemu ještě potřebuji Dudleyho?” 

„Má přítomnost vás neochrání před Temným pánem ani před Luciusem Malfoyem. Moje ochrany 
mohou být zlomeny, ale oběť krve vás ochrání, budete plně v bezpečí. Pamatujete, že vám 
Temný pán nemohl ublížit, když jste byl v Zobí ulici č. 4, nemohl se dokonce ani dotknout zdí 
domu, dokud vaše teta nezemřela a ochrana nepadla.” 

„Mohl byste mě přenést k sobě dolů, při náznaku nebezpečí,” navrhoval Harry, začínal se cítit 
zoufale. 

„A co když začnete být nebezpečný sám sobě? Myslel jste na to? Kde chcete být, až zase přijde 
další noční můra a uvolní se divoká magie? Ve věži, kde mohou vaše temné síly ublížit ostatním 
z Nebelvíru? Nebo se mnou? Víte, že posledně jsem vás dokázal uklidnit pouze já.” 

„To bylo proto, že vše nebylo v pořádku a to mě dohnalo k tomu šílenství.” 

Snape potřásl hlavou. „To bylo víc než to. Poprvé jsem se setkal s vašimi temnými silami, když 
jsem vás učil uzavírání mysli. Znají mě. To také může být důvod, proč se vás nemohl dotknout 
nikdo jiný než já. Chcete tak ohrozit své přátele?” 
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Harry nevěděl, co na to říci. Byla pravda, že by nechtěl uvolnit svou divokou magii ve věži, 
nebo zraňovat přátele svojí averzí k jejich dotyku. Ale přeci jen, žít ve sklepení se Snapem? Ve 
zmijozelském sklepení? 

Aby využil Harryho váhání, Snape ostře oznámil, „Vaše otázky ohledně vyučování naznačují, že 
můžete dokončit svou rekonvalescenci mimo nemocnici. Vlastně mohu nechat domácí skřítky 
přenést vaše věci hned...” 

„Ale já nechci žít s vámi!” Vybuchl Harry, překvapený Snapeovým vzteklým proslovem. 

„Ano, to je zřejmé! Já nepředpokládám, že to bude život plný pohody, ale důležité je, abyste 
zůstal naživu, Pottere, na tom se myslím shodneme! Opravdu jsem si nemyslel, jaké s tím 
budete mít potíže. Nebo si myslíte, že se snažím dostat se k možnosti otrávit vás jídlem z mého 
stolu?” 

Harry by se byl rád zeptal, proč bude muset jíst tam dole, proč by nemohli udělat něco, aby pro 
něj byla velká síň bezpečná. Ale další myšlenka překryla tu první. Proč by ho měl Snape chtít 
otrávit? 

Upřímně řečeno, neviděl, jaký by v tom měl být problém... 

„Nic osobního, profesore,” mumlal Harry, náhle se rozhodl, co řekne. „Myslím, hm... že pro mě 
děláte v poslední době jen to nejlepší, ta operace, uzavírání mysli, vyprávěl jste mi o otci, opět 
jste mi zachránil život, pak Devon a ta noc s rozbitými okny a teď opět mě chráníte. Není to tak, 
že bych to nedokázal ocenit, a taky všechny ty lektvary... myslím, že bych vám měl 
poděkovat...” 

„Merlin mě ochraňuj,” bručel Snape. 

„No, změnil jsem názor,” žertoval Harry. „Co chcete víc? Dokonce vás mám rád, ten váš 
sarkazmus a tak. Dýchejte, profesore... mimochodem, takhle mě chtít otrávit by byl hloupý 
nápad.” 

Snape přimhouřil oči, ale nevypadal už rozzlobeně, pokud mohl Harry posoudit, protože vše teď 
začalo být rozmazané. Zpozoroval, že účinek Očního elixíru zeslábl. „Máte nějaké námitky?” 

„Mám přátele v Nebelvíru,” řekl Harry a myslel na to, jak je zvláštní, že to musí vysvětlovat. 
Copak to, ztraceně, není tak jasné? To by to, ale nesměl být právě Snape. Zřejmě teď nemá 
žádné přátele a možná ani nikdy žádné neměl, takže jak by mohl rozumět tomu, co on cítí. 
„Připadám si, jako bych se sem vrátil po měsíci stráveném v pekle, profesore a jen tak tak jsme 
si stačili probrat co je kde nového. Nemohl jsem je vídat při hodinách a teď to bude stejné, 
budu tam, odkud se nebudu moci hnout.” 

„Harry...” Sláva, konečně přestal Snape s tím příšerným Pottere. „Jsou důležitější věci než 
přátelé.” 

Harry zamítavě potřásl hlavou. „Myslíte? Nemáte pravdu. Možná to platí ve Zmijozelu, to 
nevím. Ale pro mě není nic důležitějšího. Jaký bych měl důvod bojovat proti Voldemortovi, 
kdybych žádné přátele neměl? Kvůli nim to stojí za to, jinak bych neměl proč usilovat o 
vítězství.” 

Snape nic neříkal, jen tak na něj zíral, v tmavých očích bylo vidět, že pečlivě rozvažuje. Ale co 
se mu honí hlavou, nedokázal Harry odhadnout. 

„Jsem z Nebelvíru, víte?” pokračoval Harry. „I když mě chtěl zpočátku Klobouk poslat jinam, i 
když si vy myslíte, že by to bylo lepší, skončil jsem tam a pět let tam strávil. Profesore, léta u 
Dursleyů nebyla zpočátku tak hrozná, protože přes všechnu tu mizérii a občasnou facku se o 
mě nikdo nestaral. Ale potom, co jsem byl celý rok s Nebelvírskými, viděl jsem, jak moc pro mě 
znamenají. O prázdninách jsem strašně postrádal své přátele. Víte, že to je ten důvod proč 
jsem si nechtěl tenkrát ten dopis přečíst?” 
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Snape ho poslouchal pozorně a byl to bezpochyby jeden z nejbystřejších lidí, které Harry znal, 
takže byl trochu šokovaný, když ho profesor jen jednoduše požádal, „Pokračuj.” 

„Hm...” Harry se odmlčel, přemýšlel, jak to přesně vysvětlit. „Nikdy jsem nedostal jiný dopis 
než ten z Bradavic nebo od přátel. A právě v létě to byly ty jejich dopisy, co mě bránilo, abych 
nedělal pitomosti...” 

„Jsi silnější, než říkáš.” 

„Jo, možná, ale já to tak cítil. A pak přišel dopis od Dursleyů a já věděl, že mi chtějí nějak 
ublížit, a proto... můžete se mi za to posmívat, ale zdálo se mi, že když ho otevřu, stane se to 
realitou. A já to nechtěl, ten dopis byl jako blesk z čistého nebe. Zdálo se mi, že by mohl zničit 
to jediné dobré, co jsem o prázdninách měl. Rozumíte mi?” Končil s nadějí, že mu Snape 
porozuměl. 

„Ne,” odpověděl Snape stručně. „To je úplně iracionální.” 

„Možná, ale je to pravda, je to tak,” odpověděl Harry se zvláštním pousmáním. „Nejsme všichni 
jako chladný, uzavřený Mistr lektvarů. Opravdu, profesore, potřebuji své přátele.” 

„Tak dobře,” povzdechl si Snape, což zvedlo výrazně Harrymu náladu, „tví pitomí nebelvírští 
přátelé budou mít dovoleno tě navštěvovat v mé rezidenci.” 

„Tak jsem to nemyslel...” 

Snapeův hlas přešel do panovačného tónu, Harry si pomyslel, že je to větší ústupek, než by byl 
ochoten uvěřit, že udělá. Byl tím dojatý a ohromený, nikdy by ho nenapadlo, že by mu něco 
takového slíbil. Snape dovolí, aby Hermiona, Ron a možná i Neville vstoupili do jeho soukromí... 
to bylo úžasné. Harryho naplnil jakýsi neurčitý pocit tepla, připadal si, jako by snědl máslový 
dort, nebo něco podobného. 

„Máš ještě nějaké další problémy?” odsekával Snape, slova téměř vybuchovala. 

Pro Merlina, pomyslel si Harry, dotklo se ho to... Jaká ironie, jak se to změnilo. Kdyby mu před 
rokem někdo řekl, že se bude starat o to, aby nějak neublížil Snapeovi, že se třeba vůči němu 
bude cítit provinile... byl by umřel smíchy. 

„Ještě mám pár otázek,” povzdechl si Harry. „Ale nepokusíte se vyletět z kůže, že ne?” 

„Já nelétám...” 

„Ach jo,” Harry ho přerušil, ale netroufl si dodat samozřejmě, já vím že ne. „Já vím, že jste řekl, 
abych si s tím nedělal starosti, ale co bude s mým učením?” 

„Postarám se o to,” odpověděl Snape, přesvědčeně. 

„Budete mě učit v noci? Nebo kdy? Bez urážky, ale znáte toho dost ve všech oborech? Myslím, 
že jste eso v Lektvarech, Obraně a možná Kouzlech, ty jsou příbuzné...” 

„Chceš znát výsledky mých OVCÍ?” protáhl jedovatě odpověď Snape. „A pravděpodobně i můj 
životopis? Nebuď idiot!” 

Dobrá, možná to byla blbost. „A co ve dne? Učíte. Co myslíte, že budu dělat celé dny sám v 
tom báječném sklepení?” 

„Co by, jistě budeš studovat. Není to tak, že tvoje hlavní starost byla, jak udržet kontakt se 
spolužáky? Jsem si jist, že bez hraní si s bouchacími kuličkami a bonbony, které by tě přeměnily 
na nosorožce, se za týden naučíš to, co tvoji kamarádi za měsíc.” 
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„Hm, nepředpokládám, že byste věděl, jak dlouho zůstanu u vás?” 

„Ne, raději to nepředpokládám,” zažertoval si Snape. „Uvidíme, jak dlouho bude trvat Dracovi 
Malfoyovi, než se mu podaří změnit názor Zmijozelu na tebe. Na nás, řekl bych. Musím se 
naučit nějakou jinou řeč, abys to pochopil? Nebo je jiná možnost. Dovedu si představit, že věž 
bude pro tebe bezpečná, až se tvé síly zcela obnoví. Stejné to bude až dostaneš Temného pána 
do hrobu, já věřím, že takový okamžik přijde.” 

„Voldemort,” opravil ho náhle Harry. „Říkejte mu Voldemort. ” 

„Nebuď směšný...” 

„Udělejte to. Říkejte mu Voldemort. Posilujete ho, když mu nechcete říkat jménem. Rozuměl 
jsem tomu, když jste dělal špiona, musel jste se odlišit od Brumbála, který ho tak jmenoval. A 
pravděpodobně i ode mne. Ale to už je pryč.” 

„Také jsem se pokusil tě přimět, abys říkal Temný pán, byl bych radši,” připomněl mu Snape. 

„Tak tedy, můžeme to udělat takhle...” Harry vteřinku přemýšlel, pak se prudce předklonil. 
„Když řeknete Voldemort, já půjdu s vámi a budu žít ve sklepení.” 

„Ty ale nemáš na výběr. V žádném případě. Už jsi mlčky souhlasil.” 

Harry chvíli přemýšlel. „Pravda. Dobře, řekněte Voldemort a já budu souhlasit otevřeně.” 

„Proč ti tolik záleží na tom, co já řeknu?” 

„Nový způsob mluvení, profesore, znamená i nový způsob myšlení,” vzdoroval Harry. „Na tom 
záleží.” 

„Budeš souhlasit s přestěhováním do mého bytu na dobu, dokud nepomine nebezpečí? Bez 
ohledu, jak těžké se ti bude zdát tam žít?” 

„Jsem si jistý, že si dovedu představit, jak tam budeme žít vedle sebe,” mumlal Harry. „Ano. 
Souhlasím. Ale musíte to říci teď. Nemůžete to stále obcházet jako byste byl pořád jeho 
přívrženec.” 

„Voldemort,” řekl Snape s mírným pousmáním. 

„Vidíte, bylo to snadné,” žertoval Harry. 

„Pobyt v mé rezidenci možná pro tebe nebude stejně snadný,” varoval ho Snape. „Ale tak jsme 
se teď dohodli. Vidíš dost dobře, abys mohl jít se mnou?” 

„Ne, myslím, že ne.” 

„Chce to ještě elixír. Zůstaň v klidu, Harry. Domnívám se, žes to už párkrát zvládl výborně.” 
Odmlčel se, aby udržel každé jeho oko otevřené, zatím co mu do něj kapal. „Tak, teď se běž 
obléknout, Minerva ti poslala nějaké oblečení, abys nemusel putovat přes halu v pyžamu.” 

Harry vykřikl. „To ne... myslel jsem na vše co se týká mě, ale co tomu řeknou moji kamarádi, 
kteří se určitě všichni seběhnou až uslyší, že se stěhuji dolů do zmijozelského sklepení.” 

„Nepochybně se na mě sesypou jak kobylky,” lamentoval Snape. „Představuji si, že s tvým 
bratrancem to bude ještě daleko horší, i když myslím, že se dost změnil od té doby, co jsem ho 
viděl v nemocnici.” 

„Můj bratranec?” zalapal po dechu zmateně Harry. 

„Ano,” řekl Snape, utřel si ruce do ručníku a zazátkoval elixír. „Myslíš, že by dokázal ochránit 
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mé pokoje na dálku? Dudley Dursley sem přijde, přeje si ti pomoci.” 

„Aha,” ozval se Harry, několikrát mrkl. Všiml si, že učitel odstoupil k oknu – opět dekorum – 
Harry rychle vyměnil pyžamo za oblečení, obul se a pak se zvedl z postele. Hmm, byl dosud 
celý bolavý, ale ne tolik, aby potřeboval lektvar proti bolesti. Vzpomněl si a honem přendal 
neodeslaný dopis Dudleymu do kapsy svých kalhot a sebral i mluvící brk, který odložila madam 
Pomfreyová. Pak si oblékl hábit – nikdy se v něm necítil tak dobře, jako teď – a připojil se ke 
Snapeovi. Byl pyšný na to, že klopýtl jen jednou, než přešel přes zamlžený pokoj. 

„Dudley mi chce pomoci,” uznal Harry. „Ale... profesore, on je mudla. On nemůže vidět 
Bradavice, že? Uvidí jen nějakou starou zříceninu... jak ho sem dostanete, dokonce sem dolů do 
sklepení?” 

„Bude to muset být nějaký trik,” souhlasil Snape a přejel ho pohledem. „Předpokládám, že 
budeme muset použít magii.” 

Harryho to moc nepobavilo. „To mu nemůžeme udělat,” protestoval stoupajícím hlasem. „On 
je... křehký, profesore. Myslím, mentálně. A byl vychován tak, že má hrůzu z magie, vždyť to 
víte.” 

„Albus mluvil s jeho terapeutkou, která si myslí, že by mu pomohlo přijít sem,” odporoval Snape 
a shlížel na něj ze své výšky. „Ano, on se bojí magie. Ale jsi jediný, kdo mu z rodiny zbyl a 
magie je tvojí nedílnou součástí. Tvůj bratranec tě potřebuje vidět ve tvém přirozeném 
prostředí. Pomůže mu to pochopit, že magie je něco víc, než mozkomorové, kteří ho napadli.” 

„A on bude bydlet tady, s vámi?” Harry si nemohl odpustit ironický posměšek. „Nechci se vás 
dotknout, ale podívejte se na sebe! Počurá se, jen jak vás uvidí, profesore!“ Když se Snape 
potěšeně uličnicky zasmál, Harry vykřikl, „Já nežertuji!” 

Snape se zamračil, s nakrčeným obočím se k němu sklonil. „Tvůj bratranec mě zná jako 
Remuse Lupina,” komentoval to dost temně. „Mnoholičný lektvar by mě vrátil do jeho podoby 
na těch několik dní.” 

„Pro Merlina, to ne,” vyjekl Harry. „Tak jsem to nemyslel.” 

„Dobrá,” souhlasil Snape. Právě prošli celým nemocničním křídlem a on popostrčil Harryho, aby 
věděl, kam ho má následovat. Hmm, trochu to jde na nervy, projít bez pomoci celou tu cestu, 
pomyslel si Harry. Ale zvládl to. Každopádně už nebyl úplně slepý. 

„Jak to?” trochu zažertoval, během toho co Snape pronesl sérii Finite incantatem před 
chráněnými dveřmi. „Vám se nelíbilo být Remusem?” 

„Ale ne,” bručel Snape, rozrazil velké dveře do chodby. „Tak jsem to nemyslel, bude dobře, řekl 
bych, když zůstanu sám sebou, protože...”shlížel na Harryho se zlomyslným leskem v očích, 
„Myslím, že cokoliv jiného by Draca opravdu vyvedlo z míry.”
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„Draco!“ vykřikl Harry na Snapea rozzuřeně. „Co tím myslíte, to se tu bude Draco motat?“ 

Snape prudce odmítavě mávl rukou. „Ještě nejsme za chráněnými dveřmi. Zůstaň stát těsně 
vedle mě, dokud neotevřu cestu dovnitř. Studenti by měli být na vyučování, ale nějaká odvážná 
dušička by se tu mohla schovávat a špehovat nás.“ 

„Myslel jsem, že jste dost odstrašující, než aby si vás vaši Zmijozelové dovolili napadnout,“ 
vyštěkl Harry, vzteklý, protože mu konečně došly Snapeovy poznámky o Dracovi. 

„Bohužel,“ posmíval se mu na oplátku Snape, „nebyl každý idiot v Bradavicích zařazen do 
Nebelvíru.“ 
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Harry zafuněl, ale nakonec se rozhodl být zticha a následovat Snapea. Projít celou tu cestu až 
do sklepení ho vyčerpalo víc, než předpokládal. V nemocničním křídle se občas trochu 
procházel i téměř slepý, ale tam byla podlaha rovná. Teď šli několikrát dolů chodbou, šli i po 
schodištích, z nichž některá neměla zábradlí a tak ztratil orientaci, byl úplně v koncích. Měl 
zlost, že se musel několikrát chytit Snapea za ruku, aby neupadl. 

Nakonec byl rád, že s ním sem dolů šel Snape. Jinak by byl asi několikrát skončil na zemi, dosud 
nesnesl dotek nikoho jiného. 

Snapeovy pokoje byly v nejhlubší části hradu, dokonce ještě hlouběji, než pokoje zmijozelské 
koleje, které kdysi Harry v přestrojení navštívil. Prostory tady dole byly temné a ponuré, 
osvětlené pouze když Snape pronesl Lumos. Poté, co to řekl a dal mu podržet svou hůlku, 
uvědomil si Harry, že zřejmě šli celou cestu potmě. Držet cizí hůlku bylo zvláštní. Nevyvolávala 
v něm to vzrušení jako hůlka vlastní, ale dráždilo to jeho magii, jakoby z něj chtělo něco 
překypět. 

Pokud si stačil Harry všimnout, nebyly Snapeovy pokoje střeženy obrazem nebo sochou ani 
ničím podobným. Dveře byly zamaskovány jako souvislé řady kamenů. Ještě podivnější bylo, že 
nebyly otevírány heslem, jak to bylo v Bradavicích obvyklé. Harry byl už předtím přesvědčený, 
že ten člověk je opravdu paranoidní, ale protože věděl, že i jeho život závisí na dobrém zajištění 
bezpečnosti, neměl by k tomu mít nějaké připomínky. 

Místo, aby Snape ke stěně promluvil, mávl rukou proti ní, pak si vzal opět hůlku a vyťukal prsty 
nějakou rychlou sekvenci. Harry to mohl vidět, protože z hůlky tryskal úzký paprsek světla. Nic 
se však nedělo. Než se mohl Harry zeptat, Snape zamumlal. „Jen jsem oznámil, že lze očekávat 
dalšího rezidenta.“ 

Pevně ho popadl za ruku, prsty mu roztáhl na nejnižší kámen a v záři hůlky také něco jeho prsty 
vyťukal. Harry by nemohl říci, jestli to bylo to samé. Pak Snape odstrčil jeho ruku a řekl: „Teď tě 
zná. Dej ruku zpět na ten samý kámen.“ 

Harry to udělal a kámen zmizel, objevily se dřevěné dveře, zasazené v klenutém průchodu. 
Protože se otevřely, bylo vidět jasně osvětlený pokoj. Snape vešel dovnitř, ale Harry ho chytil za 
rukáv a zeptal se: „Nebude třeba, aby mi fungovala hůlka, když budu chtít vejít?“ 

Snape ho netrpělivě vtáhl dovnitř, dveře se totiž právě začaly zavírat. Zevnitř, všiml si Harry, 
pořád vypadaly jako dveře. Samozřejmě vhodné pro sklepení. Tvrdé, tlusté dřevěné desky, 
spojované silnými železnými pásy. 

„Dobrá a teď vše o Dracovi,“ odvážil se Harry. „Vysypte to.“ 

„Je právě za tebou,“ odpověděl stručně Snape. „A jsem si jist, že chápeš, proč tu teď žije. 
Draco, proveď tady Harryho a vše mu ukaž. Já bych se měl postarat o nějaký lektvar.“ 

S tím odběhl Snape pryč, ale ne směrem ke dveřím. Harry jen zmateně sledoval 
přimhouřenýma očima, jak se suše zasmál a proběhl kolem něj. 

Draco stál tam, kde mu Snape řekl. Rozmazaná skvrna v šedém hábitu na kamenné zdi. 

„Nemusí, já to vím,“ řekl chlapec, odstoupil ode zdi a udělal krok k Harrymu. 

„Co nemusí?“ 

„Nevaří se mu tam právě teď žádný lektvar. Právě jsem tam byl, tak to vím. To je Severusův oh-
tak-jemný způsob říci, že teď nám to nechce pískat.“ 

„Co myslel tím, že tu žiješ také?“ zeptal se Harry a opatrně ustoupil zpět. 

Dracova rozmazaná tvář se zamračila, nebo ji zkřivil malý úsměšek. To Harry nedokázal rozlišit. 
„Právě to, co řekl. Ředitel a on mě přesunuli sem dolů ještě před tím, než Pansy vypustila toho 
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hada, ale od té doby to tu již nesmím opustit.“ 

„Pansy,“ opakoval Harry pomalu. 

„Jo.“ 

„Pokud já vím, nikdo neví, kdo pronesl zaklínadlo Serpensortia.“ 

„Ovšem, oficiálně se nic neví,“ odpověděl Draco, s uchechtnutím, „ale já to vím. Viděl jsem to v 
jejích očích, Pottere.“ 

Harry věděl, co ten pohled znamená, byl to pohled, který měl Malfoy rezervován pro něj. Harry 
přimhouřil oči, obával se, že zmijozelský chlapec se právě teď na něj takto dívá. Nedokázal to 
rozpoznat, a tak se zeptal: „Co se stalo Parkinsonové?“ 

Draco zastrčil ruce do kapes a zaškaredil se. „Spravili ji u Svatého Munga a poslali ji zpět.“ 

„Byla poraněná?“ 

V tom momentě nebylo pochyb, že opět zkřivil chlapcovy rty úsměšek. „Ach ano. Snad 
nemyslíš, že bych klesl tak, abych se stal vrahem? V každém případě, myslím, že by mě vyrazili 
i ze třídy, kterou jsem dosud mohl navštěvovat. Samozřejmě pod Severusovou ochranou.“ 

„Pokud to tak je,“ poznamenal Harry, „mohl by ses vrátit do zmijozelské koleje a žít tam.“ 

„Severus chtěl, abych opustil zmijozelskou kolej.“ Draco pak pokrčil rameny. „Tak co, projdeme 
to tady? Není to nic moc, ale je to domov, sladký domov.“ Jak se tak šklebil, nebyl si Harry jistý, 
jestli se pokouší napadat Severusovo sídlo, nebo je to narážka na to, že byl vyděděn a nemůže 
se vrátit do svého domova. 

„Tak dobře, projdeme to,“ souhlasil Harry, dosud se značnými obavami, jak se vypořádat se 
vzniklou situací. Normálně by neměl problém být hrubý na Malfoye, ale Snapeova blízkost ho 
brzdila. Poslední, co by si teď přál byla lekce, jak je třeba být milý na Malfoye, protože je to 
jediná možnost, neposlat Malfoye přímo tam. 

„Tak jo,“ souhlasil Draco, svým uhlazeným hlasem, „jak teď vlastně vidíš? Nechtěl bych, aby sis 
cestou zlámal vaz. Dovedeš si představit všechny ty kletby, které by po mně Snape metal?“ 
smál se tomu. 

Harry si pomyslel, že to není taková legrace. „Já si to dovedu představit,“ suše oznámil. 
„Pojďme.“ 

„Tak jo,“ řekl Draco opět, obešel opatrně Harryho, tak aby se ho ani nedotkl. To bylo zajímavé. 
Snape ho musel varovat, že na něj vyletím, když se mě dotkne, rozvažoval Harry. „Tady, jak jsi 
již mohl usoudit, kdybys viděl, tady to všechno, je to...“ 

„Obývák,“ přerušil Harry jeho pompézní vyprávění a gesta, kterými ukazoval na skvrny 
vypadající jako pohovka a křesla. Bylo to útulnější, než by čekal ve Snapeově bytě. A také větší.

„Ale, prosím,“ protáhl Draco, překřížil ruce v gestu, které vypadalo elegantní, i když viděl 
rozmazaně. „Obývák. Dovedeš si představit jak mudlovsky to zní?“ 

„Vyrostl jsem u mudlů,“ procedil Harry přes zuby. 

„Ano, ano a tvoji nejlepší přátelé jsou mudlové, nepochybuji,“ pronesl žoviálně Draco. „To ale 
neznamená, že bys neměl používat čistý kouzelnický jazyk. Toto, jak jsem říkal, než jsem byl 
hrubě přerušen, toto je obývací pokoj, někdy také nazývaný salón. To je dnes už trochu 
zastaralé slovo, ačkoliv jsem slyšel Severuse jak ho při nějaké příležitosti použil.“ 

Harry zaťal zuby, už ho unavovalo, že Draco stále říkal Severus. „Budeš mě dál provádět, nebo 
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učit mluvit?“ 

Draco se roztrpčeně opět zasmál. „Ty už máš dost mého způsobu přednášení? Ale samozřejmě, 
já konečně chápu, že nemáš žádné pochopení pro jemnosti, rytmus a metafory. Tvůj vlastní 
projev je tak děsivě necitlivý a hrubý. Slýchával jsi to tak od tvého bratrance.“ 

Harry mu to s potěšením vrátil. „Ale? Severus se ti o tom nezmínil? Jak nedbalé od něj! Dudley 
sem přijde a bude tu nějakou dobu a námi žít.“ 

Tohle úplně setřelo uštěpačný úsměv z Dracovi tváře. „Děláš si legraci.“ 

Harry po něm bleskl úsměvem. „Myslíš? Zeptej se Severuse.“ 

„Nevěřím, že ho sem pozve,“ odsekl Draco. „Neznal ses k němu léta, dokonce z tvého chování 
v hodinách se dalo usoudit, že jsi ho celou tu dobu nenáviděl.“ 

Harry se vydržel celou tu dobu usmívat, i když mu to působilo bolest v obličeji. Ve skutečnosti 
byl celý bolavý, ale za nic na světě by to na sobě nedal znát, určitě ne před někým, komu 
nemohl důvěřovat. „Vytvořil sis skutečně svůj malý svět tady dole, že ano?“ opakoval Dracova 
slova z nemocničního křídla. „Mezi námi už není nenávist.“ 

Předpokládal, že Draco zatíná zlostně zuby, ten ale nakonec jen pokrčil rameny. „Tak ano, beru 
to na vědomí. Může to být k něčemu dobré. Nenávist mezi příbuznými opravdu není vhodná.“ 
Harry sebou škubl, když Draco vytáhl hůlku, ale on ji jen volně držel v ruce, špičku skloněnou k 
zemi, protože se vydal přes pokoj do chodby. „Půjdeme dál?“ 

Chodba byla krátká a na jejím konci byly dveře z obou stran. Draco mávl hůlkou, jakoby je chtěl 
otevřít a pak okázalým gestem na jedny ukázal. „Toto je Severusova soukromá kancelář. 
Nezamyká se, když tam je a tehdy mi také nezakazuje vstoupit, ale dal mi jasně najevo, že 
zemřu ohavnou a bolestivou smrtí, pokud překročím práh, když tam není. Myslím, že totéž platí 
i pro tebe.“ Draco se otočil a ukázal na druhé dveře. „To je jeho ložnice. Tam v žádném případě 
nejsme vítáni. Má tam vlastní koupelnu, kouzelné místo, opředené zmijozelskými legendami, 
ale samozřejmě ji nikdy nikdo neviděl.“ Ušklíbl se Draco. „Mimochodem, Severus mi nepřipadá 
jako někdo, kdo by se vydržel povalovat ve vaně, co myslíš? Já si to nedovedu představit.“ 

Harry už měl dost poslouchání toho tlachání, nejvíc ho rozčiloval způsob, jak Malfoy zřetelně 
přecházel od antagonizmu k nonšalantní pohodě a zpět. „Kancelář, koupelna, obývací pokoj,“ 
vypočítával. „Chápu. Pohneme se dál, nebo budeš ještě dál komentovat profesorovy způsoby 
při koupání?“ 

Draco zamířil zpět do obývacího pokoje. „Není tady kuchyň, Merlin nás ochraňuj, kouzelníci mají 
jiné věci na práci než vaření. Je zde krb, takže můžeme svoji žádost zavolat domácím skřítkům. 
Dej na mou radu a neobjednávej si nic s omáčkou Béarnaise. Oni ji prostě neumějí připravit 
správně, ale dokážou udělat dobrou Hollandaise...“ 

„Musíš se snažit vystupovat jako mizerný snob, nebo se začneš chovat normálně?“ zeptal se 
Harry. 

„Jestli tím myslíš mé aristokratické chování a smysl pro kulturnost,“ odpověděl hladce Draco, 
„to je dar. Takže, co teď? Ach ano.“ Přešel ke krbu a krátce mávl směrem k hlubokému 
výklenku, kde stál velký kulatý stůl a okolo něj čtyři dřevěné židle. „Zde si budeme třikrát 
denně dopřávat dobré jídlo a duchaplnou konverzaci.“ Mávl lehce doleva, kde byly vidět 
zavřené dveře v malém výklenku, nepokusil se je otevřít. „Tam je Severusova privátní laboratoř 
a několik místností, kde skladuje ty nejcennější přísady. Opravdu zajímavé. Neodpustí mi strkat 
tam nos, ale já mám přeci velký talent na lektvary, pokud jsi si toho ještě nevšiml.“ 

„K čemu potřebuje profesor laboratoř tady dole?“ 

Draco se na něj pochybovačně zadíval. „Ach tak, Nebelvír, ale je vůbec možné, abys byl ty tak 
nevinný jako ostatní?“ Čekal, jestli Harry odpoví, pak pokrčil rameny a pokračoval, „vydával se 
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za smrtijeda, Pottere. Takže co myslíš, že mohl jejich přítel Mistr lektvarů pro ně dělat? Vařil pro 
ně různé odporné lektvary, které nesměly zdejší děti vidět, rozumíš?“ 

„Ale ty jsi směl?“ Harry byl trochu mimo. 

„Nebelvír je skutečně synonymum pro imbecil,“ popřel to Draco. „Ne, nesměl! Severus má 
mozek, Pottere! V té době věděl, co dokážu a stěží mohl nechat zpackat lektvary pro Temného 
pána! Já chápal principy přípravy, to dobře víš. On ale ten mizera jen předstíral, že mu slouží, 
nechápal bych, proč ty lektvary nemají někdy ten správný účinek.“ 

„Takže jsi věděl, že je tady vaří, nebo ne?“ nedal se odbýt Harry. 

„Ovšem, slyšel jsem otce o tom mluvit.“ Draco se dlouze nadechl a kvapně se omluvil: „Promiň, 
Pottere, neměl jsem se o něm zmiňovat. Už se to nestane. Co dál? Vlastně je to vše, až na náš 
pokoj.“ 

„Náš pokoj,“ opakoval Harry matně, dosud trochu vyvedený z míry Dracovým smířlivým 
proslovem. 

„Samozřejmě,“ informoval ho Draco klidně, se značnými rozpaky slyšitelnými v hlase. „Jak 
velkou část svého životního prostoru nám mohl Severus přenechat? Samozřejmě to byl můj 
pokoj těch pár dnů, takže pochop, že i já přispívám k tomu, aby ses tu cítil dobře.“ 

Harry si nedovedl představit, že bude bydlet v jednom pokoji s Dracem, ale také by nechtěl 
dělat nepříjemnosti Snapeovi. „Profesor musel nějak změnit svůj byt?“ 

„Samozřejmě,“ odpověděl Draco, „stěží mohl předpokládat, že já… nebo ty budeme spát tady 
na pohovce. Kromě toho můj - tedy, náš pokoj, byl užíván - byla to Severusova soukromá 
knihovna, ale přenesl si knihy do své kanceláře. Byly by se mu tam nevešly, kdyby nestrávil 
hodiny kouzlením, vytvářením prostoru pro ně. A použil i trochu magie, pohnul s kameny ve 
skladišti, abych se já mohl umývat, aniž bych ho obtěžoval. Kromě toho…“ Draco ukázal na 
dveře vpravo od toho místa, kde svou cestu začali. „Voilá.“ 

Harry do nich strčil, aby je otevřel a vešel dovnitř do pokoje, který byl jen o málo větší, než 
prostor potřebný pro dvě lůžka umístěná na protilehlých stěnách. Pak už tam byla jen 
starodávná mahagonová skříň a dvě studentské truhly. Otevřenými dveřmi vzadu viděl, trochu 
rozmazaně, malou, ale funkční koupelnu. 

„Žalostné, já vím,“ lamentoval Draco. „Vážně jsem viděl komory větší než toto.“ Harry se na něj 
ostře zadíval, obával se, že si tak do něj rýpnul, ale Draco zřejmě jen tak tlachal. „A teď se o to 
musíme dokonce dělit.“ 

Harry si pomyslel, že kdyby tomu tak nebylo, bylo by to skvělé. „Která postel je tvoje?“ 

Draco si povzdechl a zamumlal: „Nezáleží mi na tom. Vyber si ty, Pottere.“ 

„Jo a co když si vyberu tu, ve které jsi spal ty, děkuju pěkně. Tak která?“ 

„Přeměnil jsem své příjemné, pohodlné dvoulůžko na dvě samostatná dnes ráno, když Severus 
řekl, že tě sem přivede,“ ležérně oznámil Draco. 

„Tys ho přeměnil…“ odmlčel se Harry. Takže Malfoy je tak dobrý v přeměňování předmětů. 
Nebyl ale tak dobrý jako Hermiona. To bylo důležité. 

„Ano. Jaké barvy by sis přál?“ dodal Draco. Harrymu se zdálo, že jízlivě. Přehozy na postelích 
byly, podle očekávání stříbrné a zelené. Stejně tak předložky před nimi a napůl roztažené 
závěsy kolem nich. 

Ve skutečnosti nebyl Harry tak dětinský, aby požadoval mít kolem sebe vše v barvách 
Nebelvíru. Nebyl si jistý, co tím chce Draco dokázat. „Je to hezké,“ řekl, vybral si nejbližší postel 
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a svalil se na ni. Měl pocit, jako by se s ním pokoj trochu otáčel, když se natáhl a tehdy si 
uvědomil, jak je vlastně unavený. „Mohl bys udělat kariéru jako návrhář interiérů.“ 

„Bystrozor,“ opravil ho Draco. 

„Samozřejmě, Draco Malfoy jako bystrozor,“ ušklíbl se Harry. „To ti někdo uvěří, právě tobě.“ 

„Pottere,“ řekl Draco náhle zcela vážně. „Jednoho dne dokonce i ty mi budeš věřit.“ 

„Právě teď ti něco věřím!“ vykřikl Harry. „Věřím ti, že poběžíš domů v momentě, kdy uslyšíš, že 
pán a velitel tvého otce to shledá užitečným!“ 

„Jsi blázen?“ vykřikl Draco ublíženě. „Já se nemohu vrátit domů!“ 

„Jo, já se taky nemůžu víckrát vrátit domů,“ připomněl Harry. „Tvůj otec přikázal rozmetat můj 
domov na prach!“ 

„Ach, nebuď blbec, Pottere,“ opáčil Draco. „Bradavice jsou tvůj domov. Ve tvém domě se o tebe 
starali hůř než o nějaký odpad. Jak se říká.“ 

„Myslíš, jak říkají smrtijedi!“ 

„Jo, mimochodem, měl bych něco pochopit z toho bizarního dopisu? Nemůžeš se jednoduše 
obrátit na svého bratrance, když jsi mu napsal takovou blbost jako: vždy když cítím vůni 
steaku, po celý zbytek života, budu myslet na tvého otce... o co jsi se pokoušel, přimět ho, aby 
se zhroutil v pláči? Možná jsi hrdina naší doby, ale já bych řekl, že jsi pěkný křivák.“ 

Harry polkl a začal nesouvisle gestikulovat, něco jako že... měli bychom toho nechat, když se 
náhle Draco okázale uklonil a líně pronesl: „Ach, proč ti děkuji? Právě jsem si uvědomil, že jsi 
nikdy neměl v úmyslu poslat s tím dopisem sovu. Jsem poctěn, že jsi vyvinul takové úsilí, abys 
mě urazil.“ 

Když Draco postoupil dopředu, začal se Harry v hloubi duše obávat, co by asi řekl Snape, kdyby 
mu svou divokou magií poničil byt. 

Draco se zastavil, Harry si nebyl jist, ale možná to způsobil pohled do jeho očí. „Dobře, nechme 
toho,“ řekl, hlasem perfektně klidným a zdvořilým. „Musím něco nastudovat, nechám tě tu. 
Severus přijde brzy, má vyučování v prvních hodinách. Kdybys něco potřeboval, dej mi vědět.“ 

Jo, to určitě. 

Harry byl unavený, i když to nechtěl přiznat. Shrnul pokrývku tak, až spadla na zem, lehl si na 
bok a přitiskl obličej do polštáře. Zaslechl, jak Draco odevzdaně potřásl hlavou a odlevitoval 
přikrývku na pelest. Pak odešel a dveře za sebou jen přivřel. O Harryho bylo pořád ještě třeba 
pečovat. A on zavřel oči a usnul. 

Bouchnutí zavíraných těžkých dveří ho vytrhlo z dřímoty. Harry se trochu protáhl, otevřel oči a 
snažil se zjistit, jestli se Draco vrátil dovnitř. Celý svět byl zase již tak ne-úplně černý, něco, co 
mu bylo nepříjemně známé. 

O chvíli později si uvědomil, že ten hlasitý zvuk oznamoval, že se vrátil Snape. Jeho a Dracův 
hlas zaléhaly k němu do pokoje. Uklidnilo ho, že tam Draco nebyl, když on ho nemohl vidět. 
Harry se posadil na posteli a uhladil si vlasy. 

„Kde je Harry?“ Ozval se Snapeův hluboký hlas. 

„Spí,“ řekl Draco. 

„Aha,“ na to Snape. 
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Harry slyšel zaskřípání postrčené židle a uvědomil si, že se museli usadit v jídelním výklenku. 
Bylo to zvláštní, slyšet vše tak ostře. Harry si lámal hlavu, zda se to vrátí k normálu, až se mu 
úplně vrátí zrak. 

Pár minut slyšel pouze ojedinělé zvuky, jako cinknutí šálku o talířek. Pak Draco promluvil: 
„Potter byl zřetelně překvapený, když slyšel, že jsem dostal Pansy ke sv. Mungovi.“ Když na to 
Snape nic neříkal, začal naléhat: „Proč jste mu nic neřekl?“ 

„Sotva jsem mohl, při jeho současném stavu, vidět nějakou výhodu v tom, kdyby věděl, jak 
nebezpečná může být tvoje společnost.“ 

„Ale Severusi, ona se mě pokusila zabít. A dokonce přímo tobě před nosem. Myslím, že se na to 
měl brát ohled. Neměl jsem to být jen já, kdo byl potrestán.“ 

Něco se s prásknutím zavřelo. Možná kniha. „Měli jsme jen nejasné tušení, že to byla ona, kdo 
zavinil to s tím hadem.“ 

„Ona to byla,“ ostře odporoval Draco, znělo to, jako kdyby odpověď cedil přes zuby. „Pansy ví, 
že nenávidím hady.“ 

Zmijozel, který nenávidí hady? Harryho to zcela nesmyslně svádělo ke smíchu, ale nechtěl dát 
najevo, že je vzhůru. Svědomí mu říkalo, že takové špehování je špatné, tak na úrovni Malfoye, 
ale praktická část jeho mozku zvítězila. Jak by jinak měl pochopit Dracův scénář, kdyby 
nevyužil všech možností? 

„Když je tak nenávidíš, proč jsi tedy poslal na Harryho hada při tom souboji,“ vyzvídal Snape. 

„No, já je nenáviděl, a tak jsem si myslel, že Nebelvír je bude nenávidět desetkrát víc. Ale on 
ne,“ ušklíbl se Draco. „Šel a promluvil na něj hadím jazykem, rozuměl si s hadem!“ 

„To opravdu zastínilo tvoje skvělé Serpensortia,“ mumlal si Snape, což Draca evidentně štvalo. 

„Bylo skvělé!“ rozčiloval se. „Rád bych viděl někoho ze druhého, nebo i čtvrtého ročníku, použít 
tohle zaklínadlo. Ale nikdo si toho nevšiml, ne, zato o tom, jak si Potter popovídal s hadem, se v 
Bradavicích mluvilo ještě několik měsíců!“ 

„Hmm,“ zamručel jen klidně Snape. 

„A co se týče Pansy,“ vrátil se Draco zpět ke svým námitkám. „Já vím, že vy nevíte, jestli je to 
tak jak říkám, ale dejte jí pár kapek Veritaséra na jazyk a bude to jasné!“ 

„Veritaserum je nelegální.“ 

„To vám nezabránilo použít ho na mě,“ jízlivě poznamenal Draco. 

„Tvůj příběh byl daleko neuvěřitelnější než její,“ rozhodně odpověděl Snape. „A už dost o slečně 
Parkinsonové.“ 

Zřejmě toho měl dost i Draco. „Pansy by se sem neměla vracet, zase se tu potloukat! Bude se 
mi daleko hůře získávat vliv ve Zmijozelu.“ 

„A jak v tom budeš pokračovat?“ změnil Snape předmět konverzace. 

„Víš Severusi, šlo by to daleko lépe, kdybys mi dovolil s někým promluvit.“ 

„Teď ne, situace je dosud příliš napjatá. Draco, už mě unavuje stále se s tebou o tom 
dohadovat. Musíš jim posílat sovy, nic víc. Máš pro mě nějaké dopisy k odeslání?“ 

„Tři.“ 
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Následovalo ticho a Harry by byl rád věděl, jestli si Snape přečte dopisy, které napsal Draco 
svým přátelům do Zmijozelu. Když tu náhle debata nabrala podivný směr, Harry to nestačil 
sledovat. 

„Řekl jsi mu to?“ zeptal se Snape. 

Zdálo se, že Draco té otázce rozuměl. „Ne,“ řekl stručně. „Nemyslím, že by to nějak zvlášť 
ocenil. Já si myslím, že vy mu to připomínáte dostatečně. Tady, čtěte.“ 

Uběhl moment a pak Snape řekl, „Draco, tohle ale smím používat jen já.“ 

„Já už, ale mám celý týden náskok před těmi, co chodí na vyučování,“ bránil se Draco. „Co 
předpokládáte, že tu celé dny dělám, piluji si nehty? Hmm, ale mám je trochu olámané. Limare. 
Tak, teď je to lepší.“ 

„Vím, že nejsi tak pitomý, abys šel do mé kanceláře,“ připomněl mu temně Snape. „Tak jak jsi 
se dostal k té knize?“ 

„Přivolal jsem si ji z vašeho stolu,“ šeptl Draco. 

„Ocenil bych, kdybys mi nelhal. Draco?“ 

„Tak jo. Vzal jsem si ji včera večer. Nemohl jsem si pomoci, byl jsem zvědavý, co jste to 
studoval v posledních dnech.“ Pak pokračoval trochu vyděšeně. „Představte si můj údiv, když 
jsem zjistil, že je to mudlovská kniha. Napsaná mudlou pro mudly.“ 

„Předpokládám ale, že ti to nebránilo ve čtení,“ ostře poznamenal Snape. 

„Ne.“ Po dlouhé pauze. „Skutečně jste řekl Potterovi, že všichni kouzelníci mají mudly ve svých 
rodokmenech? Bez výjimky?“ 

„Ano,“ odpověděl Snape. 

Draco řekl téměř neslyšně. „Ach... To je dost hrozné. Je mi z toho trochu špatně. Doufám, že se 
neurazíte, když se zeptám, jestli jste si jistý?“ 

„Být na tvém místě,“ suše pokračoval Snape, „také by mě to vyvedlo z rovnováhy. Ale měl bys 
to přijmout, myslím, že je lepší znát pravdu, než věřit konvenční lži. V každém případě se 
domnívám, že byste si měli dnes s Harrym dost o čem povídat.“ 

„Byl to takový milý souboj, určitě jste něco slyšel, než jste odešel.“ Vyprávěl klidně Draco. 
„Dobře, že jste odešel. Nechtěl bych, aby si Potter myslel, že jsem tak nebezpečný, že ho 
musíte chránit před mými ďábelskými spáry.“ 

„Jedině tebe bych musel zachraňovat, pokud bys ho rozčilil tak, že by se přestal ovládat.“ 

„Tedy ta divoká magie, to je tedy něco,“ mumlal Draco. „Vzbudíme ho k jídlu?“ 

„Ještě ne. Jsi opravdu týden napřed?“ 

„Ano, až na astronomii, ale jenom proto, že jsem nenašel odpovědi na některé otázky. Už jsem 
poslal sovu profesorovi.“ 

„To je dobře,“ poznamenal Snape. „Potřeboval jsi to dohnat, teď to budeš mít těžší, když začneš 
učit Harryho.“ 

Draco si povzdechl. „Nešlo by tím pověřit Grangerovou, nebo někoho jiného? Těžko mohu učit 
někoho, kdo si neustále myslí, že ho chci proklít.“ 

„A pak jsi se divil, že jsem se mu nezmínil o Pansy a o tobě,“ broukl Snape. 

228 Kapitola 34. KOLEJNÍ BARVY



„Já mu to řekl,“ namítal Draco. „Ležel tam jak kus dřeva a nechal mě vykládat cosi o lektvarech 
a vlastně mě vůbec neposlouchal! Mimochodem, ta jeho magie. Odmítá se uvolnit a on ještě ke 
všemu nechce zkoušet nějaká kouzla, když jsem nablízku. Viděl jsem to v nemocnici, Severusi. 
Skoro ho svrběla ruka, jak toužil použít hůlku, ale ne v mé přítomnosti.“ 

„Vkládám velkou důvěru v sílu tvého přesvědčování,“ zlehka pronesl Snape. 

„Aha, tak je to tedy,“ rozkřikl se Draco. „Myslíte tím, že bych to neměl podělat tak, jako tehdy v 
noci ve zmijozelské koleji.“ 

„Jak se to vyjadřuješ,“ napomenul ho Snape. „Ale máš pravdu. Mohl jsi pracovat uvnitř koleje, 
místo toho jsi se jim odcizil natolik, že dokonce i nečistokrevní, nebo ti co mají mudlovské 
rodiče se obávají objevit se vedle tebe.“ 

Harrymu téměř spadla čelist. Cože? Nečistokrevní, nebo u mudlů narození ve Zmijozelu? Ve 
Zmijozelu? Ve ZMIJOZELU? 

„Komu myslíte, že jsem poslal sovu?“ ostře odpověděl Draco. 

Draco poslal sovu nečistokrevným a u mudlů narozeným do ZMIJOZELU? 

Harry cítil, jakoby se mu chtěla hlava rozskočit z toho šoku a to pak ještě slyšel Snapeovu 
odpověď: „Já vím, komu jsi ji poslal, ty pitomé děcko. Dodržuj strategii, na které jsme se 
dohodli. Teď mě nech číst.“ 

Pak bylo dlouho ticho. Harry se protáhl, dotápal do koupelny, měl tam trochu potíže, protože 
neviděl, ale zkušenosti z nemocničního křídla mu pomohly. 

Pak uznal, že to nemůže déle odkládat, šel ke dveřím pokoje, strčil do nich a otevřel je. 

***

„Harry,“ promluvil na něj Snape, „jak se cítíš?“ 

„Fajn,“ lhal Harry, „jen zase potřebuji elixír.“ 

„Hned to bude,“ odpověděl Snape, bylo slyšet, jak se přibližuje. „Draco, postarej se o večeři.“ 

Snape sevřel pevně jeho ruku ve své, odvedl ho zpět do pokoje a posadil na lůžko, prsty se 
dotkl jeho tváře. „Připraven?“ 

„Ano.“ Zaťal Harry zuby a otevřel do široka oči. Myslel při tom na Devon, jak Snape natíral 
balzámem jeho oční víčka. Pomáhalo to. Tělo vnímalo vzpomínku na Samhain, ale bylo to 
překryto vzpomínkou na péči a konejšení. Toto také byla péče. Ale bylo to... těžké. 

Harry mrkl. „Je to lepší.“ 

Viděl, jak na něj Snape shlíží se zcela vážným výrazem. „Vycházeli jste dobře s panem 
Malfoyem?“ 

„Řekl bych, že ano,“ huhlal Harry. Mohl by si stěžovat na některé věci, které mu Draco řekl, ale 
nechtěl vypadat jako ufňukané děcko. Vlastně on by si i Draco měl důvod stěžovat na Harryho. 
Ten dopis, na příklad. Ten by Snape určitě neocenil, na druhou stranu tu byly i věci, které se 
nelíbily Harrymu. „To byl od vás podtrh, neříci mi, že tu bude,“ vrčel. 

Snape mu zlehka stiskl rameno. „Já vím, ale slyšel jsi mě říci Voldemort a to byla ode mne velká 
oběť. Teď důležitější věci, varoval tě Draco, abys nechodil do mé kanceláře?“ 

„Ano a taky do vaší ložnice. A co vaše laboratoř?“ 
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„Tam můžeš chodit, ale sám nic nevař.“ Odmlčel se, pronesl Lumos a zblízka opatrně prohlížel 
Harryho oči. „Barva je opravdu sytější a lesklejší než dřív a jizvy jsou téměř pryč. Všiml sis 
nějaké změny v tom, jak vidíš, působí teď elixír déle?“ 

Harry pokrčil rameny. „Vše je pořád trochu rozmazané. Jak jste řekl, chce to ještě nějaký čas.“ 

„To je pravda. Víš uvědomil jsem si, že sis v nemocnici zvykl na trochu jiný režim, než máme 
my, Draco a já se chystáme navečeřet. Cítíš se na to, aby ses k nám připojil?“ 

„Profesore, nejsem invalida,“ ohradil se Harry a postavil se. 

***

Co se týče Harryho, slovo večeře se pro něj stalo synonymem pro slovo urážka v momentě, kdy 
Draco dostal na starost její obstarání. Seděli kolem kulatého stolu, Snape pronesl Comiere, dal 
tím domácím skřítkům najevo, že jsou připraveni. A co oni přinesli? 

Dva krásné porcelánové tácy, plné skvělého, krásně upraveného jídla a další zcela obyčejný tác 
s hamburgerem a chipsy. 

Draco se svíjel smíchy a pak si lokl vína, což samozřejmě upozornilo Harryho, že on dostal k 
hamburgeru džus. I když to byl pomerančový džus, bylo to přinejmenším zvláštní. 

„Draco,“ vybuchl Snape. „Když jsem tě požádal, abys vybral menu, ve snu by mě nenapadlo... 
můžeš mi vysvětlit, proč my dva máme pečené jehněčí s mátovou omáčkou a bramborami á la 
vévodkyně, zatím co Harry má tu... odporně vypadající věc?“ 

Draco se tak chechtal, že se nezvládl znovu napít vína a nemohl odpovědět. 

„Není to zřejmě, profesore?“ řekl Harry naštvaně. „Tohle něco dokazuje. Jeho hnusný otec mu 
řekl vše o mém příšerném dětství, takže Draco chtěl, abych se cítil jako doma! Myslím, že to 
dává smysl. Měl bych tu teď čekat, jestli něco zbude a dojíst po vás zbytky. A pak, abychom si 
zavzpomínali, mohl bych něco uvařit!“ 

Harry se odmlčel, protože se Snape na něj díval s děsem v očích. Mezitím se Draco přestal 
smát. 

„Dobrý Merlin mě chraň,“ unyle protáhl slova, „jsi vždycky tak domýšlivý, Pottere? Celý svět se 
točí jen kolem tebe, dokonce i příprava jídel?“ Skoro se zase začal hihňat, ale včas si lokl trochu 
vína. 

„Tak mi to tedy vysvětli!“ křičel Harry. 

Snape zvedl ruce, aby je utišil. „Řekl jsi, aby donesli něco vhodného, že ano?“ 

„Samozřejmě,“ odfrkl si Draco a zlostně zahlížel na Harryho. „Není to moje chyba, že tvoje 
chutě jsou tak plebejské.“ 

„Cože?!?“ 

Draco otáčel sklenkou vína v ruce, upil z ní, než řekl. „Dostal jsi to jídlo, které jsi chtěl, Pottere! 
Nic víc, nic míň. Já za to nemohu.“ 

„Tak proč máte ty a profesor to samé,“ jízlivě se ptal Harry, „to je nějaký zvláštní způsob 
individuálního přístupu?“ 

„Hmm. Možná proto, jak jsem to řekl. Řekl jsem, pošlete mě a profesorovi něco vhodného. A 
bude také večeřet Harry Potter. Pošlete něco, co by mu chutnalo.“ 
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Harry byl dosud naštvaný, ale začínal se cítit trochu hloupě. „Ach.“ 

„To je legrace,“ smál se opět Draco, „jak jsi mohl být tak uražený, pokud jsi dostal to, cos chtěl. 
Na mou duši, Pottere!“ Trochu se uklidnil a zeptal se rozpačitě: „Proč má ten dýňový džus tak 
jasnou barvu?“ 

„Malfoyi, to je pomerančový džus,“ odpověděl Harry stručně. „Nenapadlo by mě, že ho domácí 
skřítkové znají. Nikdy jsme ho tu nedostávali. Ale jak to, že máš víno? To se nepodává 
studentům!“ 

Draco pokrčil rameny. „Severus ví, že rád jím civilizovaně.“ 

Harry ve skutečnosti neměl víno rád a ani by ho nechtěl, ale také nechtěl, aby Draco měl 
nějaká privilegia, tak se obrátil na Snapea: „Mohu také dostat víno?“ 

„Pravda, příjemný, silný Merlot by se docela hodil k tomu… co to je, nějaký podivný mudlovský 
sendvič?“ poškleboval se Draco. 

„Budeš smět pít víno až přestaneš brát lektvary,“ oznámil mu Snape. „Míchat alkohol s Elixírem 
by mohlo mít neblahé účinky.“ 

„Mimochodem,“ dodal Draco jízlivě, „takovým vínem by ses opil. Nemyslím, že bys ho dokázal 
vychutnat, Pottere.“ 

„Zmlkni, Malfoyi!“ 

„Buďte zticha, oba dva!“ rozkřikl se Snape. „Nestojím o to, aby každé jídlo bylo rušené vaším 
malicherným hašteřením!“ 

„Netoužil jsem po tom, žít tady,“ prohlásil Draco. 

„Já taky ne,“ odsekl Harry. 

„Nicméně jste tady a já si nepřeji, aby se můj domov změnil na bitevní pole, je to jasné? Myslel 
jsem, že jste natolik vyspělí, že dokážete přejít přes své rozdílnosti v zájmu společné věci.“ 

Jistě, právě tak jako Snape a Sirius, s hořkostí si vzpomněl Harry. 

„Jaká společná věc?“ zeptal se nahlas. „Říkal jsem vám, profesore, že to byl od vás riskantní 
kousek, takhle nás zaskočit.“ 

„Ty nevděčný zmetku,“ vztekal se Draco. „Měl jsem popadnout tvou hůlku a rozlámat ji na 
kousky!“ 

„No jistě, má něco za lubem a má,“ šlehl Harry vzdorovitým pohledem po Snapeovi. 

Profesora to už ale nebavilo. „Musíme si stanovit nějaká základní pravidla,“ řekl podrážděně, 
ledovým, námitky nepřipouštějícím hlasem. „Harry myslím, že víš, že si přeji, abys 
nezpochybňoval Dracovu loajalitu. Draco, ty nebudeš dělat narážky na jeho hůlku, nebo magii, 
nebo zrak. Je to jasné?“ 

„Ano,“ zašeptal Draco. 

„Jo, jasné,“ zabručel Harry. 

„A budete si říkat křestním jménem,“ navázal plynule Snape. 

„Cože? Ne, to ne,“ reptal Harry. „Malfoy přeci není můj přítel.“ 

„Skutečně si myslím, že Potter se k němu hodí lépe,“ podporoval ho Draco. 
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Snape po nich bleskl pohledem a zasyčel: „Strhávám deset bodů Nebelvíru a deset bodů 
Zmijozelu.“ 

„Nemůžete strhnout body Zmijozelu!” vykřikl Draco. „Nikdy jste to nedělal! Je to... je to... 
prostě je to nezmijozelské!“ 

„Jednou jsem s tím musel začít,“ oznámil Snape, vytáhl hůlku a mávl s ní. „Počítadla to právě 
zaznamenala. A aby bylo jasné, mohu kouzlem způsobit, že automaticky se odečtou body vždy, 
když jeden z vás neuposlechne mé přání.“ 

„Nedělejte to,“ žádal Draco. „Myslím, že mu mohu říkat Harry.“ Znělo to ale dost jedovatě, 
všiml si i Harry. 

„Harry?“ naléhal Snape. 

Nezůstanu pozadu za Malfoyem, pokrčil Harry rameny. „Je to tedy Draco. Mně to nakonec 
nevadí. Budeme mít mudlovského hosta a pro ně je oslovování příjmením nepříjemné.“ Udělal 
zlomyslnou grimasu na Malfoye, když to říkal, pak popadl hamburger a ukousl si kus. 

***

Poté co domácí skřítkové kouzlem odstranili ušpiněné nádobí, Draco se omluvil a odešel. Snape 
a Harry zůstali u stolu sami. 

„Zajímalo by mě, co zase chystá,“ přemítal zamračeně Harry. „Nevěřím, že si skutečně 
potřebuje zase umýt vlasy.“ 

Snape si povzdechl. „Myje si je každý večer. Harry, přál bych si, abys přestal být vůči němu tak 
podezřívavý.“ 

„Já vím, že se teď hrabe v mých věcech,“ odporoval mu Harry, sáhl do kapsy, aby se přesvědčil, 
že tam má ten dopis. „Víte, Ron mi řekl, že mi jednoho dne Brumbál vrátí neviditelný plášť 
mého otce. Vsadím se, že ho skřítkové přinesou sem. Co když ho Draco ukradne?“ 

„TO je zcela absurdní.“ 

„Řekl, že jste pohnul zdmi tady okolo,“ zmínil se Harry. „Nemohl byste to udělat ještě jednou a 
udělat místo na spaní jen pro mě? Opravdu bych ho nepotřeboval moc.“ 

„Bojíš se, že tě prokleje,“ bručel si Snape pro sebe. „Harry, to on neudělá. Co by z toho měl?“ 

„Těžko říci, ale nepředpokládám u něj žádné pěkné nápady! Použijte svou představivost, 
profesore!“ 

„Harry, myslel jsem, že budeš rozumnější ve vztahu k němu, když jsi slyšel o použití 
Veritaséra.“ 

Překvapen, lapal Harry po dechu, „vy jste věděl, že jsem vzhůru?“ 

„Předpokládal jsem, že tě naše hlasy vzbudily,“ opravoval ho Snape. „Harry, poslyš. Ředitel a já 
máme mnoho důvodů mu věřit. Když přinesl tvou hůlku, použili jsme Veritasérum. Draco 
nechce být smrtijedem a nesouhlasí s tím, co se stalo o Samhainu.“ 

„Proč jste mi neřekli už dříve, že jste použili Veritasérum?“ 

„Jsou tu některé věci, které bych chtěl, aby ti řekl Draco sám. Právě tak, jak jsem ti mohl vrátit 
hůlku já, ale řekl jsem mu, že to musí udělat on.“ 

Harry si položil hlavu na stůl a zasténal. „Sérum sem, sérum tam, já mu stejně nevěřím, 
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profesore. Je to jednoduše instinkt.“ 

„Možná to později budeš cítit jinak,“ klidně mu odpověděl Snape. „Bude tě učit některé 
předměty, zvládneš to?“ 

„Snad,“ přikývl Harry. 

„Musíš ho poslechnout Harry. To znamená zkoušet kouzla, i když ti selhávají.“ 

„Myslíte, dokonce i když já selhávám,“ hořce připomněl Harry a odvrátil se. Za chvíli se posadil 
zpříma. „Jak se mám něco naučit, když moje magie je taková, že nesvedu ani kouzla z prvního 
ročníku?“ 

„Zkoušej to. Především zkoušej uzavírání mysli, pomůže ti to zachytit tvé temné síly. Ale 
především a myslím to vážně Harry, věř tomu, že Draco ti může pomoci. Má velký přirozený 
talent pro magii...“ 

„Jako všichni čistokrevní,“ dodal Harry. 

„Možná, ale talent má. Poslechneš mě?“ 

„To bude skutečně příjemný pobyt pro mého bratrance,“ změnil Harry téma. „Skutečně 
příjemný.“ 

„Nemám v úmyslu terorizovat tvého bratrance,“ ozval se za ním Dracův hlas, znělo to upřímně, 
ne s obvyklým sarkastickým a temným tónem. „Umím se chovat, když je to třeba. Uvidíš.“ 

Harry se obrátil, ale na tu vzdálenost viděl druhého chlapce rozmazaně. 

„Severusi, omluvíš nás?“ požadoval Draco, pravděpodobně chtěl předvést své dobré způsoby. 
„Chci ještě něco Harrymu ukázat.“ 

„Dobrou noc,“ řekl Snape a postavil se. „Nezaspěte zítra. Nemusíte chodit na vyučování, ale 
budete dodržovat obvyklý bradavický rozvrh.“ Sáhl do hábitu, vyndal dvě lahvičky a podal je 
Harrymu. „Myslím, že je poznáváš, nebo ne?“ 

Harry s každou zatřepal. „Ano. Bezbolestný spánek a Bezesný spánek. Hmm, myslel jsem, že 
bych je mohl přestat brát.“ 

„Jak chceš,“ souhlasil Snape. „Ale vezmi si to, kdybys potřeboval. Jen jeden doušek,“ varoval 
ho. Pak odkráčel do své ložnice. 

„Tak pojď, Harry,” naléhal Draco, s poněkud sarkastickým důrazem na jméně. Ne moc velkým, 
uvědomil si Harry. Spíš jen, jako kdyby použít ho, bylo pro něj nezvyklé. „Chci ti něco ukázat.“ 
Zmizel v jejich společném pokoji. 

Harry zašel za ním a tam ho zcela vyvedlo z míry, když viděl, jak jsou jeho přehoz, předložka a 
závěsy přeměněné, jakou mají nádhernou měňavou barvu rudou a zlatou. Dracova strana 
zůstala beze změny. 

„Nemusel jsi to dělat,“ bručel, když se díval kolem sebe. „Ani předtím jsem neměl pocit, že 
jsem na zmijozelském území.“ 

„Ne, nemusel,“ řekl Draco, přešel ke své posteli a sedl si, díval se na Harryho, který se také 
posadil. Tak na sebe zírali přes ten úzký prostor mezi nimi. „Proto jsem to nedělal...“ odkašlal si 
a chvíli se díval na zeď, jakoby tam bylo něco zajímavého. „Myslel jsem, že když bude celý 
pokoj v mých barvách, požádáš mě, abych to změnil. A já pak budu moci něco pro tebe udělat. 
Ne moc, ale alespoň něco, byl by to dobrý začátek. Že ukážu... že bych mohl udělat něco pro 
tebe, když si řekneš.“ 
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Harry zamrkal, přišlo mu to jak velmi zmijozelský způsob, řešit něco takto. 

„Ale ty jsi mě nepožádal,“ postěžoval si Draco. 

„Nenabídl jsi mi to,“ poznamenal Harry. 

„Možná, ale byl bych se cítil tak velkorysý, zejména když si vzpomenu na to malé cvičení, 
začínající Milý Dudley,“ poškleboval se. „A pak lidé říkají, že jsem Ďábel.“ 

„Mě ve skutečnosti nenapadlo, že budeš jen sedět a psát to,“ vysvětloval Harry. „Čekal jsem, že 
se sebereš a odejdeš! Není to jasné? A když jsi to neudělal, zabil jsem dvě mouchy jednou 
ranou. Vysvětlil jsem ti, jak hrozný jsi byl, jak jsi zraňoval lidi a také jsem se tě chtěl zbavit! 
Proč jsi neodešel, jakmile jsi zjistil, že ten dopis je tak hrozný?“ 

Draco se opřel rukama vedle sebe a trochu se předklonil. „Především proto, že jsem si nemohl 
jít stěžovat Severusovi, nepomohl by mi, i kdybych mu to řekl. A pak, měl jsem dojem, že 
každou chvíli vybuchneš a předpokládal jsem, že to zatím zadržuješ v sobě a možná tě uklidní, 
když budu zticha a..., ale nechme toho.“ 

„Je to už jen minulost,“ suše poznamenal Harry. 

„Jo, víc než pět let jsi se mi posmíval a popichoval jsi mě, pamatuješ?“ 

„Já ti nevím,“ řekl Harry pomalu a opatrně, aby nezpochybnil Dracovu loajalitu, tím, že by mu 
dal najevo, že mu nevěří. „Cokoliv ty jsi dělal, nedělal jsi z lásky ke mně. Právě proto, že jsem tě 
tak týral, mě nemůžeš přesvědčit, že jsi se tak náhle změnil. To nedává smysl a neuraz se, ale 
takový ty prostě nejsi. Ještě to vše není uzavřené.“ 

Draco prudce rozepnul manžety své šedé košile a vyhrnul rukávy, odkryl předloktí, bílé, 
nepoznačené. „Toto jsem já,“ tiše ubezpečoval. „Jsem sám sebou, nepatřím jemu.“ A pak, když 
Harry nereagoval, dodal: „Můžeš se podívat? Ukážu ti...“ 

„Vidím, že nemáš Znamení.“ 

„Ale nic to pro tebe neznamená,“ hořce podotkl Draco. „Jaká ironie. Věříš Severusovi, který ho 
má, ale mně ne, i když ho nemám.“ 

Harry jen pokrčil rameny. 

Draco také a po chvíli dodal. „Každopádně, co se týče barev, myslel jsem si, že ti vyjdu vstříc a 
změním barvy na nebelvírské. Jinak by byly tvé myšlenky temné pokaždé, když přijdeš do 
pokoje, uvidíš tu zelenou a vzpomeneš si na mě.“ 

„Nestarám se příliš o barvy, alespoň ne tak jak si myslíš,“ namítl Harry. 

„Tak mám to vrátit zpět?“ ptal se trochu vyzývavě Draco. 

„Ne,“ smál se Harry. „Nech to tak.“ 

„Hmm, možná, že Severus udělal dobře, když mě varoval, že tví přátelé smějí přijít sem dolů,“ 
vykřikl Draco v předstírané agonii. A nebo to bylo částečně upřímné? „Nenávidím je za to, že si 
myslí, že ti ubližuji.“ 

Harry odložil lektvary a opatrně řekl: „Předpokládám, že tě můžu požádat, abys předvedl své 
perfektní vystupování, až sem přijdou.“ 

„To záleží na nich,“ vrčel Draco. „Já to nebudu, kdo si bude začínat.“ 

Nebylo to úplně tak, jak by si to Harry představoval, ale ušlo to. „Ještě bys mohl pro mě něco 
udělat, budeš-li chtít,“ odvážil se, spíš aby zjistil, jak bude Draco reagovat, než pro cokoliv 
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jiného. „Jestli si půjdeš ještě mýt vlasy, zhasni tady, použij Finite. Jsem opravdu unavený a už 
půjdu spát.“ 

Draco přikývl, ale řekl: „Napřed se jdi umýt ty a já s tím světlem pak něco udělám.“ 

O pár minut později Draco vyslovil zaklínadlo, takže stěny přestaly ozařovat pokoj. Harry zatáhl 
závěsy u postele a za nimi se převlékl do pyžama. Slyšel téci vodu, různé jiné zvuky a Draca, 
zpívajícího si ve sprše. Ale pak svět začal šednout a Harry, i když si nevzal žádný lektvar, 
propadl se do hlubokého a bezesného spánku. 

Svíral pevně v ruce matčin prsten a spal.

Kapitola 35. VZÁJEMNÁ MAGIE

„Myslím, že tohle už stačí,” prohlásil příští ráno náhle Draco, natáhl se a zavřel Harrymu knihu, 
kterou měl před sebou. „Tu teorii můžeš poslouchat, ale jen dokud ti nevysaje mozek.” 

„Tebe unavuje Hermionin podmanivý hlas,” posmíval se mu Harry a mával při tom kouzelným 
brkem sem a tam. 

„Opravdu bych rád pochopil metodu, jakou se učíš.” Draco postrčil knihu k němu, ale neotevřel 
ji. Prsty přejížděl po obálce, zatímco Harryho zkoušel. „Vysvětli mi, proč nepotřebuješ při kouzlu 
Alegratus vymezit území, kde má působit?” 

Harry obrátil oči v sloup. „Protože určení osoby, která má být kouzlem zasažena, udrží 
zaklínadlo tak, že se neodkloní jinam, než měl kouzelník v úmyslu.” 

„Dobře,” odsouhlasil to Draco. „A teď, vyjmenuj tři kouzla, kdy musíš nejprve stanovit hranice.” 

Harry odpověděl ve vteřině. „Hm... Fulminare, Hummos pacta a Tempestadua.” 

„Ještě jsi mohl říci Loviosa nebo Helare, ve skutečnosti jsou to všechna kouzla týkající se živlů,” 
dodal Draco. „Takže proč nás v prvním ročníku neučili vymezit jejich působení, když jsme brali 
Incendio a Wingardum Leviosa a další?” 

„Protože jsme ukazovali přímo na určený předmět.” 

„Dobře, opravdu posloucháš pozorně a rozumíš tomu,” komentoval to Draco. „Nebyl bych tomu 
věřil.” 

„Koukám, že ti ty perfektní způsoby nevydržely dlouho!” 

„Moje způsoby..., všechno si bereš moc osobně,” klidně odpovídal Draco. „Já tím jen myslel, že 
bych nemohl poslouchat tak mnoho textu najednou a něco z toho pochytit. Z toho důvodu si 
moc neodnesu z vyučování, víc se naučím, když si to přečtu.” 

Harry se trochu nadýmal pýchou, ale přešlo ho to, když Draco pokračoval, „Teď bys měl 
vypracovat dvaceti palcovou esej o nevýhodách použití stěny pro vymezení rozsahu kouzla.” 

„Máš mě doučovat, nejsi můj profesor,” poznamenal Harry, „takže bys mi neměl ukládat 
vypracování esejů.” 

„Už jsem ti říkal, že si bereš všechno moc osobně. To je právě ta úloha, která nám zůstala 
nevypracovaná ke kapitole 4. Nemyslíš, že profesor Kratiknot to bude chtít od tebe taky? A 
navíc Severus dal dohromady seznam toho, co jsme se učili minulý měsíc, a použije to pro tebe 
a ta esej je zrovna tady uvedená.” Draco k němu přistrčil po stole kus pergamenu. 

„To je směšné, jak si představuješ, že to přečtu,” ušklíbl se Harry. „A jak si myslíš, že napíšu ten 
esej?” 
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„No mohli bychom to nějak zkusit, P... Harry,” samolibě se usmál Draco. „Tady máš čistý list a 
brko. Vím, že nedokážeš zaostřit oči, takže... ale ne, nedělám si legraci... ale možná se ti podaří 
vyprodukovat něco čitelného.” 

Harry chvíli přemýšlel, mhouřil oči, jak se pokoušel vší silou je zaostřit, a pak napsal první větu 
eseje. 

Draco si povzdechl. „No jo, možná čitelné, ale roztažené, je to horší než tvoje obvyklá 
škrábanice. Myslím, že by sis měl vypůjčit můj kouzelný brk. Budu muset vysvětlit profesorovi, 
proč je tvůj esej napsaný mým krásným rukopisem.” 

Vrátil se za chvíli a podal Harrymu dlouhé, tenké péro a nový dlouhý kus pergamenu. „Postav 
ho kolmo a nech ho tak, pak mu diktuj to, co chceš aby psalo. Inkoust má svůj.” 

Harry udělal, jak Draco řekl, a jen se díval, jak brko přeběhlo po pergamenu a v momentě bylo 
pryč. 

„Co teď?” 

Draco se na chvíli odmlčel, než odpověděl. „Myslím, že to souvisí s tvým... no, kondicí...” 

„Draco, mohl si říci nedostatkem magie,” obrátil se k němu Harry. „Já to přeci chápu.” 

„Dobrá, nech mě něco zkusit.” Usadil špičku brku na místo a pevně ho přidržel, aby nemohlo 
utéci, pak řekl, „Teď diktuj.” 

Brk se začal pomalu pohybovat po pergamenu, napsal slova teď diktuj. 

„Finite!” pronesl Draco a popadl brk, jakoby ho chtěl uškrtit. Po chvíli přemýšlení sebral ze stolu 
hůlku a dotkl se s ní několikrát brku. Přitom šeptal cosi latinsky. Harry pochytil jen pár slov: ty, 
on, ne mě, mluvit, a něco, co vyznělo jako jestli víš, co je pro tebe dobré. 

„Tak,” nakonec oznámil Draco. „Nemůžeš ho aktivovat, na to je potřeba magie, ale když ho já 
dám na pergamen, bude reagovat na tvůj hlas.” 

Harry byl trochu vyvedený z míry, když pero psalo to, co on diktoval. Hermionino mluvící pero 
bylo skutečně působivé, ale to bledlo před faktem, že toto dokázalo psát to, co slyší. Byl by si 
myslel, že Dracův otec mu ho koupil jako školní pomůcku pro rozmazleného bohatého synáčka, 
kdyby neviděl, jak Draco pero začaroval. Jen tak, mimochodem. Kouzlo ovládající pero bylo 
Dracovo a on ho mohl měnit, dávat mu nové formy, kdykoliv si vzpomněl. 

Draco má velké vrozené porozumění pro magii, řekl Snape a Harry teprve teď pochopil, co tím 
myslel. 

„Díky,” zamumlal a Draco se smál. 

„Teď bys měl říci ruším děkuji,” poznamenal, udělal posunek směrem k pohybujícímu se brku. 
„Kdykoliv budeš chtít něco smazat, řekni ruším. Když budeš chtít toto slovo použít ve své eseji, 
řekni ruším nula, pochopí to, napíše ho a nesmaže nic. A ještě něco, zastavuje se pomocí Finite, 
bude lepší, když řekneš mně, pokud by ses ho pokoušel vzít do ruky, popíše ti celou ruku.” 

„Ruším děkuji,” řekl Harry, kývl na znamení, že rozuměl a pak začal hloubat nad omezujícími 
stěnami a ohraničením kouzel. Draco ho chvíli sledoval, krčil čelo nad Harryho váháním nad 
některými detaily, pak si otevřel příručku o lektvarech a začal studovat ingredience a postupy 
přípravy. Pravidelně zavíral knihu a psal si ty instrukce zpaměti, aby si byl jistý, že si to 
pamatuje přesně. 

„Půjdu teď něco připravit,” řekl Harrymu a postavil se. 

Harry přikývl a pokračoval ve svém pojednání o kouzlech. 
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***

Odpoledne, před večeří, zvedl Draco oči od knihy a řekl, „myslím, že tvůj fanklub přichází.” 

Harry netušil, jak to mohl zmijozelský chlapec vědět. 

„Je to Grangerová a Weasley,” bručel Draco a zabouchl knihu. „Tak jo, na co čekat? Jdi otevřít 
dveře.” 

To, ale Harry nemohl udělat. Leccos ve Snapeově bytě si vyžadovalo použití magie. Harryho 
moc netěšilo, že musí často žádat o pomoc Draca, ale pomyslel si, že by to mohlo být ještě 
horší. Alespoň že v koupelně bylo vše očarováno tak, že to reagovalo na jeho dotek. Nemusel 
používat zaklínadla, aby pustil vodu nebo spláchl záchod. Ale ty dveře, pomyslel si... 

„Víš, že já je nemůžu otevřít,” řekl Harry. „Tak co?” 

„Aha,” pochopil Draco. 

„Počkej!” zastavil ho Harry, když už zvedal hůlku. „Jak víš, kdo tam je?” 

Draco ukázal na ozdobný svitek, visící na stěně vedle dveří. Harry si ho už všiml, ale viděl jen 
ozdobný, inkoustem nakreslený rámeček na pergamenu, předpokládal, že v něm je nějaká 
umělecká kresba provedená tak tence, že ji nerozezná i když usilovně mhouří oči. Když k němu 
teď přistoupil, viděl, že se tam ukázala dvě jména. Písmena byla dost velká, aby je přečetl. 
Svitek oznamoval Hermiona Grangerová, Ronald Weasley. 

„Slyšel jsem o kouzelných zrcadlech, která ukazují kdo je venku,” komentoval to Draco, „ale ten 
svitek je lepší, ukáže skutečnou identitu toho, kdo je na druhé straně zdi, nenechá se oklamat 
ani Mnoholičným lektvarem.” 

Harry pochopil, že je to další ze Snapeových bezpečnostních opatření, která zmiňoval, když mu 
vysvětloval, jak bezpečný je jeho byt. Bylo to uklidňující vědět, že ti dva venku nejsou dva 
Zmijozelové, ale jeho přátelé. „Dobře, pusť je sem.” 

Místo, aby mávl hůlkou, která ležela vedle něj na pohovce, Draco protáhl své hubené tělo a 
vydal se ke dveřím s potutelným pousmáním. 

„Draco,” varoval ho Harry. 

„Copak?” zeptal se nevinně. „Vím, jak se chovat ve společnosti. Sleduj mě a uč se.” 

Pak vyslovil Abrire a zároveň vzal za otevírající se dveře a otevřel je úplně. „Rone, Hermiono!” 
promluvil na ně, zuby se mu zableskly v úsměvu. „Jak milé, že jste nás přišli navštívit do 
našeho útočiště tady v podzemí. Prosím, pojďte dál.” 

Hermioně vyletělo obočí vzhůru, pak vešla dovnitř a rozhlédla se. Ron byl hlučnější. „Rone!” 
opakoval znechuceným tónem. „Hermiono!” 

„Ano, tady v podzemí se používají pouze křestní jména,” vysvětloval Draco, když zavíral jiným 
kouzlem dveře. „Severus na tom prostě trvá.” 

„Severus!” prskal Ron, díval se při tom na Harryho. 

„Je mi tak líto, že nemůžeme použít domácí skřítky, aby se o vás postarali,” tlachal dál Draco, 
pobízel Nebelvíry, aby postoupili dál do místnosti. „Jelikož známe Hermionin hluboký a trvalý 
zájem o tyto nejmenší formy magického života, je to tak lepší. Opravdu bychom nechtěli, aby 
vám tu něco bylo nepříjemné. Nechcete si odložit hábity? Severus má ve svých komnatách dost 
teplo a já bych byl nerad, kdybyste se tu necítili pohodlně.” 

„Nevšímejte si ho,” řekl Harry a zíral na něj zlostně. „Neví, jaký je rozdíl mezi zdvořilostí a 
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popichováním. Pojďte dál a sedněte si.” 

„Ovšem, posaďte se,” pobídl je hladce Draco, schoval hůlku tak hbitě, že se téměř nedalo 
postřehnout, jak zmizela. „Budete si přát něco k pití? Na aperitiv je ještě brzo, ale mohu 
nabídnout něco lehčího. Třeba čaj? Rone, myslím, že u vás v rodině se dost pije, měl bys něco 
proti máslovému ležáku?” S jedovatým úsměvem se obrátil na Harryho. „Nebo mohu objednat 
v kuchyni něco vhodného. To by mohla být docela legrace?” 

„Nic nechci, děkuji ti,” odpověděla Hermiona poté, co si sedla na nízkou pohovku a dala si nohu 
přes nohu. „Rádi bychom si promluvili s Harrym.” Zírala na Draca s jasnou výzvou v očích. 

„To znamená jdi pryč,” překládal to Ron a sesunul se do křesla. 

Vypadalo to, že Draco zaváhal, ale nakonec jen řekl vyrovnaným hlasem, „Harry, mohu tě tu 
tedy nechat s tvými přáteli?” Přikývl sám sobě, strojeně se usmál a řekl, „Bylo velmi milé vidět 
vás oba. Musíte nás zase brzy poctít návštěvou. A teď mě omluvíte?” 

Odkráčel do ložnice a jemně zaklapl dveře. 

„Říká ti Harry!” stěžoval si Ron. 

„Celý ten rozhovor byl tak strašný,” komentovala to Hermiona a mávla přitom rukou podél 
země, aby ztlumila jejich hlasy. 

„Použij tišící kouzlo,“ požádal ji Harry, když se složil do křesla. „Ale stejně buď opatrná na to, co 
říkáš. Všiml jsem si, že Draco tady v pokoji vyslovil protikouzlo, když jsem k němu byl zády.“ 

„Draco!“ 

„Rone, to přeci není nic nového,“ kárala ho Hermiona, zatímco mávla hůlkou. Harry poznal, že 
tak vymezila hranice prostoru kolem nich předtím, než vyslovila zaklínadlo. 

„Pokaždé, když ho oslovím příjmením, přijde Nebelvír o deset bodů,“ dodal Harry. 

„To je tak ďábelské,“ nadával Ron. „Vsadím se, že vím, proč tě zatáhl sem dolů, to aby nám 
mohl odečítat body. O kolik jsme už přišli?“ 

„O deset,“ řekl Harry stísněně. „Ale strhl body i Zmijozelu, takže si těžko mohu myslet, že jeho 
motivem pro to, aby mě přivedl sem, bylo dělání nepříjemností naší koleji.“ 

Ronovi skoro vypadly oči. „Snape strhl body Zmijozelu?“ 

„Jo, aby přiměl Draca říkat mi Harry, takže už nechci slyšet žádné stížnosti na ta jména. Vždyť 
já jsem tak rád, že mě přišli navštívit přátelé. Rád bych věděl, co se říká o mém pobytu tady.“ 

„McGonagallová přišla a přivolala všechny tvoje věci do truhly,“ řekla Hermiona. „Poslala s ní 
domácí skřítky pryč, ale nám nic nevysvětlila.“ 

„Pak šla a postavila se doprostřed společenské místnosti,“ navázal na ni Ron. „A oznámila svým 
povýšeným hlasem: Aby se předešlo nedorozuměním, oznamuji, že bylo rozhodnuto, že pan 
Potter bude žít v soukromé rezidenci profesora Snapea. Nebude chodit na vyučování. Pokud ho 
budete chtít navštívit, doprovodím vás dolů.“ 

„Šla tedy s vámi?“ ptal se Harry. „Svitek se o ní nezmínil.“ 

„Šla, řekla nám, abychom zůstali stát v nějakém koutě a odešla. Vypadalo to jako prázdná zeď, 
ale trvalo to jen pár minut. Pak se objevily dveře a otevřel je Malfoy.“ 

„Nebude to dalších deset bodů za to, že mu řekla Malfoy?“ obával se Ron. „Nebo dvacet bodů 
za mě, že jsem to taky řekl?“ 
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„Nemyslím, že by Snape aplikoval tahle pravidla na vás,“ mumlal Harry. 

Ron přikývl, kdežto Hermiona mávla proti zavřeným dveřím a řekla, „Co vlastně znamená ten 
přehnaný důraz na vybrané chování?“ 

„Myslím, že to bere jako prevenci,“ odpověděl Harry, otřásl se trochu. „Přijde se na mě podívat 
můj bratranec a Dracovi řekli, že bude muset být zdvořilý. Mám z toho dost strach.“ 

„Tvůj bratranec,“ řekl Ron udivený na nejvyšší míru. „Podívat.Sem.Ten bratranec, který tě týral, 
když jste byli malí? Který tě pro své potěšení používal jako boxovací pytel?“ 

„Jo, ale už spolu vycházíme líp,“ řekl Harry a vyprávěl jim o posledních událostech. Ne tak 
úplně všechno. Nezapomínal na možnost, že Draco Malfoy poslouchá. „V každém případě mi 
zbyl z rodiny jen on,“ ukončil vyprávění, rozhodl se nezmiňovat o ochranném kouzlu. Jestliže 
Snape neřekl Dracovi o svém plánu, Harry určitě nebude ten, kdo by mu ho prozradil. 

Hermiona tomu také nevěřila, ale ze zcela jiného důvodu. „Já si myslím, že sem nemůže přijít 
žádný mudla.“ 

„Snape na tom pracuje, on to nějak vyřeší, víc o tom nevím.“ 

Ron se zamračil. „Co myslela McGonagalová tím, aby se předešlo nedorozuměním? To byla 
divná poznámka.“ 

„Ale Rone, copak to není jasné?“ Hermiona si stáhla vlasy do ohonu a dopověděla to. „Harry je 
Nebelvír, ona je hlavou jeho koleje. Proč by mu měl poskytovat nějakou extra ochranu zrovna 
někdo z toho odporného Zmijozelu, měla by to být ona, kdo mu ji poskytne. Řekla bych, že se o 
tom zmínila Brumbálovi a ten ji ostře odmítl.“ 

„Jo, Snapeova laskavost,“ vrčel Ron. Odkašlal si. „Já vím, že jsi statečný, Harry, ale upřímně mi 
řekni, Snape, Draco, oba? Jak tu můžeš vydržet?“ 

„Snape není tak zlý,“ cítil Harry, že to musí říci. „Je to od něj skutečně laskavé, že mě nechá 
bydlet tady, na jediném místě, kde mě nemohou Zmijozelové napadnout.“ 

„Ano, to je,“ řekla Hermiona s varovným pohledem na Rona. „I když mě znepokojuje myšlenka, 
zda je pro tebe zdravé být tu izolován s člověkem, který...“ 

„... mi opět zachránil život,“ dokončil větu Harry, v pohledu se mu blýskla výzva jen si troufni 
mi odporovat. „Tak to bylo. To je to, co udělal.“ 

„Ale dobře, rozumím tomu, že to tak vidíš,“ povzdechla si Hermiona. „Ale jak tady dole budeš 
pokračovat s přípravou na OVCE?“ 

„No,“ Harry se cítil trochu nepříjemně. „Hm, Draco mi dělá domácího učitele.“ 

Hermiona si prohrábla vlasy. „Bude to dobré?“ 

Teď byl Harry opravdu v rozpacích, ale nechtěl přátelům lhát, takže připustil, „začali jsme 
teprve dnes ráno, ale myslím, že to půjde. On toho hodně umí, takže to bude pro mě, do určité 
míry, pomoc.“ 

Ron si odfrkl. „Určitě tě nenaučí nic z toho, cos promeškal.“ 

„Rone, učím se ze stejných učebnic jako ty,“ poznamenal nevlídně Harry. 

„Proč tě nemůže učit Hermiona?“ odsekl mu Ron. „Má lepší výsledky než Malfoy.“ 

„Možná proto, že je celý den na vyučování a Draco a já tu trčíme celé dny spolu? Můžeme 
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alespoň ten čas strávit užitečně.“ 

Ron se chytil za hlavu, „Už vím, jak to skončí. Hezky brzy to bude Draco není tak zlý,“ opičil se 
po Harrym. 

„Ne. Draco je zlý,“ ujistil Harry přítele. „Jenom pořád nedokážu pochopit, co si myslí, že získá 
předstíráním toho, že se odvrátil od Voldemorta.“ 

Z ložnice, o kterou se s Dracem dělil, se ozval zvuk, jak se něco roztříštilo. 

„Vida, to je jasná odpověď na otázku, kdo nás poslouchá,“ oznámil Harry, úmyslně zvýšeným 
hlasem. „Byl bych si myslel, že k perfektním způsobům nepatří špehování.“ 

„Není to nějaká divná hra, kterou tu vy dva hrajete? Co myslíš?“ Řekla Hermiona tiše s obavou 
v hlase. 

Harry se zasmál. „Já vím, od dobře informované osoby, že má problémy se sebekontrolou, 
takže se dá říci, že to je par1 jeho dráhy.“ 

„Par jeho dráhy?“ ptal se Ron. 

„Mudlovský výraz,“ odpověděl Harry a on i Hermiona se zasmáli. „Znamená to, že je to pro něj 
typické.“ 

„Trochu se bojím toho, že si myslíš, že víš, co je pro Malfoye typické,“ poznamenal Ron. 

„Já vím,“ souhlasil Harry. „Ale musím tě upozornit, že to může být ještě horší. My tady dole 
bydlíme spolu v jednom pokoji.“ 

„Ty jsi chudák, Harry,“ sympatizovala s ním Hermiona, natáhla se, aby ho poplácala po ruce. V 
půli cesty se ale zarazila a opřela se zpět. „A Harry, zlepšuje se to?“ 

„Je to lepší každým dnem, jen můj zrak se vždy po nějaké době zhorší.“ 

„Ne, já myslela, ehm... jsi už méně... vyplašený?“ 

„Ne, myslím, že to dělá to, že se tu Draco pořád zakrádá kolem mě,“ odpověděl Harry a slyšel 
další rány. Tentokrát jich bylo víc. „ale Snapeova přítomnost mě uklidňuje, takže se to 
vyrovnává.“
 
„Snapeova uklidňující přítomnost,“ vykřikl Ron. 

„Ano.“ Harry sáhl do kapsy a vytáhl hluboko ukrytý dopis, který diktoval a který nikdy 
neodeslal. Bál se, že by ho mohl Draco, který byl s ním prakticky neustále, najít a ukázat 
Snapeovi. „Hermiono, přečteš mi prosím něco? Potichu, tak tiše, jak to jen svedeš.“ 

Udělala to. A bylo tam napsáno přesně to, co říkal, od začátku až po tu poslední urážku. 

„Páni,“ vydechl Ron, nakonec. „Tumáš, vem si to zpět. To je, ale dopis.“ 

„No, je,“ odpověděl Harry, teď už vůbec nebyl na celý ten incident pyšný. Viděl, že se Hermiona 
tváří divně, poznala, kdo to psal, ale nekomentovala to. „Já to nemohu poslat, Dudleyho by to 
zranilo, takže byste mi pomohli, kdybyste na to použili Incendio.“ 

„Ale já mám pořád potíže s mou starou hůlkou,“ litoval toho Ron. „Bohužel. Ale dej mi ho, já to 
udělám.“ Vzal si dopis a dal ho do ohniště krbu, kde shořel. 

Hermiona se zamračila. „Dovedu si představit, jak to pro tebe musí být bez magie těžké. Nikdy 
jsem o tom nepřemýšlela, asi proto, že tě vychovali mudlové, víš jak si rozsvítit, jak zapálit 
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oheň zápalkami. Ale profesor Snape tu určitě zápalky nemá.“ 

„Ani vypínače,“ souhlasil Harry. „Je to těžké. Ráno jsem si uvědomil, že si nemůžu nic objednat 
z kuchyně, protože tu není nikdo, kdo by do krbu za mě hodil letax. Mně to nefunguje, ačkoliv 
domácí skřítkové mě slyší dobře, pokud nějaký kouzelník připraví spojení.“ 

„Ach Harry. Ty jsi kouzelník.“ 

„Tak a je to,“ řekl pouze Harry, když se Ron vrátil zpět, utírajíc si ruce umazané od sazí. „Tedy, 
myslím, že by to bylo pro tebe velmi zvláštní, ale pokud tady zůstanete, nechceš, abych řekl 
Snapeovi, že se s námi najíte? Určitě by s tím souhlasil. I když napřed by se vás pokoušel 
odstrašit. Ale není to povinné.“ 

„Ne, díky, Harry,“ řekl Ron rychle. „Čekáš ho brzy zpátky? Protože, neuraž se, ale dnes jsem v 
hodině od něj dostal trest s Filchem a nemám chuť se s ním tady potkat.“ 

„Skutečně již potřebujeme jít,“ dodala trochu diplomatičtěji Hermiona. „Nevadí ti to, Harry? 
Zase brzy přijdeme.“ 

Harry je doprovodil ke dveřím, ale samozřejmě je nemohl otevřít. Hermiona zkusila tři kouzla, 
až přišla na to, které fungovalo. 

Když odešli, Harry se natáhl na pohovce, jeho srdce tížil smutek. Cítil, že jeho a jejich představa 
o brzy se velice liší. 

„Co že odešli tak brzy?“ Draco se objevil, vypadal poplašeně, téměř jakoby dokázal číst Harryho 
myšlenky. 

„Zmlkni,“ řekl Harry a obrátil se k Dracovi zády. 

***

Jejich dny ubíhaly ve stále stejném rytmu. Snídaně se Snapem, učení celý den, přerušené jen 
obědem, který obvykle strávili chlapci sami, pak večeře, kterou jedli často, ale ne vždy s 
profesorem. Večer Snape známkoval úlohy a poslouchal při tom Dracovo žertování o tom, co se 
toho dne s Harrym učili. Snape ho obvykle přerušil a ptal se ho na jeho vlastní pokrok ve studiu, 
nebo se ptal, jak pokročila jeho záležitost se zmijozelskou kolejí. Harry celé té konverzaci 
nerozuměl. Vzpomněl si, že Draco mu tenkrát neřekl nic o intrikách, které spřádal, ale vypadalo 
to, že rozeslal soví poštou dopisy, ale nic víc. A zdálo se, že Snape to schvaluje. To vše šlo mimo 
Harryho. Bylo to příliš zmijozelské. 

Harry doháněl zameškané učení ve všech předmětech, když počítal jen teorii, ale neustále byl 
frustrovaný z toho, že se nedařilo vzbudit jeho magii. 

Zdálo se, že Draco má na to, jak dál postupovat zhruba stejný názor jako Remus. „Musíš denně 
zkoušet svoji magii,“ navrhoval po několika dnech, kdy se věnovali jen teorii. „Co tak začít s 
Lumos? To by nemělo být tak obtížné... nebo cokoliv jiného co vychází zevnitř tebe.“ 

Harry to nechtěl dělat, dokonce nechtěl ani vytahovat hůlku v přítomnosti Draca, ale jak by 
jinak zjistil, jestli se jeho magie nevrátila? Myslel na to, když studovali Přeměňování od rána už 
celé hodiny a byl skutečně připraven proměnit své myšlenky v protoplazmu. Vskutku depresivní 
představa. 

Vytáhl hůlku z kapsy, držel ji s uvolněným zápěstím a pronesl, „Lumos.“ 

A nic. Samozřejmě. Harry si byl jistý, že to provedl dobře. 

Draco se zamračil. „Víš, Harry, to není jako kletby, které se nepromíjejí, je to poměrně slabé 
kouzlo. Chceš opravdu aby se rozsvítilo?“ 
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„Ne,“ připustil Harry. „Proč taky? Snape tu má dost světla, na to, že je to sklepení.“ 

„Stačí říci,“ protáhl Draco, vytáhl svoji hůlku a mávl s ní obloukem po celé místnosti, vyslovil 
Finite a ještě nějaká jiná zaklínadla. Stěny zhasínaly jedna po druhé, až se ocitli v úplné tmě. To 
nebyla ta skoro-černá, jako když se Harrymu občas ztrácel zrak, to byla černo-černá tma, která 
způsobila, že ho zachvátila panika. 

„To není legrace,“ reptal Harry. „Vrať světlo zpět!“ 

„Nedělám si legraci. Ty vyčaruj to světlo.“ 

Harry si povzdechl. „Lumos. Vidíš? Nic!“ 

„Nepřeješ si to dost silně,“ Dracův hlas se ozýval těsně vedle něho. Harry si nemohl pomoci, 
ale roztřásl se. Draco Malfoy, ozbrojený hůlkou, plížící se kolem něj ve tmě... to nebylo nic, co 
by se Harrymu mohlo líbit. „Zajímá tě jen to, že máš vztek na mě kvůli té tmě, místo abys 
soustředil svou vůli a odstranil ji.“ 

„Jdi ode mě,“ zasyčel Harry, tloukl okolo sebe poslepu. Ale nedařilo se mu nic zasáhnout. 

„Nezapírám, že mě napadlo trochu tě postrašit, abys opravdu chtěl to světlo,“ ozval se Dracův 
hlas někde od pohovky, „ale slyšel jsem, co jsi provedl tenkrát v noci v nemocničním křídle. 
Takže bude asi lepší počkat, až se tvoje temné síly začnou chovat zcela normálně a nudně. 
Jestli chceš, necháme toho.“ 

Tichým, temným pokojem se ozýval jen Harryho zrychlený dech. 

Trvalo mu snad pět minut, než se uklidnil a pak to zkusil znovu. Lumos. Nic. A opět, a opět, 
křičel to slovo, přál si, aby ho hůlka poslechla. 

Nic. 

Draco přišel k němu blíž a tiše mu řekl, „Nepanikař. Nejsem tu, abych tě proklel. Dej si hůlku do 
druhé ruky a vezmi si moji. Tady je.“ 

Ale zrovna tak jako kdysi Siriusova stará školní hůlka, nefungovala Harrymu ani ta Dracova. 

„Dobrá,“ řekl nakonec Draco, vzal si zpět svou hůlku a začaroval on sám Lumos. „Tudy zřejmě 
cesta k tvojí magii nevede.“ Pronesl ještě pár slov a pokoj byl osvětlen jako předtím. 

Vyčerpaný Harry si sedl do křesla a zlostně zíral na Draca. „Máš radost?“ 

„Ovšem, to je můj koníček, sedět v úplné tmě, lámat si hlavu a poslouchat, jak jsou kouzla 
neúčinná,“ sarkasticky protahoval každé slovo Draco, stál s rukou položenou na jídelním stole. 

„Viděl si moje selhání, to je to, co tě těší,“ prskal Harry. 

„Kdybych to chtěl vidět, nechal bych světlo,“ odsekl Draco stejně vzteklým tónem. „Není ti tedy 
divné, že jsem zhasl?“ 

„Cha, cha, to je legrace!“ 

„Ach ano, je to úžasné,“ rozčiloval se Draco, zlost v jeho hlase začínala převažovat nad 
posměchem. „Úplně se svíjím smíchy, to sis nevšiml? Nic mně nepřipadá zábavnější, než tvoje 
ruce a jejich neschopnost použít Lumos. Možná bys měl vzít na vědomí, že já jsem na ně zcela 
odkázán, takže se stěží mohu radovat, když tě vidím zápolit s kouzly, která Temný pán zvládl už 
před šedesáti lety!“ 

„To bude deset bodů stržených Zmijozelu!“ vykřikl Harry. „Nesmíš se posmívat mojí magii!“ 
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„Posmívám se tvé pitomosti,“ útočil na něj Draco. „Potřebuješ dostat svoji magii pod kontrolu a 
mě netěší sledovat tě, jak s tím zápolíš. Ale víš, co mě napadlo? Možná, že je to jednodušší, než 
se to zdá být. Tvoje magie se vrátí až o to budeš opravdu stát.“ 

„Zbláznil jsi se? Já chci, aby se vrátila!“ 

„Ne, nechceš. Jsi jako Longbottom. Také by chtěl být mocný kouzelník, má to v krvi, ale přitom 
má velký strach, že by se mu to nepovedlo. A není divu, při tom, co se stalo jeho rodičům...“ 

„Ty víš o...“ 

„Smrtijedské drby,“ přiznal Draco, začal rychle přecházet tam a zpět na místě, kde na něj Harry 
viděl. 

„Neville nenávidí Voldemorta a po ničem netouží víc než pomstít své rodiče!“ 

„Na jednu stranu ano, věřím tomu. Ale na druhou stranu, – on velmi dobře ví, že jen mocný, 
sebejistý kouzelník se může odvážit vzdorovat Temnému pánovi. Jeho rodiče, tvoji rodiče, ty. 
Nechce zemřít nebo se nesmyslně obětovat, takže se rozhodl nebýt silný, sebejistý kouzelník. 
Ty jsi se pravděpodobně rozhodl stejně.“ 

Harry se posadil zpříma. „To není pravda! Zkoušel jsem to mnohokrát, nejlépe jak jsem dovedl! 
Týdny a týdny, ty o tom nic nevíš!“ 

Dracovi se mihl tváří pokřivený úsměv. „Harry, to neznamená, že bych tě chtěl nějak soudit. 
Vím, že ti už musí být z toho bastarda zle, ten šílenec se tě snaží chytit, aby tě mohl zabít a 
když tě nakonec dostane, je takový pitomec, že to neudělá! A když mu utečeš, začne vše 
nanovo. Kdybych byl tebou, vzdal bych to.“ 

„Takže ty si myslíš, že mě měl Voldemort zabít!“ 

„To jsem ale neřekl,“ bránil se Draco, zaťal ruce v pěst. Přestal přecházet a přistrčil si dřevěnou 
židli k Harrymu. Pak si na ni sedl, celý napjatý. „Já si jen myslím, že byl idiot, když do tebe 
hodiny vrážel jehly, vždyť ti mohl rovnou utrhnout hlavu!“ Draco se opřel a potřásl hlavou. „Ale 
to není to hlavní. Důležité je, že jestli chceš svoji magii zpět, musíš překonat to, že si v hloubi 
duše přeješ vyhnout se té válce.“ 

„Ale já si nepřeji té válce vyhnout,“ ježil se Harry. 

„Jo, ale v podstatě to v hloubi duše máš, říká se tomu popření“ oznámil Draco. 

„Popření!“ bránil se Harry. „Kde jsi sebral takový kec? 

„Ze Severusovy knihy o mudlovské psychologii.“ 

Harryho normálně Draco ničím nevyvedl z míry, ale tato odpověď byla tak neočekávaná, že se 
zmohl jen na „He?“ 

„Slyšels mě. Traumata dospívajících: Cesta k nápravě, tak se to jmenuje. Ležela tady a já ji 
pečlivě celou přečetl.“ 

Harry se zhluboka nadechl. Snape měl takovou mudlovskou knihu o tom, jak pomoci dětem 
překonat traumatizující zkušenosti. Musela to být tato kniha, jejímž přečtením Draco rozčilil 
Snapea a o které Draco řekl, že do ní Snape vejral několik nocí. Nikdo si nikdy nedělal o 
Harryho starosti. Zahřálo ho to u srdce. 

Neznamenalo to ale, že by měl do Harryho traumat strkat nos Draco. 

„Takže potom, co jsi si jednoho dne něco přečetl, stal ses expertem?“ posmíval se mu Harry. 
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Draco přistoupil ke stolu, kde strávil tolik času studiem toho problému. „Víš, já si dokážu docela 
dobře rozebrat a pochopit to, co čtu. Teď mě poslouchej, vysvětlím ti to. Podle té knihy je zcela 
normální pokoušet se odpoutat od něčeho, co by ti mohlo způsobit stejné trauma jako to, co tě 
prvně zraňovalo. V tvém případě to znamená od magie. Nechceš se znovu ocitnout tváří v tvář 
Temnému pánovi, takže se držíš zpět i při vyslovování nejjednodušších zaklínadel.“ 

Dracovy stříbrné oči se dívaly odhodlaně, když se obrátil k Harrymu. Zmijozel zřejmě zcela věřil 
tomu, co říkal, ačkoliv to celé byl nesmysl. „Díváš se na to špatně,“ rozčiloval se. „Přišel jsem o 
magii předtím, než dal Voldemort rozkaz chytit mě a mučit. To nebylo to trauma, co myslíš.“ 

„Nezačaly tvé problémy s magií právě po traumatu, který ti způsobila mudlovská medicína?“ 

„Operovali mě, Mal...“ Harry začal znovu. „Vytáhli mi morek z kostí, ukázalo se, že to nebyl 
nejlepší nápad. V každém případě všechny mé potíže jsou tělesného původu a ne duševního, 
rozumíš?“ 

„Bál jsi se jehel a oni ji použili,“ oponoval Draco. „Velkou. Myslím, že to skutečně bylo trauma. 
To, co můj... to co se stalo později, to jenom zhoršilo.“ 

„Tak jo, tak si podepři tímhle nevýznamným faktem svoji podivnou teorii,“ útočil Harry, začínal 
mít dojem, že ho uráží. On není zbabělec, který by utíkal z boje! „Takže proč mi nefunguje moje 
hůlka? Nechápu, jaká by to měla být pro mě výhoda. Voldemort mě stejně může chytit a zabít. 
Proč bych měl ze sebe dělat snazší cíl?“ 

„Cítil jsi potom ještě svoji jizvu?“ Zeptal se náhle Draco. 

Je tak neaktivní, že na ni ani nemyslím, uvědomil si Harry. 

„Nepálí tě, že ano? Nemyslíš, že je to divné? Temný pán tě měl tam, kde tě chtěl mít, chtěl tě 
smažit jak pomfrity a ty jsi mu zmizel před nosem. Nemyslíš, že je vzteky bez sebe, chystá se 
znovu tě chytit? Neměla by tě pálit ta jizva ve dne v noci? Ale nedělá to. On ví, že tvá magie je 
pryč, teď na tebe nemůže. A ty to víš také, v hloubi duše jsi se rozhodl skrýt se do fantastického 
světa, kde se ti přes veškerou snahu nemůže magie vrátit!“ 

„To nedává smysl,“ poznamenal Harry. „Viděl, jak se uvolnila moje divoká magie. Počítá s tím, že 
jsem silnější než dřív, viděl tu obrovskou, hrubou sílu.“ 

„Jak by mohl tušit, žes to byl ty? Možná věří, že ředitel zlomil jeho kouzla. Vsadím se, že si 
myslí, že Severus se na tom také podílel, že na tom pracoval zevnitř.“ 

„Když už mluvíme o Severusovi, není divné, že ani jeho nepálí to Znamení? Jsem si jistý, že 
Voldemort ho chce chytit za to, že mi pomohl uniknout, takže by se ho měl neustále snažit 
přivolat, aby ho mohl mučit. Možná, že ta divoká magie zničila část Voldemortových sil a 
nemůže je použít. Ani na mě ani na profesora.“ 

„Pěkná teorie, až na to, že Severuse jeho Znamení pálí.“ 

„Ale on na to nedbá!“ 

„Jistě, ale neptej se ho, jak to dělá. Je to příliš osobní a kdyby chtěl, abys to věděl, řekl by ti to.“ 

„Ale jak to, že ty to víš?“ 

„Pomohl jsem mu s tím,“ vysvětlil upřímně Draco. „Ale nechtěj, abych ti o tom řekl víc a 
skutečně ti nedoporučuji se ho na to ptát. Věř mi, ten rozhovor by nedopadl dobře. Můj názor je, 
že síly Temného pána jsou stejné jako dřív. Myslím, že ta kniha má pravdu. Nebude to lepší, 
dokud nebudeš chtít.“ 

„Ta kniha je úplně mimo,“ vysvětloval Harry. „Uvědom si, že je to mudlovská psychologie! Já 
nejsem mudla.“ 
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„Ale vyrostl jsi u mudlů, proto mi to tak rychle došlo. Jsem si jistý, že některé jejich vlastnosti se 
musely hluboko vrýt. Určitě musely. Popíráš si to v sobě.“ 

Harry rozhodil rukama. „Ta kniha se mýlí, rozumíš? Mýlí se!“ 

„Dobrá, mýlí se v jedné věci,“ souhlasil Draco. „Měl bys odstrčit Severuse vší silou, i když ti 
pomohl, protože by ti připomínal to trauma.“ 

„Vidíš? Ta kniha se nedá použít. Je jen pro mudly.“ 

„Možná,“ mumlal Draco a poklepával si prstem na tvář. „Nebo tvoje nově nalezená příchylnost, 
ze všech lidí právě pro Severuse, může být nějaký druh kompenzace.“ 

„Ale ne, přestaň používat slova, kterým nerozumím!“ vyštěkl na něj Harry, vynervovaný tím, 
jak byly jeho pocity popisovány. Příchylnost? On si nemyslel, že je to správný termín. Ve 
skutečnosti se bránil popudu myslet na to, jak velká je. On přeci jenom ví, že Snape je správný 
člověk. Ve vztahu k němu i všeobecně. 

„Kompenzace?“ snadno z hlavy citoval Draco text. „Přesunutí pozornosti jinam, v případě 
potřeby vyrovnat se s nějakým psychickým problémem. Také extrémně neurotická honba za 
uznáním, v případě pocitu nedostatku bezpečnosti.“ 

Harry na něj zle zahlížel. „Neříkám, že se nemůžeš naučit na zpaměť takovou haldu čehokoliv. 
Ale ta definice není jako nějaký seznam instrukcí, kterými se máš řídit. Řekni mi upřímně, máš 
ponětí alespoň z poloviny, co to skutečné znamená?“ 

„Upřímně?“ ušklíbl se Draco. „Ne. Potřebuji si to ještě jednou přečíst, ale Severus je opatrný, 
má ji od toho dne u sebe.“ 

„A řekl ti, že nechce, aby ses mě pokoušel rozebírat podle toho.“ 

„Myslíš? Proč ji tam tedy nechal tenkrát ležet? Máš alespoň z poloviny představu, jaký je 
Severus člověk? Vše, co dělá, má nějaký důvod. Nedělá neúmyslné chyby.“ 

„Myslíš?“ napodoboval Harry Draca. „Rozlil lektvar, když se o mě bál!“ 

„Když tvůj řev nás oba vyděsil k smrti!“ 

„Ty jsi byl tu noc také vzhůru?“ 

„Nikdo ve Zmijozelu nespal potom, co se tvoje ječení ozvalo z krbu!“ Za moment se Draco 
opravil. „Ne, pravděpodobně tě bylo slyšet jen sem...“ Otřásl se. „Harry, poslyš. Už jen fakt, že 
máš noční můry takové zuřivé síly je důkazem, že je nějaká... že by to mělo jít.“ 

„Nejsem cvok!“ 

„Nikdo neříká, že jsi!“ vysvětloval Draco. „Možná by sis měl tu knihu přečíst sám. Nebo teď spíš 
poslechnout. Požádej o to Severuse.“ 

„Možná,“ odpověděl ostře Harry, ale věděl, že se o tom v žádném případě Snapeovi nezmíní. 
Dokonce ani nepřizná, že tu knihu zná. Celá ta věc mu byla nepříjemná. Proč by měl na to 
myslet? On pochopil, že si o něj Snape dělá starosti, ať už to nahlas říká nebo neříká. Nebylo to 
skvělé, mít někoho, kdo se o vás staral? Jen Sirius a Remus to dělali, ale jejich důvody mít 
Harryho rád byly spojeny s jeho otcem a nesouvisely příliš s ním samým. Snape určitě neměl 
tento důvod. A vůbec, dokonce i když byl Sirius živ, nebyl s ním Harry tak často. Naopak Snape 
byl zde, a také v hodinách, stane se součástí jeho života dokonce i v době, kdy se vrátí do 
Nebelvírské věže. 

Snape měl o něj takovou starost, že přelouskal mudlovskou knihu jen proto, aby našel cestu jak 
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pomoci Harrymu z jeho problémů... to vytvářelo mezi nimi něco hlubšího a silnějšího než se 
Siriem a Remem. 

Možná to je důvod, proč se cítím tak nejistý, přemýšlel Harry. Obávám se, aby to vydrželo. Nic 
dobrého nikdy netrvalo dlouho. Siria jsem ztratil dvakrát, prvně, když se postavil ministerstvu a 
podruhé, když propadl závojem. Myslel jsem, že je mi blízký Remus, ale když ho zahnala 
Snapeova zášť, neviděl jsem ho dva roky. Lidé, co se o mně chtějí starat, nikdy nevydrží 
dlouho. Tak či onak mě opouštějí. 

Vrátil se zpět ze zamyšlení, uvědomil si, že mu Draco mává rukou před očima. „Jsi v pořádku, 
nepotřebuješ další Oční elixír, nebo něco jiného? Je dobře že to vyšlo tak, že tu Severus bude a 
dá ti ho.“ 

„Ale ne, pořád ještě vidím,“ odpověděl Harry. „Vzpomněl jsem si, že profesor se zmínil o něčem, 
co by mohlo mé temné magii pomoci...“ 

„Uzavírání mysli,“ přikývl Draco, dal tak najevo, že s ním Snape o tom diskutoval. To Harryho 
dost štvalo, ale další Dracův komentář mířil jinam. „Budeš radši, když tu zůstanu a budu dávat 
pozor, jestli si nevšimnu něčeho zvláštního, nebo to chceš zkoušet o samotě?“ 

„Myslím, že bych byl raději sám,“ bručel Harry trochu překvapen tou otázkou. 

„V pořádku.“ Draco se graciézně zvedl z křesla. „Budu v našem pokoji, napíšu nějaké dopisy.“ 

Uzavírání mysli se k Harryho zděšení nevedlo o nic lépe než to ostatní. Nedařilo se mu, stejně 
jako Lumos. 

***

„Takže,“ řekl Harry jednoho dne po večeři, „našli jste už způsob, jak sem dostat bezpečně 
Dudleyho?“ 

Snape se odmlčel, pak se rozhodl nakrájet radši svou porci Kuřete Kyjev na tenké plátky. 
„Dosud ne. Pracujeme na tom denně s ředitelem.“ 

„Říká se, že i každou noc.“ 

„To je pravda, i každou noc.“ 

„Hmm, ale ani po týdnu jste vy dva nedali dohromady nějaký plán,“ pochopil Harry. 

Draco si nalil druhou sklenku bílého vína, upil a poslouchal. 

„Dokonce ani Albus nenašel ve své soukromé knihovně zmínku o tom, jak vytvořit pro mudlu 
vstup do Bradavic.“ 

„Problém je v tom, že nevidí věci tak, jak jsou?“ doplnil Draco. „Oni vidí pouze ruiny? Proč na 
něj nemůžeme použít kouzlo Stupefy, přenést jej z nástupiště do vlaku a pak Mobilicorpus. Po 
použití Enervate by se tu mohl pohybovat, nevěřím, že i uvnitř je to začarované tak, aby to 
viděl jen jako ruiny.“ 

„To stačí!“ ozval se Snape. 

„Ne, nestačí!“ namítal Harry. „Dudley skončí jako strnulý štěkající šílenec, jestliže mu něco 
takového uděláte!?“ 

„Dokonce to vypadá jako kdybys ho měl rád?“ poznamenal Draco. „Weasley vykládal o tom, jak 
tě po celé dětství týral!“ 

Harry vztekle zíral na Draca, a pak se obrátil na učitele. „Asi byste měl vysvětlit tady panu 
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Vybrané chování, že špiclování za dveřmi se nedělá!“ 

„Když už mluvíme o způsobech,“ klidně poznamenal Snape, „Pravděpodobně bys měl vzít v 
úvahu, že za Dracem nechodí návštěvy. Snad by mohl zůstat, když přijdou za tebou.“ Zatímco 
jemně rozpůlil kapustičku vidličkou. 

„Vraťme se k tvému bratranci,“ naléhal Draco, s pohledem na Snapea, ve kterém se mísila 
prosba i zlost. „Možná, že příliš mnoho magie by mohlo vyvolat dlouhotrvající paranoiu nebo 
schizofrenii s maniodepresivními tendencemi...“ 

„Přestaň si hrát na psychiatra!“ rozkřikl se Harry. „Pro Merlina, vždyť jseš jako Hermiona!“ 

Draco ustrnul, a pak prohlásil. „Tak dobře, přestanu. Merlin mi promine. Můj názor je, že je to 
jedno, jestli se tvůj bratranec zblázní. Nakonec, potřebuješ od něj jen ta ochranná kouzla!“ 

Harry třískl nožem o stůl a obrátil se na Snapea. „Vy jste mu řekl o ochranných kouzlech? Proč 
jste to rovnou nešel vykřikovat na hradby? Tam by byla jistota, že se to smrtijedi všechno 
dozvědí!“ 

„Odečítám Nebelvíru deset bodů,“ oznámil Snape a položil příbor, aby mávnutím hůlky stvrdil 
požadavek. „Řekl jsem, že nesmíš před Dracem zpochybňovat jeho loajalitu.“ 

„Já ji zpochybnil před vámi!“ 

„Co chceš, Pottere?“ ptal se jízlivě Draco. „Chceš, abych znova dostal Veritasérum a odpovídal 
znovu na všechny otázky? Vím, že ti Severus řekl o mém výslechu. Tak vidíš, nejsem jediný, 
kdo měl zájem se ptát!“ 

„Ne, nechci, určitě jsi našel nějaký trik na to sérum!“ křičel Harry. „A co tak odečíst body 
Zmijozelu? Řekl mi Pottere.“ 

„Jistě,“ souhlasil Snape, zavrtěl hlavou a mávl hůlkou. „Vy dva jste jak malé děti. Vraťme se k 
tvému bratranci, jeho bezpečnost je skutečně to, na co bychom měli brát ohled v první řadě...“ 

„Jo, díky!“ 

„...protože,“ pokračoval Snape s nevrlým pohledem na Harryho, „mladý pan Dursley by se 
nemohl podílet na ochranných kouzlech, pokud by byla jeho mysl sebeméně poškozena. 
Potřebujeme jeho souhlas, myslíš, že tvůj bratranec by tady pak mohl změnit svůj názor, jak 
Draco předpokládá, když by mu celý proces byl již vysvětlen předem?“ 

„Ne,“ tvrdil Harry. „To by ho jen poděsilo.“ 

„My potřebujeme,“ přemítal Snape, „nějaký druh ochranného kouzla pro něj, ale ne typickou 
ochranu proti útoku. Ta ochrana musí být taková, aby magií byla tolerována jeho přítomnost, 
takže, když si to rozebereme...“ 

„Ochránit jeho mudlovštinu,“ doplnil Draco. 

„Co to je za slovo,“ reptal Harry, ale Draco i Snape ho ignorovali. 

„Nepřemýšlel jste o kouzlu Isedral?“ 

„To je jenom pro motáky,“ odpověděl Snape. 

„Sekenhaimův druhý princip?“ 

„Zdá se ti, že potřebujeme přivolat turecké poloupíry, a to nezmiňuji, že bychom si velmi 
pohoršili pověst?“ 
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„No jo. Hmm.“ Draco poklepával magickou manikúrou upravenými nehty po lakovaném 
povrchu stolu. „A co takhle vzájemná magie? Harryho matka a jeho strýc by mohli být 
ohniskovými body.“ 

„U mudlů narozená a mudla,“ to nemyslíš vážně,“ ušklíbl se Snape. „Ředitel i já se tím 
zabýváme už týden. Myslíš, že student šestého ročníku by přišel na něco, o čem jsme ještě 
neuvažovali?“ 

„Pořád máte něco proti těm, co se narodili u mudlů?“ Ozval se Harry, podivný, tísnivý pocit mu 
sevřel hrudník. On sám byl jen jednu generaci vzdálený od těch, co se narodili mudlům. 

Draco obrátil oči v sloup. „Když to řekl, myslil na moje a Grangerové známky ve všech 
ročnících, prokazující, že krev není všechno?“ 

„Tak proč má jízlivé poznámky k těm u mudlů narozeným?“ Naléhal Harry, přál si, aby 
odpověděl Snape a ne Draco. 

„Posmíval jsem se Dracovi za jeho špatnou výslovnost a špatný rytmus řeči,“ vysvětloval Snape 
tónem ze kterého jízlivost dosud nezmizela. „A myslím, že dosud jsem se příliš nebránil proti 
tomu, aby byl dopraven mudla do mé soukromé rezidence, takže bych spíš čekal uznání než 
drzé poznámky!“ Obrátil se k Dracovi a pokračoval klidnějším tónem. 
„Vzájemná magie se vyvolává mezi příbuznými, kteří jsou pak ohniskovými body. Jestliže to 
vyžaduje jednoho čistokrevného a motáka jako příjemce, tak to nelze použít.“ 

„To není požadováno,“ odporoval Draco. „V případě, který myslíte, to byla jen... shoda 
okolností.“ 

Snape zavrtěl hlavou, ale přesto řekl, „Vysvětli, jak to myslíš.“ 

„Vy myslíte na to, že toto kouzlo bylo využíváno jen v čistokrevných rodinách. Ale kdo další by 
měl důvod ho použít, obzvlášť tenkrát?“ Draco se krátce obrátil na Harryho. „Je velmi 
starodávné, myslím, že nebylo používáno již staletí.“ 

„Předpokládám, že by mohlo být použitelné,“ uvažoval Snape. 

Draco náhle vypil naráz zbytek svého vína, to bylo zcela neobvyklé. Normálně usrkával po 
troškách. „Jestli skutečně věříte tomu, co jste řekl Harrymu,“ dodal nespokojeně, „pak by to 
bylo možné. Protože...“ povzdechl si, jasně váhavě, s pohledem na Harryho co on tomu říká, 
„Jak by mohla být čistokrevnost požadavkem, jestliže podle vašeho mínění to skutečně není 
důležité?“ 

Snape ho sledoval přimhouřenýma očima. „Skutečně tomu věříš, že?“ 

Draco pokrčil rameny, ale do očí se mu nepodíval. „Řekl jsem, pro účely toho kouzla, si myslím, 
že to není důležité. Zpět k té vzájemné magii,“ pustil se do méně nepříjemného tématu. 
„Všechny elementy tu jsou, že ano? Nějaký stupeň příbuzenství ohraničený... potřebujeme pět 
protikladů, ale to by neměl být problém. Podívejte... Harryho teta byla mudla, Dudleyho teta 
byla kouzelnice...“ Draco začal vypočítávat na prstech a mluvil k sobě, když říkal, 
„Nepotřebujeme už nic víc než tebe Harry, jsem si jist, že to půjde.“ 

„Já nevím, co bych měl udělat!“ vysvětloval Harry. 

„Vyvolat vzájemnou magii u tvého bratrance, ale k tomu potřebujeme nějaký předmět, to jsem 
myslel.“ 

Harry odsunul talíř a tázavě se obrátil ke Snapeovi. 

„Je to velmi staré kouzlo, kdy rodiny dočasně přenášely svou magii na motáky v rodině,“ 
vysvětloval. „Když takto uvažujeme, tak tvá matka a tvůj strýc byli protiklady.“ 
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„Ach...“ pomyslel si Harry, ale musel říci, „Nikdy jsem nepoznal svou matku.“ 

„Nemáš nějakou vzpomínku na ni, když jsi byl malý?“ Vyptával se Draco udiveně. 

„Co ty si pamatuješ z doby, kdy ti byl jeden rok?“ odsekl mu Harry. 

„Lekce latiny,“ arogantně oznámil Draco. 

„Teď není čas to znevažovat,“ napomenul ho Snape. „Harry, skutečně si nic nepamatuješ?“ 

„Pamatuji si, jak křičela tu noc, kdy ji zavraždili.“ Řekl Harry hlasem přeplněným emocemi. 

Snape se opřel a sepjal ruce, smutně zašeptal, „A pamatuješ si to proto, že tu vzpomínku z 
tebe vytáhl mozkomor. To je mi líto, Harry.“ 

„Mně také,“ řekl Harry bezvýrazně. Pak se zeptal podezřívavě, „To vám řekl Remus?“ 

„Ne, ty, když jsi blouznil po operaci.“ 

„Aha.“ 

„Nemyslím, že to není fascinující,“ protáhl Draco, „ale pořád ještě potřebujeme nějaký element, 
abychom to doplnili.“ 

Harry zavřel oči a otřeseně přemítal, „Má matka zemřela v agonii, můj strýc ve spánku?“ 

Cítil ruku, která přikryla tu jeho, dlouhé teplé prsty ji trochu stiskly jako projev sympatií. 
Pomohlo to, přestože cítil slabý pach lektvarů, který se vznášel nad jeho jídlem. Teď nebude mít 
dlouho chuť na jídlo. 

„Potřebujeme nějaký předmět, který by spojoval tebe a tvého bratrance,“ poznamenal Snape 
tiše. 

Draco si odkašlal. Když Harry otevřel oči, viděl jak Draco zírá na Snapeovu ruku položenou na 
jeho. Ale nijak to nekomentoval. „Tak co, jak to bude s tím posledním elementem?“ 

„Každopádně potřebujeme nějaký symbol?“ poznamenal Snape. Díval se s očekáváním na 
Harryho. „Vzpomínáš si, že máš něco co představuje tvou matku?“ 

Harry přikývl. „Mám jen pár fotografií.“ 

„Kouzlo lépe působí s něčím osobním.“ 

Aha, on myslí ten prsten. Harry ho vytáhl z košile, pevně ho stiskl v ruce. „Já... dostanu ho 
zpět? Myslím, jestli ho nerozpustíte v nějakém lektvaru?“ 

Snape se zasmál a pustil jeho ruku. „Dudley ho bude mít navlečený po celou cestu sem a po 
dobu co tu bude, Harry, určitě ho dostaneš zpět.“ 

„Tak, jo.“ 

Harry mu ho podával, ale Snape řekl. „Ještě si ho nech. Musíme s Dracem upřesnit zaklínadla. 
Myslím, že do zítřka do večera to připravíme tak, abychom dokázali kouzlo uplatnit.“ 

Draco zaúpěl. „Jestli vše půjde dobře, máme tu mudlu při svačině.“ 

„Nejen při svačině,“ poznamenal Harry, zastrčil prsten zpět za košili. Rád ho cítil na těle. 
„Dudley tu zůstane pár dní.“ 

„Dní?“ opakoval Draco. „Dny znamenají i noci, doufám, že si to uvědomuješ. Rád bych věděl, 
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jak tu budeme spát? Severusi, doufám, že se se mnou rozdělíš o postel?!“ 

Snape se na něj ostře, temně podíval. „Já doufám, že ne.“ 

„Já nechrápu...“ přemlouval ho Draco. 

„Ale jo, chrápeš,“ dodal Harry. 

„Jo a ty zase celé noci mluvíš!“ odsekl mu Draco. „Nevěříš mi? Poslední noc jsi vykládal něco o 
přeměně Hermiony v kočku... myslím, žes to vykládal mně, že by se mohla tak změnit při 
pokusu o přenesení?“ posmíval se. „Jo, a opravdu chroptící chýše ukrývá vlkodlaky? To bylo 
opravdu divné.“ 

„Slečna Grangerová se může přemisťovat?“ Ptal se Snape se zájmem. 

„Ne a taky není neregistrovaný zvěromág,“ bručel Harry. Neměl tušení, že mluví ze spaní a 
myslel na to, že se bude muset vrátit k užívání lektvaru bezesného spánku. Obával se toho, že 
by mohl říkat něco, co by neměl Malfoy slyšet. „Jsou to jen sny. Nic neznamenají.“ 

„Tvoje sny ale mohou něco znamenat,“ odporoval mu Snape. 

„Prorocké sny jsem už neměl dlouho.“ 

„Copak, je z tebe nová Trelawneyová?“ rýpl si Draco. 

„Proč si myslíte, že přestaly?“ naléhavě se ptal Harry. Ulevilo se mu, že na ně nemusel myslet, 
ale bylo to divné. 

„Možná, že je právě teď nepotřebuješ.“ 

Draco na ně zíral a zatínal zuby. „Skvělé. Vy to myslíte vážně! Nestačily ty schopnosti před tím, 
hadí jazyk a zahánění mozkomorů, odolání kouzlu Imperius jakoby nic? Zatraceně, dovedete si 
představit, jak mě to rozčiluje? Tak na co čekáte? Pusťte se do toho, chci slyšet, co skrývá 
budoucnost!“ 

Harry na to nic neřekl, ale nebylo to třeba, stačil hrůzostrašný pohled, kterým se na Draca 
podíval Snape. 

Zatímco se Draco s mumláním odvrátil, přivolal si profesor pergamen, inkoust a brko a 
netrpělivě zamumlal kouzlo, aby vyprázdnil stůl. Začal kreslit ovál s deseti hvězdami 
umístěnými v centru. Pak začal ke každé hvězdě pronášet latinské věty. Draco zapomněl na 
prorocké sny a začal s ním diskutovat o zaklínadlech. 

Harry je opustil, sedl si na pohovku a začal poslouchat, jak mu Hermiona vysvětluje cosi z 
Přeměňování.

Kapitola 36. EXPRES PRO MUDLU

„Ach, Harrýýý,“ zatrylkoval Draco. „Myslím, že za dveřmi máš návštěvu.“ 

Když Harry přistrčil nos k pergamenu na dveřích, mohl si přečíst, Ronald Weasley, Hermiona 
Grangerová, Neville Longbottom. 

„Bylo na čase,“ zavrčel Harry. Když byl v nemocničním křídle, navštěvovali ho jeho přátelé více 
méně pravidelně, takže nebyl připraven na to, že až bude žít na zmijozelském území, bude mít 
pocit, že se propadl do samého středu země. „Uhm, Draco, mohl bys?“ 

„Samozřejmě,“ odpověděl Draco bezstarostně. „Dovolíš? Abrire.“ 

Harry trnul, že se bude opakovat ta zřetelně falešná zdvořilost jako posledně, ale Draco pouze 
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řekl, „Ahoj, pojďte dál.“ 

Ron a Hermiona se posadili na stejná místa jako posledně, ale Neville stál dosud u dveří a s 
obavami se rozhlížel okolo sebe. „Ehm... profesor Snape tu teď není, že ne?“ 

Než mohl Harry odpovědět, Draco klidně prohlásil, „Ne, není. Pojď dál Longbottome. Posaď se.“ 

„Kde zůstalo to Rone, Hermiono, jak je milé vás vidět?“ poškleboval se Ron. 

„Severus má za to, že by bylo rozumné nelhat vám do očí,“ oplatil mu jízlivost Draco. Ta slova 
mohla vyznít sarkasticky, ale Draco je podal jako očividný fakt. „A já si myslím, že pravidlo 
křestních jmen platí jen pro mě a pro Harryho. Severus nechce, aby se tu cítil, jako kdyby žil na 
bojišti. My se s Harrym vždycky neshodneme, ale on jistě ocení, když se o to alespoň 
pokusíme.” 

Neville se konečně posadil a Harry také, Draco zůstal stát nad nimi. Bylo to nepříjemné, ale při 
vzpomínce na Snapeovo ostré napomenutí, týkající se návštěvníků, Harry jen zamumlal, „Uhm, 
Draco...“ 

„Dobrá, to je v pořádku,“ přerušil ho zmijozelský chlapec a otočil se na patě. „Půjdu si po 
svých.“ 

Harry trochu stiskl rty, předem se trochu styděl za to, co řekne, zvlášť před Ronem, ale daleko 
víc by se styděl, pokud by to neřekl. „To jsem nemyslel, chtěl jsem se tě zeptat, jestli se k nám 
nepřipojíš,“ nabídl mu. 

Draco zamrzl uprostřed pohybu. Když se obrátil, jeho obočí se téměř dotýkalo linie vlasů, jeho 
výraz se nedařilo Harrymu rozluštit. Zčásti potěšení, zčásti fascinace a také vychytralost. Harry 
čekal nějakou jízlivou odezvu, jako: Proč bych měl, Harry, co se staráš... ale Draco pouze řekl, 
„Rád,“ a posadil se do křesla. 

„Harry,“ řekla Hermiona varovně. „My... no, my si chceme promluvit o nějakých záležitostech 
týkajících se Nebelvíru...“ 

Ron kupodivu nic nenamítal, ačkoliv nebylo od něj příliš zdvořilé, když se obrátil k Hermioně a 
poznamenal, „Nemyslíš si, že on si stejně najde způsob jak si nás poslechnout? Takže by stejně 
nikdo z nás na to neměl při rozhovoru zapomínat.“ 

Draco přejížděl pohledem Rona a Hermionu, ve stříbrných očích se odráželo, jak usilovně o 
čemsi přemýšlí, ale neřekl ani slovo. 

„Tak, kde jste uvázli na tak dlouho?” změnil Harry téma hovoru. „Nikdy bych si nemyslel, že 
budu na vaši návštěvu čekat víc než týden.” Nechtěl, aby to znělo vyčítavě... nebo to vlastně 
chtěl. Vůbec ho netěšilo, že musel tak dlouho čekat na to, až si na něj jeho přátelé vzpomenou. 
Několikrát jim poslal sovu, ale pokud byli jeho přátelé, nemělo by být potřeba, aby je musel 
prosit. Stejně, od té doby co používal Dracem očarované pero, nebyly dopisy tak čistě osobní 
záležitostí, jak by si byl přál. Dost na tom, že Draco pravděpodobně vyslechl dopisy pro 
Remuse. Harry je psal v době, kdy druhý chlapec byl ve sprše, ale asi to nebylo nic platné, 
Draco byl mazaný. Byl to Zmijozel... to mluví za vše. 

„No, za to může McGonagallová,” brblal Ron. „Pamatuješ si, jak řekla, že nás bude doprovázet 
sem dolů? A pak v dalších dnech, když jsme ji prosili, to bylo pořád: Pan Potter má teď jiné 
starosti, než společenské styky s vámi... a další den: Myslím, že profesor Snape dává přednost 
tomu, aby jeho rezidenci nezaplavovali Nebelvíry... a ten další den to bylo: Vypracoval jste již 
váš test z Přeměňování, pane Weasley? Myslím, že byste měl svůj volný čas věnovat této 
činnosti... a naposledy, Harry, na mou duši, uspořádala schůzku prefektů, které jsme se museli 
zúčastnit!” 

„Hm, to objasňuje mnoho, ale ne všechno. Mohli jste se sem vypravit bez ní,” poznamenal 
Harry. 
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„Zkoušeli jsme to třikrát,” vysvětloval Neville. „Hermiona si byla jistá, že cestu zná... těžko říci, 
ke kolika různým neprostupným stěnám jsme došli a zůstali na ně civět!” 

Harry si pamatoval, jak sem šel on, nebylo to tak komplikované. 

„Schodiště se neustále sama od sebe mění,” připomněl Draco. „Když tu dole žijete, začnete jim 
rozumět.” 

„Ano, to vysvětluje mnoho,” broukala si Hermiona. 

„Vůbec ne,” namítal Harry. „Proč jste mi neposlali sovu?” 

„Mysleli jsme si, že by ti ON mohl číst dopisy,” poškleboval se Ron, prudce ukázal prstem na 
Draca. „Ale dnes, jakmile řekla, že nás může sem doprovodit, hned jsme šli.” 

„V čem může být problém?“ zeptal se Harry, ale nikdo neodpověděl. 

„Ale jděte, to jsem si myslel, že je Grangerová bystřejší,” uculoval se Draco. „Není to jasné? 
Severus jí řekl, aby je zadržela.” 

„To by Snape neudělal,” namítal Harry, znepokojený už jen pouhým pomyšlením na to. „Řekl, že 
moji přátelé sem dolů mohou chodit.” 

„Já vím,” souhlasil Draco. „Ale taky chce, abys dohnal učení, nemyslíš? Nechce, aby chodili sem 
dolů každý den.” Obrátil se k Hermioně. „Překvapuje mě, proč jste nepoužili jednoduché kouzlo 
Ukaž mi. ” 

„Způsobilo, že se její hůlka začala točit v kruzích,” namítl Neville. 

„Aha, to znamená, že Snape myslel i na toto,” pokrčil rameny Draco. „Nenapadá mě nic jiného, 
co by vám mohlo pomoci. Teď mi promiňte, musím si vyřídit nějakou korespondenci.” Poté se 
elegantně zvedl a odešel do pokoje, dveře za ním slyšitelně zaklaply. 

Hermiona se naklonila k Harrymu a tiše řekla. „Byl daleko hovornější než posledně.” 

Ron zafuněl. „Řekl bych, že věděl, že kouzlo Ukaž mi bylo neúčinné, ještě než nám ho doporučil. 
V žádném případě se nám nepokoušel pomoct. Nestojí o to, abychom našli cestu sem dolů.” 

„Já si myslím, že se skutečně pokoušel pomoci,” řekl Harry. „Mně, řekl bych. On mi minulý 
týden skutečně pomáhal.” 

„Já to věděl,” vykřikl Ron. „Neříkal jsem to? Draco není tak špatný, to je to, co se nám pokoušíš 
říci?” 

„Vše, co jsem chtěl říci bylo, že by to mohlo být daleko horší,” klidně odpověděl Harry. „Neville, 
vypadáš jako by ti bylo špatně. Co se děje?” 

„Já... Harry, já si myslím, že bychom měli jít,” těžce dýchal Neville „S-S-Snape pravděpodobně 
přijde už brzy domů...“ 

„Ach ne, nechoďte,” prosil Harry. „Když moji přátelé přijdou po mnoha a mnoha dnech na 
návštěvu, pak by měli zůstat dlouho. Zůstat na večeři. Myslím tím, všichni.” 

Hermiona si odkašlala. „Harry, neměl bys to nejprve projednat s profesorem Snapem?” 

Harry si pomyslel, že má asi pravdu, ale cítil se dost jistý, aby prohlásil, „Ne, bydlím tady a on 
mi již řekl, že moji přátelé sem dolů můžou. Já je zvu, ne on. A on to akceptuje.” 

Neville se trochu otřásl. „Víš, Harry, asi by bylo lepší požádat o dovolení. Snape je teď dost... 
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ehm...” 

„Ještě větší hajzl než býval,” doplnil Ron. „Dostávám teď školní trest každý týden, je to 
parchant.” 

„Čím sis to vysloužil?” zeptal se Harry. 

„To bych taky rád věděl!” vykřikl Ron. „Možná, že teď jste přátelé, ale, Harry, určitě si 
pamatuješ jaké je to s ním v hodinách! Stačí, když se něj podívám tak, že se mu to nelíbí nebo 
dýchám příliš hlasitě, proklínám ho...“ 

„Pane Weasley, žádám vás, abyste nepronášel žádné kletby v mém bytě,” požadoval temný, 
sarkastický hlas. Snape přišel a zabouchl dveře. Černé oči si je všechny rychle přeměřily. 
„Slečna Grangerová, pan Longbottom.” Pak ještě temnějším tónem k Harrymu, „škoda, že se k 
vám nemohl připojit Draco.” 

„Chvilku tady byl,” ujišťoval Harry. 

„Hmm.” 

„Moji přátelé chtějí zůstat na večeři,” velice přeháněl v té věci Harry. „Ale říkali, že bych se vás 
měl nejprve zeptat. Mohou, že ano?” 

„Nedovedu si představit nic skvělejšího, než mít tvoje přátele k večeři,” líně protáhl odpověď 
Snape, hábit kolem něj zavířil, když odkráčel do svých pokojů. 

„Vidíte?” řekl Harry s úsměvem. 

„Harry, vyznělo to spíš tak, jako kdyby si nás rád naservíroval k večeři,” ozvala se Hermiona. 

„No jo, já vím,” zasmál se Harry. „Nerozumíte, že neřekne přímo ano? Jste z Nebelvíru.” 

„Ty taky,” dodal Ron. 

„Já vím, Rone,” obrátil oči v sloup Harry. „Poslyšte, pobavíme se s tou večeří. Víte, co vám 
skřítci ukuchtí, když řeknete, aby to bylo něco, co máte rádi a neřeknete jim co to má být? Rád 
bych věděl, proč nám ve Velké síni nedávají k jídlu každému to, co by chtěl.” 

Harry si všiml, že se Hermiona zamračila, nepochybně myslela na ubohé přepracované skřítky. 
Nicméně, když pak Draco vhodil letax do krbu, aby si mohli objednávat, řekla stejně jako 
všichni ostatní „cokoliv vhodného”. Dostala lasagně, očividně další mudlovské jídlo, o kterém 
Draco nikdy neslyšel. Kupodivu neměl k tomu žádný neomalený komentář, když si tak pojídal 
svého humra ve vinné omáčce. 

Snape byl... no, Snape. Těžko ho mohlo bavit večeřet s pěti teenagery. Trval na tom, aby Neville 
přeměnil dvě pohodlná křesla na jednoduché dřevěné židle, použitelné k jídelnímu stolu a jízlivě 
poznamenal, že výsledek je stěží přijatelný, i když byly docela dobré. Zkoušel Hermionu z 
lektvarů, dával jí otázky z látky sedmého ročníku, načež posměšně poznamenal, že se toho 
musí ještě hodně naučit. Řekl Ronovi, že bude dostávat tresty tak dlouho, dokud si bude 
myslet, že v hodinách je vhodné zlostně zírat a uštěpačně poznamenal, že ho ani nenapadne, 
aby od toho ustoupil, ani pod Smrtícím nebelvírským pohledem. 

Pak, když už byli hosté pryč, zaměřil se na Harryho a Draca a probral s nimi do detailů vše, co 
se ten den naučili. 

Když bylo po všem a Harry ležel přikrytý a chystal se spát, napadlo ho, že by měl něco říci. 
Vždyť Dudley zítra přijede a Harry by nechtěl, aby se Draco vrátil k uštěpačným, sarkastickým 
způsobům chování. Dudley by se určitě nedokázal vyrovnat s jízlivým Dracem. 

„Hmm, dnes jsi vycházel s mými přáteli dobře,” řekl, ležel a zíral na temné stíny pohybující se 
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po stropě. 

„Cože?” ptal se Draco, který právě vyšel z koupelny s mokrými vlasy. „Neslyšel jsem tě.” 

„Ale ano, slyšel.” 

Draco se uličnicky, potěšeně zasmál. „Myslíš? Hmm. Asi to tak bude. Nevím, proč tě to tak 
překvapuje. Říkal jsem ti, že se umím chovat.” 

„To jo, ale musíš to taky chtít předvést,” zamumlal Harry. Slyšel Dracovo Finite jak zhasl světlo v 
koupelně a pak tápal do postele přes pokoj. „Dokonce jsi se bavil s Ronem o famfrpálu.” 

„Bohužel si myslel, že chci od něj jen vylákat informace o nebelvírské taktice,” nevrle dodal 
Draco. „Víš, kdyby byl méně opatrný, mohl bych se od něj naučit něco užitečného.” 

Harry se tiše smál. „Nepovedlo se ti to, co? Doteď jsem si nedovedl představit, že ty nebudeš 
ve svém týmu a já v mém.” 

„Uvidíš, že všechno bude dobré, až Severus dokončí tvé léčení,” přemítal Draco, v hlase stín 
hořkosti. „Ale neexistuje elixír, který by dostal mne zpět do Zmijozelu. Tak tu, Pottere, nekrákej 
něco o mně a famfrpálu. To ty se do svého týmu vrátíš.” 

„Neříkej mi Pottere,” řekl Harry. 

„Půjdeš za Severusem a budeš žalovat?” odsekl Draco. 

„Ne,” zívl Harry a nadzvedl se, aby si lokl trochu Bezesného spánku. „Dobrou noc.” Usnul dřív, 
než uslyšel Dracovu odpověď. 

***

Další den, několik hodin po obědě, bylo možné na pergamenu vedle dveří číst: Albus Brumbál a 
jeho domácí zvíře. Draco se zakuckal smíchy. „Harry, netušil jsem, že vzájemná magie se 
zajímá o takové věci. Podívej se.” 

Harryho to tak nerozveselilo. „Domácí zvíře? To je sprostý.” 

„Já za to nemůžu,“ řekl Draco, pořád se ještě smál. „Ten pergamen je začarovaný tak, aby 
rozpoznal kouzelníky, to je vše. Takže si snad zasloužím uznání.” 

Dveře se rozlétly a objevil se ředitel, v nezvykle střízlivém hábitu. Nejvíc šokující bylo, že tam 
stál i Dudley, také v hábitu. Studentském, s havraspárským znakem. Pohublý ve tváři o něco víc 
než posledně, nervózní. A nervózní nebyl jen on. Harryho trápilo pomyšlení, jak se projeví 
Draco. Jako normální student, nebo jako aristokratický, čistokrevný snob předvede jízlivou 
parodii vybraného chování. Ředitel nedal Dracovi příležitost k ničemu, nakonec měl na to plné 
právo. Nečekal na pozvání a hned, co se dveře otevřely, vstoupil dovnitř a řekl, „Tak jsme tu, v 
pořádku a v bezpečí. Samozřejmě znáte Harryho, ten druhý je Draco Malfoy. Později se určitě 
setkáte s profesorem Snapem. Toto jsou jeho komnaty, ale je tak laskav, že se o ně podělí s 
několika chlapci, když je to nutné.” 

„Uch, ahoj všichni,” řekl Dudley, podíval se ostražitě na Draca. Nebylo divu. I když se o to nijak 
zvlášť nepokoušel, vyzařovalo z něj bohatství a výjimečnost. Harry už pochopil, že Draco není 
jen ten, kdo má trezor nacpaný zlatem. Dudley to nemohl vědět. 

„Ahoj,” klidně odpověděl Draco. Neusmál se, ale ani nebyl jízlivý. To bylo důležité. 

Dudley mu podával ruku a Draco strnul, na to dotknout se mudly určitě nebyl připravený. Oba, 
Harry i ředitel čekali, co udělá... podal mu ji. 

„Tak pojď,” vyzval ho Harry, s úlevou, že si Draco neutřel ruku do košile, nebo neprovedl něco 
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podobného. „Posaďte se, prosím, Dudley, řediteli.” 

Draco sebou trochu škubnul, když se Dudley posadil na pohovku, která se zhoupla pod jeho 
váhou. Ředitel však potřásl hlavou. „Musím se věnovat jiné záležitosti,” vysvětloval, díval se při 
tom na něj přes půlměsíčková skla svých brýlí. „A dovedu si představit, že si máte s 
bratrancem co povídat.” 

„To ano,” souhlasil Harry, šel s ním zpět ke dveřím. Nebylo to daleko, hlavně to bylo příliš blízko 
na to, aby si dokázal rozmyslet co říci a jak to říci. „Ehm, řediteli?” 

„Ano, Harry?” Albus prostě stál, s rukou na již otevřených dveřích. 

„Víte, řekl jsem vám strašné věci a chtěl bych se vám omluvit,” zašeptal Harry. „Já teď...” bleskl 
pohledem po Dudleym, nebyl si jistý kolik toho může říci. „Je to těžké vědět, že jste si byl 
vědom... toho všeho a nepomohl mi.” 

Albus mírně potřásl hlavou, až se jeho dlouhý plnovous rozevlál. „Harry, čeho já jsem si byl 
hlavně vědom, neustále, každý den, bylo to, že v tom domě jsi živý. A přál jsem si, aby to tak 
zůstalo. Věděl jsem, že nic lepšího nemohu pro tebe udělat.” 

„Já vím,” povzdechl si Harry. „Děkuji vám za to, že jsem se mohl setkat s Dudleym v 
Bradavicích.” 

Jemný úsměv. „Hlavně ty tu jsi vítaný.” Kouzlo zavřelo dveře, kterými odešel. 

***

Když se Harry vrátil zpět do pokoje, viděl, že Draco sedí zabořený v křesle. S výrazem, který 
Harry dešifroval jako opatrná, kontrolovaná neutralita. Nic neprozrazovalo, co si myslí, když 
tam tak sedí s mudlou. 

Tak snad to půjde, usoudil Harry a přitáhl si vlastní křeslo. „Dudley, jsem rád, že tě vidím,” 
začal. Ve skutečnosti se cítil neuvěřitelně nepříjemně, nejen proto, že tam seděl Draco a 
sledoval, jak se to vše vyvine. On vlastně nikdy neměl žádný blízký vztah k Dudleymu a pár 
telefonických rozhovorů ho nemohlo vytvořit, ale jediná možnost byla pustit se do toho po 
hlavě. „Proč se neuvolníš, nesundáš si hábit? Draco a já se tady obvykle neoblékáme formálně, 
ačkoliv profesor Snape to má ve zvyku.” 

Když se Dudley postavil a sundal si hábit, nemohl si Harry pomoci a v šoku zíral na bratrance. 
„Ou, Dudley, to je neuvěřitelné. Ty jsi hrozně zhubnul! To je ale dobře!” 

Draco vydal zvuk, jakoby se měl užasle rozchechtat, ale rychle to změnil na zakašlání. 
„Omlouvám se,” řekl tlumeně, když viděl, jak na něj Harry zlostně zahlíží. Bylo mu zcela jasné, 
o co jde. Přesto, že ztratil tolik ze své váhy, byl Dudley stále neuvěřitelně tlustý. Draco by stěží 
uvěřil, že dříve byl prakticky jak koule. „Ehm, potřebuji se napít,” řekl Draco, pořád se ještě 
snažil zakrýt touhu se rozchechtat. „Co by sis dal ty, ach... Dudley?” 

Dudley se začervenal a Harry nevěděl jestli jsou to rozpaky z Harryho předešlého komentáře, 
nebo jestli porozuměl Dracovu divadýlku. Spíš to první, řekl si Harry. Dudley nikdy nebyl 
schopný pochytit drobné urážky, v jeho rodině se k sobě chovali tak otřesně neomaleně. „Dietní 
colu,” odpověděl tiše. 

Draco se podíval na Harryho s otázkou v očích. 

„Nejsem si jistý, jestli tu něco takového máme,” poznamenal Harry. „Domácí skř..., ehm, 
sluhové ti mohou přinést mnoho z toho co budeš chtít, ale nemají moc mudlovských produktů.” 

„Dobrá,” řekl Dudley po chvíli přemýšlení. „Vodu s citronem.” 

„A ty Harry?” naléhal Draco. 
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„Totéž,” řekl Harry. Radši by máslový ležák, ale pomyslel si, že by to bylo nezdvořilé, když 
Dudley má jen vodu. 

Draco se zvedl, přikročil ke krbu, jeho ruka se vynořila z hábitu a uchopila nádobku s letaxem. 
„Počkej,” zavolal Harry, naklonil se kupředu a řekl, „Máme tu ve zvyku používat magii na 
všechno možné. Nebude tě to děsit?” 

Dudley zavrtěl hlavou. „Paní Figgová mi o tom řekla. Víš, že vyrostla v k-kou-kouzelnické rodině, 
ale ona taková není? A když ten příjemný pan Lupin přišel s tebou do nemocnice, mluvil se 
mnou taky. A Marša. Harry, já si myslím... bude příjemné zjistit, jaký doopravdy jsi. Takže je to v 
pořádku.“ 

„Určitě?“ naléhal Harry. „Mnoho věcí ti bude připadat divných...“ 

„Pro Merlina,” přerušil ho Draco. „Necháte mě tu stát celý den a sypat letax na rošt v 
Severusově krbu? Řekl, že je to fajn. Ostatně, přežil cestu sem, nemyslíš? Kolik duchů asi tak 
cestou zahlédl?” 

„Duchové?“ zalapal s hrůzou v očích Dudley po dechu. 

„Jé, díky, Draco,” vrčel Harry. „Jo, máme tu duchy, ale oni ti neublíží.” 

„Jen tě unudí k smrti vyprávěním sáhodlouhých, stále stejných historek,” poškleboval se Draco. 

Aniž by ještě něco dodal, vhodil letax do krbu a zavolal do kuchyně. Dudley se zabořil dozadu 
do polštářů, když se v plamenech s lupnutím objevila tvář skřítka s dotazem, čím může sloužit. 
„Dvakrát vodu s citronem a jeden máslový ležák,” objednával Draco. „Bez ledu.” 

Za vteřinku se objevil dřevěný tác a přistál na nízkém stolku mezi nimi. 

Dudley ostře sykl přes zuby a zavrtěl nešťastně hlavou, když mu Harry podával pití. „Ach ne, už 
nemám žízeň.” 

„Dudley, je to jenom voda, ta ti neublíží.” 

„Harry, proč mu nedáš šanci uklidnit se?” navrhoval mu Draco, do hlasu se mu vrátila jízlivost, 
ale jenom malinko. Zcela zmizela, když se obrátil k Dudleymu. „Měli jste dlouhou cestu. Jak se 
ti líbil vlak?” 

„Ano a jak to bylo na nástupišti?” chtěl vědět Harry. 

„Pan Lupin mě dostal skrz,” řekl Dudley, trochu se otřásl. „Stáli jsme na nástupišti, normálním, 
na Kings Cross, on mě vzal za ruku, řekl, abych pevně zavřel oči - všimli jste si, jaký má jemný, 
laskavý hlas? - a pak mi řekl, že mi to neublíží, jen mi možná bude trochu špatně a já se pak 
cítil, jako bych se rozpouštěl, nebo tak nějak. A když jsem otevřel oči, byli jsme na jiném 
nástupišti.” 

„Taky nemám rád přemisťování,” politoval ho Harry. „Vždycky se mi zvedne žaludek.” 

„Pan Lupin?” přemítal Draco, hlas mu zazvučel napjatým očekáváním. „Říkal jsi, že byl s 
Harrym v nemocnici?” 

„Byl, ale tenkrát se mi nezdál takový milý.” 

„To si nedovedu představit,” reagoval na to Draco a upřel na Harryho ostrý pohled. „On se 
pravděpodobně nezdál takový, on to dokonce nebyl on.” 

Harry se otřásl. Tušil, že Draco odhalil, kdo byla ta osoba. Tomu se nedalo vyhnout. „Takže, pan 
Lupin tě posadil do vlaku, ale nepřijel s tebou?” popoháněl ho Harry. 
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„Řekl, že nemůže,” řekl Dudley. „Řekl, že musí absolvovat každoměsíční léčení, které nemůže 
zanedbat, že to pochopíte.” 

Harry podal Dudleymu jeho vodu, sedl si a také se napil. 

„Tak nám vyprávěj o tom vlaku,” požadoval pokračování Draco. 

„Oba jste už v něm byli,” poznamenal Dudley, díval se z jednoho na druhého. „Harry, já... já 
bych ti chtěl něco říct.” Jeho velké oči se začaly lesknout slzami. „Víš, je to skutečně těžké. Já... 
já vím, žes to neměl lehké vyrůstat tak a nebylo by normální, kdybys kvůli tomu všemu k nám 
necítil odpor, a-ale-ale když maminku pohřbili, přišel jsi. Také jsi se staral a mluvil s otcem. Ne 
kvůli němu, kvůli mně.” 

Harry stiskl ruce k sobě. Vnímal, že během Dudleyho řeči Draco odešel tiše z pokoje, nechal je, 
aby si rodinné věci probrali sami. „Je mi to tak líto. Já... chtěl jsem. Nemohl jsem.” 

Dudleyho tichý upřený pohled, způsobil, že si Harry uvědomil, že by měl něco vysvětlit. „Vše to 
je složité,” začal. „Ďábelský čaroděj, který zničil váš dům...“ Dudley přiškrceně vzlykl. „Je mi to 
líto,” kvapně řekl Harry. „Já... Já nevím, jestli bych ti to měl říkat. To, co se stalo mně, je spojeno 
s tím, co se stalo tobě. Není lepší na to nemyslet?” 

„Ne,” ozval se Dudley. „Ne, to není. Takhle je to snazší. Marša mi řekla, že je lepší se tomu 
postavit. Ty..., pokračuj.” Zapomněl pravděpodobně, jak se dostala voda na stůl, popadl sklenici 
a začal z ní upíjet, zatímco poslouchal. 

Harry mu neřekl všechno, jen to, co mělo pro Dudleyho nějaký význam. Ďábelský čaroděj ho 
chtěl zabít už jako dítě a teď to zkusil znovu. Harry byl poraněný, slepý, prakticky v kómatu více 
než týden, ale už je to lepší. Profesor Snape ho zachránil, staral se o něj a Harry teď žije u něj, 
protože ten čaroděj toho nechce nechat. Harry je pořád v nebezpečí, ale to nebezpečí bude 
menší, pokud Dudley pomůže profesorovi Snapeovi s ochrannými kouzly. 

„Já vím, pan Lupin se taky o tom zmiňoval,” pamatoval si Dudley. Pak řekl s podivným výrazem, 
„Vzpomněl jsem si na své věci, které mám sebou, nezabalil jsem si toho moc. Já toho ani moc 
nemám, jen tu trochu, co mi koupila paní Figgová.” 

„Myslel jsem, že bys mohl žít s tetou Marge,” vzpomněl si Harry a ušklíbl se. 

„Marša si myslí, že bych raději neměl, chci-li být zadobře s tebou.” 

„Hmm, paní Figgová asi řekla tvé terapeutce o tom nafukovacím incidentu,” napadlo Harryho. 
Samozřejmě tetě Marge byla vymazána paměť, ale člověk nemusí být génius, aby tušil, že bude 
mít stejný odpor ke kouzelníkům, jako měl její bratr. „No, ale tobě bude sedmnáct. Myslím, že si 
můžeš dělat, co chceš, třeba si najít práci, co myslíš? Už jsi myslel na to, co bys chtěl dělat?” 

„Nemám tušení,” přiznal Dudley. 

„Já myslím, že máš čas si to promyslet.” 

„Myslíš?” Dudley dopil vodu a začal vysávat plátek citronu. Harry byl upřímně rád, že Draco 
odešel. Asi by zase nějaký nezadržitelný zvuk zakrýval kašlem. „Nemůžu zůstat u paní Figgové 
navěky.” 

„Ne, ale ono tě něco napadne,” ujišťoval ho Harry. 

„Doufám. Nevíš, jak dlouho bude trvat, než mi přinesou mé věci? Váš ředitel mi řekl, ať je 
nechám na nástupišti, že je pošlou přímo sem.” 

„Určitě už jsou v ložnici. Domácí skřítkové, to jsou ty bytosti, které jsi viděl v ohni - je vezmou a 
dopraví je do pokoje.” 

257 Kapitola 36. EXPRES PRO MUDLU



„Aha, jako to pití,” mumlal Dudley, a pokyvoval. Harry si pomyslel, že to jde nad očekávání 
snadno. „Dobře, půjdeme se podívat? Protože pan Lupin ti něco poslal a řekl mi, abych ti to dal 
hned, jakmile to bude možné.” 

Dveře byly zavřené, tak Harry zaklepal. Draco je pozval dál. Zvedl se z postele, kde si četl z 
učebnice Přeměňování pro sedmý ročník. Když ji zavřel, přeměnila se v malý kámen. Dudley 
strnul, nerozuměl tomu, Draco pokrčil rameny. „Ten stupidní autor se rozhodl, že bude nutit 
studenty procvičovat práci s hůlkou pokaždé, když se chtějí z té knihy učit,” vysvětloval s 
uštěpačnou grimasou. 

„Ty... ty to dokážeš vrátit zpět?” vydechl Dudley. 

„Samozřejmě,” lehce odpověděl Draco. „Sleduj. Libris veni.” Zakroužil koncem hůlky a kniha se 
opět objevila. 

„No ne,” řekl Dudley, znělo to spíš jako obdiv, než obavy. Harryho v tom napadlo, že skutečně 
bude potřebovat magii. „Můžeš pro mě něco udělat?” 

„Samozřejmě,” žertoval Draco, jeho neutrální výraz se začal rozpadat v náznaku úsměvu. 
Draco Malfoy se rád předváděl a mohl by návštěvu snadno vyvést z míry. „Samozřejmě, 
cokoliv.” 

„To od tebe očekávám,” řekl Harry a varovně se na Draca podíval. „Proč jsme tě vlastně vyrušili, 
potřebuji něco vybalit. Budeš mít moji postel Dudley. Já budu spát na pohovce.” 

„Ne, ne,” přerušil ho Draco. „To nepůjde. Určitě si máte co povídat. Kdy je k tomu lepší 
příležitost než v noci? Každopádně Severus a já jsme rozhodli, že na pohovce budu spát já.” 

„Kdy jste se o tom se Severusem domlouvali?” ptal se Harry zamračeně. 

„Ach, byl bys překvapený, o čem všem mluvíme nad lektvary,” odpověděl Draco. 

„A to bude v pořádku? Draco Malfoy bude spát na kanapi? Jaký úplatek jsi za to dostal?” 

„Ale vždyť to nemusí být pořád pohovka,” ušklíbl se Draco. „Dudley by tak mohl vidět něco 
zajímavějšího než zkamenělou knihu, může se dívat. A nedostal jsem žádný úplatek, Pottere! 
Nenapadlo tě, že bych mohl být schopný mít někdy ždibec porozumění? Samozřejmě 
nenapadlo! Protože jsem Zmijozel!” 

„Zmijozel s tím nemá nic společného,” odsekl Harry. „Já mohl také být Zmijozel, nezapomeň!” 

„Jo určitě, jako já, když z tebe ten Nebelvír přímo vyzařuje!” 

„Kdo je Severus?” přerušil je Dudley. 

Harry se zhluboka nadechl. „No víš, to je profesorovo křestní jméno.” 

Dudley se zamračil. „Proč ty mu neříkáš tak, jako Draco?” 

„Protože je to můj učitel,” vysvětloval Harry. „Já nevím. Zdá se mi to příliš důvěrné. Nevhodné.” 

„Je to taky můj učitel,” samolibě se usmál Draco. „Ale je to také můj přítel.” 

„Tvůj přítel to není?” zeptal se Dudley. 

„No, je... hm, možná to pochopíš, až ho uvidíš,” zamumlal Harry otráveně. „Nedovedu si 
představit, že bych mu do očí řekl Severusi.” 

„Nikdy mě to ani trochu neznepokojovalo,” lehce dodal Draco s nosem nahoru. 
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„Zmlkni, Malfoyi.” 

„Myslel jsem, že vy dva jste přátelé,” byl zmatený Dudley. 

Draco vybuchl smíchy, což skutečně Harryho naštvalo. 

„To kvůli minulosti,” řekl odhodlaně a když tahle poznámka způsobila, že se Draco začal smát 
ještě víc, ztratil trpělivost. „Dracův otec byl ten, kdo se mě pokusil zabít a oslepil mě a dostal 
mě do nemocnice na mnoho dnů,” vyhrknul Harry. „A protože vypadá jako on, tak mi promiň, 
ale nemůže být ten, koho vidím rád vedle sebe.” 

Dudley vyndával krabici ze svého nylonového vaku. Držel ji opatrně v rukách a řekl 
roztřeseným hlasem, „No, on můj otec také na tebe nebyl zrovna milý. Já... já si myslím, že 
bychom neměli soudit lidi podle jejich otců.” 

„Já to nedělám!” 

„Aha, určitě to neděláš,” jízlivě poznamenal Draco. 

„Dobře, tak promiň!“ rozkřikl se Harry. „A to všechno jen proto, že jsem nechtěl, abys byl na 
pohovce? Dobře, tak ještě jednou promiň! Zdálo se mi, že to je hlavně tvůj nápad. Nebo na tom 
Snape trvá?” 

„Pottere, nevíš co je můj nápad a co ne,” řekl ostře Draco. „Protože se nechceš obtěžovat, aby 
sis to zjistil! A ne, pro tvou informaci, Severus na tom netrvá. Diskutovali jsme o tom a dohodli 
jsme se, že by to bylo nejlepší uspořádání.” 

„Protože jste se dohodli, že bych měl trávit hodně času se svým bratrancem. V pořádku,” 
zabručel Harry. 

„Protože jsme se dohodli, že bys týden nespal, kdybych já byl v pokoji sám s tvým bratrancem, 
ty absolutní idiote!” křičel Draco, tvář zrůžovělou vzteky. „Severus ví, že mi nevěříš! A můžu jen 
dodat, že rozhodl ve tvůj prospěch, jako obvykle. Měl bys akceptovat takovou zdvořilou 
nabídku, kdybys měl nějaké způsoby!” 

„Možná bych měl na té pohovce spát já,” naléhavě nabízel Dudley. 

„Aha!” vybuchl Draco. „Mudla má lepší způsoby než ty!” 

„Neříkej mu mudla,” podrážděně se ozval Harry. 

Draco jen mávl rukou. 

„Harry, tady to máš,” přerušil je Dudley, vnucoval mu do rukou krabici, ve zřejmé snaze 
rozptýlit ho a odvrátit tak neodvratně se blížící souboj. Když se dotkli prsty, Harry uskočil. 

„Promiň,” huhlal. „To není kvůli tobě, nesnesu kontakt s nikým... to proto, co se mi stalo před 
pár týdny, bylo to opravdu hrozný.” Sebral síly, napřímil se a promluvil už hlasitěji, „tak tohle je 
od Remuse? Ehm, pana Lupina?” rychle roztrhl obal kryjící dřevěnou krabičku s otvory. Harry 
skrz jeden nakoukl dovnitř. „Salsa!” vykřikl. 

Na krabičce byl přišpendlený vzkaz. Harry ho rychle strhl, rozložil a instinktivně se otočil ke zdi, 
aby si ho mohl v soukromí přečíst. 

Milý Harry, 
děkuji ti za tvoje dopisy. Já jsem se už úplně zotavil a právě teď se opět dívám měsíci do tváře. 
Doufám, že se brzy uvidíme. Poslal jsem kvůli tomu Severusovi sovu několikrát a obdržel vždy 
odpověď střídavě „Ne” nebo „Později”. Myslel jsem, že bych se obrátil přímo na Albuse, ale s 
ohledem na stávající uspořádání si myslím, že bych tím jen Severuse rozzlobil. Je dobře, že jste 
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se vy dva naučili spolu vycházet. 

Tvůj malý had se zřejmě také už zotavil z nehody s letaxem. Vysvětli jí, prosím, že si musí najít 
jiné místo k odpočinku. Já dopadl špatně se snahou jí to vysvětlit a našel jsem ji zase několikrát 
v krbu. Byl jsem přesvědčen, že Přemisťování na nástupiště by jí mohlo škodit, takže jsem ji  
uspal. Jednoduché kouzlo Enervate ji probudí. Severus to jistě rád pro tebe udělá. Jsem si jistý, 
že s hůlkou máš dosud problémy. 

Budu stále žádat Severuse, aby mi dovolil tě navštívit. Harry, ty se na něj nezlob, kvůli mně ne. 
Je to dobrý člověk a opravdu pro mě stále dělá Vlkodlačí lektvar. Já vím, že pro tebe dělá také 
jen to nejlepší. Respektuji to i tehdy, když nesouhlasím s jeho názory. 

Harry, v každém případě je mi hrozně líto toho, co se stalo mojí vinou. Ve svých dopisech píšeš, 
že mě neobviňuješ, velmi to oceňuji, ale já za to cítím odpovědnost. Severus mi nekřivdí, když 
mě kritizuje. 

Přeji ti hodně zdraví a doufám, že se brzy uvidíme. 

Remus Lupin. 

Harry mrknutím potlačil slzy, odklopil víko krabičky a vyndal Salsu. Byla menší, než si 
pamatoval a ležela bezvládně. Harry vzal prsty jemně její hlavu, ale nereagovala. 

Povzdechl si, pomyslel si, že požádá Draca, aby pronesl Enervate. Vadilo mu, že ho musí o něco 
žádat hned po jejich hádce, ale tak se bál o Salsu, že se odhodlal. Ta ochablost mu připomínala 
Salsu ve sklepení, kde se sotva mohla pohnout. Ale Salsa se přeci vydala nahoru po schodech, 
našla si cestu, aby varovala Remuse, že má Harry potíže. To jí nemohl Harry zapomenout, 
věděl, že jí vděčí za hodně a musel si být jistý, že bude v pořádku. Když se otočil, Draco v 
pokoji nebyl, ale byl tam Dudley. 

„Ou, fuj!” vykřikl Dudley a odskočil o metr zpět. Možná o dva, jak to zhodnotil Harry. „Pomoc!” 

Draco byl okamžitě zpět v pokoji, jeho stříbrné oči, hodnotily situaci. „Co je?” A pak, „Aha, to fuj 
je na místě. Co tady dělá ten had?” 

„Remus mi ji poslal,” vysvětloval Harry, uvědomil si, co přehlédl. Draco se bojí hadů. Ale vždyť 
to je Salsa. Ta nikomu neublíží. „To je Salsa. Můj mazlíček.” 

„Had jako mazlíček,” křičel Draco. „Had v mém pokoji.” 

„Je to jen malý sladký had,” odporoval mu Harry. „Ale Remus ho na cestu uspal. Víš, je mi líto, 
co jsem ti řekl, mohl bys kvůli mně použít jednou Enervate?” 

Dudley byl stále ještě až u zdi. „Enervate,” zalapal po dechu. „Co to je?” 

„Probudí ji to,” vysvětloval Harry. 

Draco zkřížil ruce před hrudníkem. Harry si uvědomil, že nechce ani přistoupit blíž a podívat se 
na hada. Z odstupu několika stop Draco prohlásil, „Jestli tu ten had má být, dám přednost 
tomu, aby byl ztuhlý.” 

„Draco!” varovně řekl Harry. 

„Harry,” opičil se Draco. „Čemu z toho jsi nerozuměl? Bylo to dost srozumitelně řečeno.” 

„No tak,” přemlouval ho Harry. „Poslyš, Salsa ti nic neudělá. Nemáš důvod se jí bát...“ 

„Já,“ ledově jej přerušil Draco, „se nebojím. Já si prostě myslím, že hadi jsou nechutní.“ 

„Vždyť jsi Zmijozel!” 
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„Děkuji ti, že mi oznamuješ tak očividnou věc. Já si myslím, že teprve kdybys tu chtěl mít 
Griffina, byla by tvá námitka relevantní.” 

Harry věděl, že je to směšné a že by mohl počkat na Snapea, aby mu pomohl později. Ale cítil 
se mizerně, když tak viděl Salsu, ztuhlou a spící. Tak mizerně, že řekl, „Draco, řekl jsi, že pro mě 
uděláš vše, o co si řeknu...“ 

„A nedělám to?” argumentoval Draco. „Světla. Jídlo. Přerušení rozhovoru ředitele se 
Severusem, když jsi s ním chtěl mluvit. Můj brk. Přivolám ti každou věc, kterou chceš...“ 

„No dobře, jsi milý!” uznal Harry. „Tak co potřebuješ ještě slyšet?” 

Draco se vypočítavě usmál. „Tak tedy. Ty opravdu chceš svého malého hada probudit. Hmm, 
řekl jsi, že jsem Zmijozel, to znamená, že potřebuji jen moment, aby mě napadlo, co bych rád... 
Ach ano, už vím. Co takhle Draco, omlouvám se za to, jak jsem byl prve na tebe hrubý.” 

„To je dětinské,” povzdechl si Harry. Zmítal se mezi zlostí a smíchem. 

„Myslíš?” Draco zvedl ruku a pečlivě studoval své nehty. 

„Snape přijde a udělá to pro mě, to přeci víš.” 

„Jo, to vím,” odsekl Draco. „Severus ví, co si myslím o hadech, ale neměj obavy, opět postaví 
tvůj zájem nad můj. Proč ne? Ty jsi hrdina, který nás všechny zachrání! Ty jsi se mohl chopit 
příležitosti a uznat, že nejsi vždy tak úplně perfektní. Ale néé, tak mě milostivě vynech a počkej 
si na Severuse...“ 

„Draco, omlouvám se za to, jak jsem byl prve na tebe hrubý.” řekl s povzdechem Harry. 

„Taky se omlouvám,” řekl Draco ohromeně. Vytáhl hůlku a tiše zašeptal zaklínadlo, pak ustoupil 
zpět, když se had začal kroutit. 

„Ahoj,” říkal Harry do dlaní, prsty zvedal hadovu hlavu. „Pamatuješ ssse na mě? Chyběla jsssi 
mi, moc.” 

Dudley stál s pusou otevřenou. „Co-co to dělá?” 

„Ach toto, to je hadí jazyk,” poznamenal Draco a otřásl se. „hadí jazyk znamená, že Harry 
dokáže rozmlouvat s hady. Nechutné, že ano?” 

„To je... hrozné,” zasténal Dudley. „Je mi zle, zní to jako... jako velmi dlouhé, příšerné syčení...” 

Salsa zvedla hlavu a kývala s ní ze strany na stranu, jak se snažila na něj zaměřit. Harry měl 
radost, přidržel ji v dlaních a dal jí letmou pusu na hlavičku. 

„Ach můj bože!” děsil se Dudley, stejně jako Draco, který vykřikl, „Pro Merlina.” 

Harry se uchechtnul, když vzhlédl od Salsy a viděl, jak se oba, Draco a Dudley drží v 
nejvzdálenějším koutě pokoje. „Podívej ssse, jak ssse ti dva dali dohromady,” řekl se smíchem.

Kapitola 37. TŘI KOUZELNÍCI A MUDLA

Harry seděl, Salsu měl obtočenou kolem krku, a sledoval, jak Draco ukazuje Dudleymu 
kouzelnické triky. Dudley tím byl úplně fascinovaný, jeho obavy z magie mizely, zejména proto, 
že Draco nepředváděl nic hrozivého. Poté, co skončil s poletujícím peřím, nechal Draco 
Bertíkovy fazolky stokrát jinak tančit waltz na stole. Teď Harry sledoval, kolik párů se otočí 
najednou. 

Byl připravený varovat Dudleyho, že ne každá chuť je přesně ta ona, aby nebyl překvapený, že 
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hnědá chutná jako hlína, místo jako čokoláda. 

Dudley právě potřásl hlavou s tím, že tedy tohle v žádném případě nebyla sladkost. 

„A co ty, Harry?“ zeptal se Dudley, když nakonec nechal Draco fazolky padnout. Harry si všiml, 
že je celý pobledlý a funí námahou. Skoro ho to rozesmálo. 

„Já?“ 

„Jo. Jaké triky umíš ty?“ 

„Dudley, magie nejsou triky,“ povzdechl si Harry. „Pamatuješ na mozkomory? Mně jde o život.“ 

„Víš, proč to říká?“ ušklíbl se trochu Draco a mezi řečí si hodil fazolku do pusy, „to proto, že je 
zbabělec. Může dělat kterýkoliv z těch pitomých triků, ale znamenalo by to, že by musel 
skutečně chtít. Ono je mnohem jednodušší schovávat se tady a nechat se Severusem 
ochraňovat...“ 

„Přestaň takhle o Harrym mluvit!“ vykřikl Dudley a rozkročil se. „On není zbabělec, to tedy ne! 
Ty nevíš kolik kuráže musel sebrat, aby nedělal nic? Harry mě mohl proklít mnohokrát a já bych 
si to zasloužil, ale byl tak statečný, aby to přešel, aby ho nevyloučili ze školy! A pak mě 
zachránil před těmi démony, udělal nějaké kouzlo a neohlížel se na to, že by ho mohli vyloučit! 
Tak byl statečný!“ 

„Nevěděl jsem, že víš, jaké bych z toho mohl mít problémy,“ mumlal Harry, trochu šokovaný 
tak vášnivou obhajobou. 

„Paní Figgová mi to řekla. Když jsem řekl, žes na mě navěky zanevřel, protože ses neukázal, 
když táta umřel a nikdy mi nezavolal, tak mi ona řekla, že tě dokonce mohli kvůli mně vyloučit 
ze školy! A já vím, jak rok co rok to bylo to jediné na co jsi se těšil.“ Dudley plakal a utíral si oči. 
Po chvíli vzlykání, se opět obrátil k Dracovi, postoupil kupředu a zaútočil tlustým prstem na 
hrudník zmijozelského chlapce. „Takže si už nikdy nedovoluj říkat o Harrym, že je zbabělec! Už 
nikdy! Není! Opravdu není!“ 

Harry vyděšeně vyskočil, prudce odtáhl Dudleyho pryč od Draca a postavil se mezi ně. 
„Neproklínej ho!“ ječel. 

Draco dokázal víc vyjádřit zvednutým obočím, než většina lidí výrazem tváře. „Proklít tvého 
bratrance?“ posmíval se. „Když jen on dokáže zajistit ochranu tohoto místa? Jsi skutečně 
pitomec, jestli si můžeš myslet něco takového, nebo si opravdu myslíš, že jsem ďábel. V tom 
případě, bych rád poznamenal, že musíš věřit, že Severus je pitomec, když mi věří. A jestliže si 
myslíš, že Severus je pitomec, pak ty ten pitomec doopravdy jsi.“ 

„Neříkej, že Harry je pitomec!“ křičel Dudley, stejně jako Harry, který vztekle vybuchl, „Draco, 
co tě to popadlo? Pokoušíš se Dudleyho provokovat?“ 

„Pokouším se vyprovokovat tebe, ty blbče!“ rozčiloval se Draco, a rukou ho odstrčil. „Proč 
myslíš, že Severus uráží svoje studenty? Dává jim šanci napravit to, co dělají špatně!“ 

Harry se zarazil, pak se narovnal a zle na něj zahlížel. „Tak ty si myslíš, že když mi budeš říkat, 
že jsem zbabělec a dokonce před Dudleym, najednou se rozhodnu používat magii?“ 

„Myslel jsem, že by nebylo špatné to zkusit,“ poškleboval se Draco. „Konečně vím, proč ředitel 
zařadil tvého bratrance do Mrzimoru. Zosobněná loajalita. Ale kdybych překročil míru, mohlo se 
stát, že bys mě zaklel!“ 

„A ty bys tu zůstal stát a nechal se zaklít?“ 

„Ano, nechal!“ křičel Draco a postavil se pevněji na nohy. 
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„Skutečně?“ zamrkal Harry. Měl pocit, jakoby se svět obrátil vzhůru nohama. Černá je bílá, 
válka je mír, z nepřátel se stávají přátelé... 

„Myslím, že bych dokázal čekat na roztřesených nohách, kdyby ti to pomohlo získat tvoji 
sebedůvěru zpět,“ konstatoval Draco a znělo to zcela důvěryhodně. „V každém případě jsi 
strpěl dost dlouho to, co jsem tvému bratranci vykládal. Ale Harry...“ zhluboka se nadechl. „Ty 
jsi ani nepomyslel na magii. Skočil jsi mezi nás. Mudlovská reakce.“ 

„Hm, ty jsi do mě strčil,“ odsekl mu Harry. „Jaká je tohle reakce?“ 

„Musel jsem se krotit,“ poznamenal Draco. „Nechtěl jsem tě zaklít, když jsem byl tak děsně 
naštvaný. Ale tebe ani nenapadlo, že bys mohl použít magii... to je neuvěřitelné. Tvůj instinkt 
by tě měl vést k tomu, abys popadl hůlku.“ 

„Vše se stalo tak rychle...“ 

„A co tvůj had?“ ptal se Draco, upíral oči na Harryho krk, na kterém byla Salsa dosud usazená. 
Potřásl hlavou. „Potřebovals kouzlo na probuzení, bylo to pro ni samozřejmě nesmírně 
potřebné. Proč ses o to ty sám pro ni ani nepokusil?“ 

„Věděl jsem, že by to nefungovalo,“ huhlal Harry. 

„Harry, právě proto, že jsi to věděl, nemohlo to fungovat,“ odporoval mu Draco. „Ale magie je 
pořád v tobě. Touží se dostat ven, právě proto, že je to divoká magie. A ty ji potlačuješ.“ 

„Nechoď na mě zase s psychologií,“ řekl mu Harry, ale v těch slovech nebyla žádná energie. Byl 
unavený. Unavený soubojem se svou magií, se sebou, s Dracem, dokonce i se Snapem. Všichni 
po něm něco chtějí, něco od něj očekávají a on by někdy nejradši utekl. 

Ale to nešlo, věděl to. Ne, dokud Voldemort nezmizí, nebude mrtvý. Dokud nepřijde ta šťastná 
doba, musí Harry vydržet, ať se mu to líbí nebo ne... 

„Harry, požádej Severuse o tu knihu,“ řekl Draco, a když se naklonil na druhou stranu: „Všechno 
je v pořádku, Dudley? Pořád zuříš? Nemyslel jsem doopravdy to, co jsem říkal o Harrym. 
Podívej, on na tom byl dlouho špatně a ztratil svoji magii, a já jsem si myslel, že bych ho mohl 
tím provokováním vrátit do normálu.“ 

Dudley trucovitě našpulil pusu. „To nebylo zrovna milé.“ 

„Ano, já vím,“ souhlasil Draco. „Posaď se, já ti to vysvětlím. Podívej, Harry je Nebelvír a ty jsi 
čestný člen Mrzimoru. K tomu se dostanu později. Ale já,“ v jeho hlase zazněla pýcha, „já jsem 
Zmijozel...“ 

***

Jakmile Dudley pochopil, že Harry zameškal vyučování a Draco ho má doučovat, aby vše 
dohonil, trval na tom, že je nechá samotné, aby se učili. 

„Uvidíš, Harry,“ řekl a prohlížel si přitom kouzelnické karty, „dohoníš svoje spolužáky a pak se 
určitě tvá magie vrátí. Jdi se učit. Mně je tu fajn.“ 

Harry mu mohl říci, že je rozdíl mezi jednoduchou, suchou teorií a skutečným používáním 
magie, ale nechtěl, aby Draco začal chrlit slova jako vyhýbání se a popření. Zase. Šel si 
sednout ke stolu k Dracovi a začali důkladně probírat látku o dracích, které předvedl Hagrid 
žákům šestého ročníku. Čas od času se Harry ohlédl po Dudleym. Vypadalo to, jakoby se 
pokoušel hrát pasiáns, ale byl znechucený tím, co karty vyváděly. Jednohlavá karta, Harry 
nedokázal říci která, na to neměl dobrý výhled, začala skákat a běhat v kruzích, naříkat, že není 
jako její sousední. 

„Harry,“ napomenul ho Draco, aby soustředil Harryho pozornost na podmínky chovu Norského 
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ostrohřbetého, ale ten postupně začal být rozladěný hlučícími kartami, které se začaly hádat 
mezi sebou. 

Nakonec bylo jeho soustředění úplně pryč, když náhle Dudley vyjeknul. Myslel, že ho karty 
uhodily, někdy to dělaly, když jste se je snažili dát na místo, na které nechtěly, Harry se proto 
obrátil. Viděl ale, že to byl Snape, který proklouzl dveřmi a Dudley se vrhnul zpět, nejdál jak to 
šlo, do rohu pohovky, oči vytřeštěné hrůzou, tlustý podbradek se mu třásl. 

„Dudley,“ promluvil na něj Harry klidně přešel na jeho stranu a klekl si před něj. „Dudley, to je v 
pořádku. To byl jen profesor Snape. Bydlí tady.“ 

„H-h-h...“ nesouvisle, zděšeně koktal Dudley, který nemohl ani promluvit. 

Harry zaťal zuby tak, že ho to bolelo a pak se odhodlal položit ruku na Dudleyho třesoucí se 
ramena. Stiskl ho trochu, pamatoval si, jak ho takto dokázal uklidnit Snape. „Pšš, to je v 
pořádku. Dudley, on mi pomohl. Zachránil mě před tím zlým kouzelníkem, který mě chtěl 
zabít.“ 

Dudley zvedl třesoucí se ruku, ukázal na Snapea a ječel: „On je upír!“ 

Draco se hroutil smíchy, ale rychle přestal, když Snape prudce zamítavě mávl rukou. Beze slova 
prošel kolem vyděšeného chlapce sedícího na pohovce a odkráčel do své ložnice. 

„Ale Dudley, on samozřejmě není upír,“ řekl mu Harry. Dudley byl tak strašně vyděšený, že ho 
Harry přitiskl k sobě a hladil ho po zádech. Měl pocit, že to zvládá, ale bylo to zatraceně těžké. 
Cítil, jakoby se do něj znovu zapichovaly jehly, ale ten pocit pomalu mizel, zatím co držel v 
objetí třesoucího se bratrance. „Copak nevidíš, že šel kolem za bílého dne? Jí normální jídlo. On 
je... hm...“ 

„Mohl bych vyjmenovat další tři charakteristické znaky upírů, pane Pottere,“ ozval se za Harrym 
poklidný, ironický Snapeův hlas. „Myslím, že další důkaz, který byste mohl zmínit by mohlo být, 
snese pohled na krucifix.“ 

„Ach ano, krucifix,“ mumlal Harry, odstrčil bratrance. Viděl, že Snape mu podává cosi dlouhého, 
stříbrného, jemně tepaného. Harry si to vzal a podal Dudleymu, který s očima stále ještě 
vytřeštěnýma hrůzou, si to podržel před sebou, myslel si, že tím Snapea zažene. Snape stál, 
shlížel na něj ze své výšky, bez mrknutí oka. 

Po chvíli se Dudley obrátil k Harrymu. Pořád se třásl strachy, „Ha-Harry, říkal, že tu j-jsou du-
duchové...“ 

Harry mohl říci, že to byl vlastně Draco, kdo začal o duších, ale pomyslel si, že by to bylo 
malicherné. 

„A byly tu takové podivné bytosti v ohni, celé zelené a svraštělé,“ pokračoval Dudley, lomil 
rukama, jak si myslel, že by mohl mít problémy, „a-a neslyšel jsem vás přicházet a pak jsem 
vás najednou viděl, jak jste se tu úplně vznášel, celý černý, takový h-h-h...“ 

„Hrozivý?“ ptal se Snape se sarkastickým zábleskem v očích. Harry viděl, že se mu ten popis 
docela líbil. Tedy až na tu část o upírech. „Myslím, že mě studenti takového shledávají. Ale vy 
nemusíte. Ujišťuji vás, že v Bradavicích žádný upír není.“ 

„Om-omlouvám s-se.“ 

„Nic se nestalo. Zcela pochopitelný omyl,“ promluvil Snape k třesoucímu se chlapci. Pohnul se 
pomalu k němu a podal mu ruku. „Mé jméno je Severus Snape.“ 

„Dudley Dursley,“ mumlal mudlovský chlapec, jasně dosud zmatený, vyskočil a potřásl 
profesorovi rukou. 
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„Těšili jsme se na vaši návštěvu, pane Dursley,“ vlídně odpověděl Snape, celé jeho chování 
připomínalo Harrymu Hagridovo jemné zacházení s poděšenými tvory. 

Dudley ale nebyl v stavu to ocenit. Okamžitě se rozplakal. Harry nevěděl, co se děje, tak ho 
opět objal. Jeho bratranec vzlykal, „pan Dursley byl můj otec!“ 

„To je dobré, Dudley,“ šeptl Harry. „On tím nic nemyslel.“ 

Dudley si utřel obličej, masitými pěstmi se divoce pokoušel odstranit všechny stopy po pláči... 
„Jsem pitomý,“ slyšel ho Harry říkat. 

„Ne, nejsi,“ řekl mu Harry. Rozhlédl se a viděl, že Snape a Draco odešli. Pomyslel si, že asi do 
laboratoře. Harry vytáhl Dudleyho na nohy a snažil se ho přimět k pohybu. „Pojď si opláchnout 
obličej. A pak půjdeme a seznámíš se s ním pořádně.“ 

„Nemůžu uvěřit, že jsem si myslel, že je upír,“ lapal Dudley po dechu. „Ach jo! Idiot, idiot!“ 

„Ne, nejsi!“ opakoval znovu Harry. „Poslyš, my dokonce měli jednou jako učitele vlkodlaka a 
dosud jeden z učitelů je duch, takže nejsi idiot.“ Navlhčil ubrousek a podal mu ho. „Tady je to 
opravdu, ale opravdu podivné místo. A pro tebe o to horší, že ti léta tvrdili, jak je magie 
strašná, takže tě to děsí. A navíc, Snape tě překvapil! Já jsem si taky myslíval, že je upír!“ 

„Je oblečený jako Drákula,“ huhlal Dudley. „Je strašidelný. A jeho tvář mi nahání strach. Hlavně 
ty oči. Jako bych se díval do očí samotného ďábla.“ 

„Jo, teď si představ, že něco zpackáš ve třídě,“ žertoval Harry. „To jde o nervy. Ale je pravda to, 
co jsem ti říkal. Zachránil mě před tím ďábelským kouzelníkem, který se mě pokusil zabít. A 
vlastně mě zachránil mnohokrát. Dudley, on nemá v úmyslu ti ubližovat.“ 

Ale když byl Dudley stále ještě příliš vyděšený, aby se mohl jít znovu pozdravit se Snapem, 
napadlo Harryho, že je jediná věc, kterou může udělat. A tak vyprávěl Dudleymu příběh o 
milém profesoru Lupinovi, kterého Dudley zná, tedy alespoň si to myslí, a o bubákovi ve skříni. 
Jak se objevil profesor Snape oblečený jako jedna stará paní. Vynechal všechny podrobnosti o 
Lupinovi, i když o tom, že je vlkodlak, se zmínil už před tím. Když skončil, otřásal se Dudley 
smíchy místo strachy. 

***

Během večeře s hosty z Nebelvíru byl Snape zcela svůj, to znamená, nesnažil se být o nic 
příjemnější než obvykle. Samozřejmě si dovedl představit, že studenti jsou i tak dokonale 
schopni se vypořádat s jeho přítomností. Svým způsobem to byl pro ně kompliment, říkal si 
Harry. 

Jiné to však bylo s Dudleym. Když se Mistr lektvarů obracel na Harryho bratrance, nebylo v tom 
ani stopy po temném sarkasmu, nebo zastřené urážce. Harry pochopil, že když ho Dudley 
považoval za upíra a rozbrečel se - vskutku Mrzimor - Snape si okamžitě uvědomil, že Dudley 
Dursley by nevydržel další nápor stresu. A vskutku, byl to tento večer zvláštní zážitek, sledovat 
Snapea, jak mírně, trpělivě mluví se zakoktávajícím se mladým mudlou. 

Harry by řekl, že Draco se tím baví. Ale samozřejmě hrál tu hru, opatroval Dudleyho, jako by to 
bylo mladší děcko, i když ve skutečnosti byl mudlovský chlapec ten starší. Draco se nechoval 
blahosklonně. Spíš... opatrně přátelsky a nenuceně. Jestli mu připadalo nechutné jíst vedle 
mudly, nedal to na sobě znát. 

Když Harry dojedl, vytáhl Salsu z kapsy a obtočil si ji kolem předloktí. Tohle ale Draca 
znechutilo. Odstrčil jídlo, jeho perfektní vychování zmizelo zároveň s typickým zvukem 
obracejícího se žaludku. Harry se zakřenil a pobídl Salsu, aby sklouzla dolů k zápěstí a oni mohli 
začít hrát svou hru, na kterou si zvykli už v domě na Grimmauldově náměstí. Had se mu 
proplétal mezi prsty tam a zpět a obtáčel se mu okolo nich. Harry při tom měl příjemný pocit 
mrazení, který se mu líbil. Draco se ušklíbl a odvrátil od něj pohled. 
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„Harry,“ napomenul ho Snape a potřásl při tom hlavou. 

„Ale ať k tomu řeknou něco Draco a Dudley,“ protestoval Harry. „Hadi jsou jejich slabá stránka, 
pro ně pro oba.“ 

Draco se na něj ostře podíval, jakoby v tom hledal nějaký utajený záměr. Jako Zmijozel za vším 
viděl intriku. Nicméně, k Harryho překvapení, Draco usoudil, že by to nemělo dopadnout tak, že 
bude Harry něco vykládat, ale že by si měl také něco poslechnout. Světlovlasý chlapec se 
obrátil k zavalitému, jehož oči byly vytřeštěné na hada, ale pořád jedl velký salát, který si 
poručil. 

„Řekni, Dudley,“ začal Draco úlisně, „proč tak nemáš rád Harryho malého miláčka?“ 

Ach jo, Harry stěží mohl chtít, aby se Dudley stal zdrojem informací o Harry Potterovi. „On 
Dudley nechce diskutovat o hadech,“ ozval se rychle. 

„Harry, to je v pořádku,“ oponoval Dudley. „Já už ti to dávno prominul, vždyť víš.“ 

Ne, to Harry nevěděl, ale v tuto chvíli mu to bylo jedno. Dřív než si uvědomil, o co jde, začal to 
Dudley líčit. „Myslíval jsem si, že hadi jsou fajn, dokud na mě Harry jednoho strašně ohavného 
neposlal.“ 

Dracovým hlasem zazvučela zvědavost. „Opravdu? Vyprávěj.“ 

„Na moje narozeniny jsme byli v ZOO a Harry poslal jednoho hroznýše, skoro na mé nohy.“ 

„Jen tě trochu štípnul do paty, když se plazil okolo!“ vysvětloval Harry. 

„Táta vždycky tvrdil, žes ho na mě poštval. Bylo to tak? Proto mě napadl?“ 

„Haaarry,“ protáhl Draco, „to bylo velmi, velmi ošklivé. Překvapuješ mě.“ 

„Harry způsobil, že sklo zmizelo a on utekl,“ dodal Dudley a při té vzpomínce se otřásl. Pokládal 
to za zlomyslnost, které byl obětí. „Zůstal za to zamčený v přístěnku pod schody až do 
prázdnin.“ 

„Zamčený v přístěnku pod schody,“ opakoval Draco a bleskl pohledem na Harryho. 

„Tak to bylo,“ žvanil dál Dudley. „Stejně jako tenkrát, když se to stalo s tím moučníkem. Zrovna 
se mělo dávat na stůl, když se stala taková divná věc, přitom věděl, že otec a matka nemůžou 
magii vystát. A víš, že jednou zmizel motor z auta?“ Při vzpomínce na mnoho takových 
incidentů se Dudley podíval na Harryho omluvně. „Teď je mi hanba, že jsem ti zhltnul část jídla, 
když jsi tam byl zamčený den za dnem. Musel jsi tam mít hlad.“ 

Harry cítil, jak se červená. „Ech, to už je všechno dávno pryč.“ 

Draco odstrčil svůj mosazný pohár s medovinou a vypadalo to, že neví, co by řekl. Opravdu se 
zdálo, že lituje, že přiměl Dudleyho vyprávět. Pak řekl, „Harry, když jsi dokázal nechat zmizet 
kus automobilu, jak to, že jsi si nepřičaroval jídlo do toho... přístěnku?“ 

Buď byl tak dobrý herec, nebo, pomyslel si Harry, neřekl Lucius Malfoy svému synovi vše, co 
vytáhl nitrozpytem ze strýce Vernona. „Ne nadarmo se tomu říká náhodná magie,“ poznamenal 
Harry. „A mimochodem, snad si vzpomínáš, že jsem ti říkal, že jsem nevěděl, že jsem 
kouzelník.“ 

Snapeovo obočí vyjelo nahoru, když se ptal, „kdy jste se o tom s Dracem bavili?“ 

„No, to bylo nad nějakým dopisem pro Dudleyho,“ zamumlal zamyšleně Draco. 
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„Já žádný dopis nedostal,“ protestoval Dudley, zatím co Harry poděšeně vykřikl, „Draco!“ 

Draco se pomalu usmál a v Harrym se zastavilo srdce, uvědomil si s hrůzou, že druhý chlapec 
mohl umět získat zpět spálený dopis pomocí kouzla Reconstitutio. Byla to už hodně pokročilá 
magie, ale intenzivní domácí vyučování přinášelo své výsledky. Jen to nejlepší, bylo dobré pro 
syna Luciuse Malfoye, pomyslel si Harry, když si ho napadlo, že to Draco prozradí. 

Úsměv ale neznamenal, že by Draco chtěl něco prozradit a začít tu mávat dopisem. Znamenalo 
to jenom, že je Zmijozel a baví ho hrát takovou hru. 

„Ano, ano, Harry napsal takový dopis,“ protahoval to Draco. „To bylo tenkrát, když byl úplně 
slepý, takže mi ho diktoval a já ho psal. Myslel jsem, že ti ho pošlu, ale pak jsem si uvědomil, že 
jsem ho napsal mizejícím inkoustem. Harry z toho byl celý špatný. Divím se, že neposlal 
hroznýše na mě. A... pak nějakou dobu mu nebylo dobře a tak jsme se už nějak nedostali k 
tomu ho přepsat a... nakonec už vlastně věděl, že ho přijdeš navštívit, takže...“ 

Velmi průhledná lež, pomyslel si Harry, napadlo ho, že Draco je špatný lhář. Napadlo ho to už 
jednou, ještě v nemocničním křídle, ale dosud se mu o tom nezmínil. Teď viděl, že to odhadl 
přesně a asi by se nad tím měl zamyslet. 

„Co v tom dopise bylo?“ ptal se Dudley, brada se mu trochu třásla. 

„Že je mi moc a moc líto to s tvým otcem,“ bručel Harry. 

„Aha,“ mumlal Dudley a párkrát zamrkal. Zdálo se, že se snaží začít myslet na něco jiného, 
když se obrátil na Draca, „Hmm, jak to, že ty taky nemáš rád Salsu?“ 

Harry neočekával, že Draco vysvětlí svoji fobii nějak jinak než já nevím, je tak ošklivý a ty 
nebelvírské barvy, to víš... 

Místo toho odpověděl tiše, „Můj příbuzný na mě také poslal hada. Nešlo mi naučit se kouzlo jak 
ho vyčarovat. Bylo mi devět, nebo deset a můj učitel to udělal. Já stál, celý strnulý, zatím co 
kolem mě kroužila kobra. Víš co se říká, nejvíc ublížit dokážou nejbližší. Nicméně, pak jsem se 
to kouzlo naučil.“ Draco se postavil, ruce se mu trochu třásly. „Jistě mi prominete, musím si 
něco vyřídit.“ Odešel do ložnice a zaklapl za sebou dveře. O chvíli později, mohl Harry slyšet 
šumění sprchy. 

„Pravděpodobně jsi ho neměl tak popichovat,“ přerušil Snape nastalé ticho. 

Harry přikývl, cítil se dost špatně. Rychle schoval Salsu do kapsy. 

„Nejen sirotci mívají těžké dětství,“ dodal učitel. 

„Jo, dobře, chápu,“ odpověděl Harry. 

„Skutečně? Lucius ho takto netrestal jen jednou.“ 

„Jo, Lucius rád útočí na nejcitlivější místa,“ řekl Harry a myslel na jehly. To bylo jasné. Malfoy byl 
ďábel, opravdu ďábel. Jakoukoliv slabost dokázal využít proti druhému, dokonce i proti 
vlastnímu synovi. To Harryho překvapovalo, vždy si myslel, že je rozmazlený. Tedy, asi byl, 
bezpochyby, ale Harryho napadlo, že také on má svoje problémy. „Musíme se bavit o 
Luciusovi?“ 

„Samozřejmě, že ne.“ Snape se postavil a řekl jako obvykle, „Jsem u sebe v kanceláři, kdybyste 
mě potřebovali.“ 

Dudley se obrátil a sledoval ho jak jde. „Nakonec asi není upír. Řekl bych, že jen tak vypadá.“ 

Harry přikývl, cítil, jak se Salsa pohnula v jeho kapse. Jak mohl vědět, že Draco má tak dobrý 
důvod bát se hadů? 
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Dudley dojedl salát, zatímco Harry seděl tiše vedle něj. Za chvíli odešel do ložnice. Sprcha stále 
tekla, ale on si nemyslel, že by byl připravený o něčem se teď s Dracem bavit. Vzal dřevěný 
box od Remuse a položil Salsu do něj, pak ho vzal zpět do obývacího pokoje a položil ho na stůl, 
na nejvzdálenější roh. 

***

Později večer se zdálo, že se Draco vzpamatoval. Opět se předváděl před Dudleym, tentokrát 
ukazoval, jak přemění pohovku na postel. Dudley tím byl úplně okouzlený a to samozřejmě 
přimělo Draca předvádět stále působivější kouzlení s hůlkou a zaklínadla. 

„A jestli chceš postel s nebesy,“ Draco byl přející, „museli bychom nejprve přeměnit dřevo na 
něco pevnějšího.“ 

„Tak jo,“ navrhl Dudley, óóchal a ááchal, když se tmavé dřevo zlatě zalesklo. 

Když Harry viděl, že oba chlapci by tím mohli být zaměstnáni ještě hodnou chvíli, chopil se 
šance promluvit si se Snapem o samotě. Ačkoliv Snape, prakticky každý večer, nabízel Harrymu 
možnost navštívit ho v kanceláři, on toho zatím nevyužil. Někdy by si byl chtěl popovídat, ale 
myšlenka, že uvidí sedět Snapea za jeho stolem ho od toho vždy odradila. Bylo to jako... by tam 
zase začal být Snape jeho učitelem. Samozřejmě, že on jím byl, ale byl teď i něco víc. Něco, co 
Harry zatím nedokázal pojmenovat. A nebo by mohl, ale nechtělo se mu. Cítil se nejistý a 
zranitelný, když na to myslel, obával se, že kdyby to začalo vypadat příliš důvěrně, utekl by 
pryč. 

Ale dnes večer si tak moc přál si promluvit, že se rozhodl překonat své obavy. 

Postavil se mezi otevřené dveře a díval se na Snapea skloněného nad pergameny a 
škrabajícího brkem červené poznámky k tomu, co četl. Když si ho muž všiml, váhavě postoupil 
do místnosti a zaklepal na dveře. 

„Pojď dál, Harry,“ zval ho Snape dál, ukázal na jedno z křesel přistavených ke stolu. „Tvůj 
bratranec si tu už zvykl, že. Lépe, než bych byl předpokládal.“ 

Harry přikývl. „Začínám si myslet, že se ve skutečnosti magie nebojí. Vtloukli mu to do hlavy, 
ale nikdy to nevycházelo z něho, takže to bude ono.“ 

„To je možné,“ souhlasil Snape. 

Propadli se do ticha, rušeného jen praskáním ohně hořícího v malém krbu, který ohříval 
kancelář. Nakonec promluvil Snape. „Chtěl jsi něco určitého?“ 

„Ne... ano...“ Cítil se totálně vykolejený, Harry si položil hlavu do dlaní a třel si spánky. „Možná 
Lektvar proti bolení hlavy.“ 

„Samozřejmě,“ řekl Snape, sáhl do zásuvky pro malou lahvičku. „Vypij to.“ 

Harry to vypil a pak se udiveně zeptal, „Vy máte lektvary v kanceláři? Nikdy nejste bez nich?“ 

„Snažím se, aby to tak bylo,“ řekl mu Snape vážně, pak následoval úsměv, který změkčil jeho 
rysy. „Často tu známkuji práce studentů, takže tu ve stole mám potřebné minimum. Bolest 
hlavy tlumící lektvar a Nudu zahánějící balzám.“ 

„To je to tak zlé?“ divil se Harry. 

„No řekni.“ Podal mu Snape jeden esej svrchu, něco ze druhého ročníku. Harry to ve 
skutečnosti nečetl, nezajímalo ho, že Holly Honbrownová měla něco napsat o kvasinkách. 
Zajímaly ho Snapeovy komentáře. To je esej, nebo rozvaha o chlebu a muffinech? psal tam 
učitel. Jestli máte hlad, zajděte si do Velké síně a teprve pak se dejte do domácí úlohy. 

268 Kapitola 37. TŘI KOUZELNÍCI A MUDLA



„Draco říká, že urážíte studenty, abyste je přiměl pracovat pilněji,“ poznamenal Harry a podíval 
se na něj. „Je to pravda?“ 

Snape odložil pero, položil obě ruce na stůl a pozorně se zadíval na Harryho. „V některých 
případech. Nemyslím si, že by to bylo příliš časté, ale všiml jsem si už na začátku své učitelské 
kariéry, že dobře umístěná urážka má často blahodárný vliv.“ 

„Ale nikdy neurážíte zmijozelské,“ poznamenal Harry. „Vy nechcete, aby pracovali tak pilně jako 
my ostatní?“ 

Snapeův pohled rychle ztvrdl. „Neurážím je veřejně. To je určitý druh kolejní loajality. A také 
Zmijozelové dobře nesnášejí, když jsou zahanbováni. Musíš to vědět ze svého soužití s 
Dracem.“ 

Když Harry neodpovídal, přerovnal Snape významně pergameny. „Tedy, jestli vše cos potřeboval 
bylo zbavit se bolení hlavy a kritizovat moje způsoby, myslím, že je to splněno, takže jestli...“ 

„Nebolela mě hlava,“ přerušil ho Harry. „Tedy alespoň ne tolik, abych potřeboval pomoc. A 
nepřišel jsem vás kritizovat.“ 

Snape se na něj zadíval. „Né?“ 

„Ne. Já jen... Já nevím. Chtěl jsem si s vámi povídat.“ 

Snape čekal, co bude dál, ale Harry ve skutečnosti nevěděl, co říci. Nevěděl, proč sem přišel, 
opravdu ne. On jen věděl, že si chtěl povídat, ale o ničem zvláštním. Hlavu měl přeplněnou 
rozporuplnými přáními a dojmy. 

„Na někoho, kdo si přál popovídat nejsi moc výřečný,“ poznamenal nakonec Snape. Harry 
vyčerpaně přikývl a sbíral se že půjde. Ale Snape mu ukázal, aby se vrátil do křesla a po chvíli 
se vlídně zeptal, „Udělal jsem něco, co tě znepokojilo?“ 

Harry se díval upřeně na své ruce. „Ne, jen... no, možná... Řekl jste profesorce McGonagallové, 
aby sem neposílala moje přátele příliš často?“ 

„Zdálo se mi to moudré, když jsem viděl, jak posledně Draca provokovali.“ 

„To on je provokoval!“ 

„Nemyslím, že to byl Draco, kdo se pokusil zaklít studenty ve slimáky,“ klidně opáčil Snape, 
prsty lehce poklepával na desku stolu. 

„Nazval Hermionu mudlovskou šmejdkou!“ 

„Použil to slovo i po Samhainu?“ 

„Neslyšel jsem ho,“ zdráhavě přiznal Harry. „Ale nejde jen o moje přátele z nebelvírské věže. 
Nechcete mi dovolit setkat se s Remusem.“ 

Snapeův hlas studil. „Měl bys mít chuť ho uškrtit za to, co ti způsobil.“ 

„Ne, to byl Lucius Malfoy!“ odporoval Harry. „Ale vy tu vše zorganizujete tak, že si tu musím 
hrát na to, jak jsem milý na jeho syna!“ 

Snape hbitě vyskočil na nohy, dveře se s prásknutím zavřely, když mávl hůlkou. „Teď jsou 
chráněné kouzlem,“ oznámil. „Kde zůstalo dekorum Harry? Draco je hned vedle v hale!“ 

Harry cítil, jak se mu křiví pusa. „Proto si nemohu s vámi povídat,“ křičel a vyskočil z křesla. 
„Všechno ztroskotá na Dracovi!“ 
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„To je absurdní,“ káral ho Snape. „Já ho znám od malička a chápu, pod jakým tlakem teď je, ale 
není to určitě jen on, kdo je středem mé pozornosti.“ 

„Děláte si ze mně blázny,“ mumlal Harry. 

Snape potřásl hlavou. „Harry. To jsou dětinské nápady. Mám starosti o vás oba.“ 

Harry se zhroutil zpět do křesla a zíral na učitele divokýma očima. 

Snape si povzdechl, obešel stůl, přitáhl si křeslo k Harrymu a posadil se tak blízko, že se skoro 
dotýkali koleny. „Harry, to přeci nemůžeš myslet vážně. Představuješ si, že je pro mě snadné 
pozvat Nebelvíra, aby žil tady se mnou?“ 

„Ne, ale to byla náhoda,“ huhlal Harry. „A také pocit povinnosti, s ohledem na to, co 
Trelawneyová o mně breptala.“ 

„Ta věštba byla významná,“ souhlasil klidně Snape. „Ale ne pro mě. Nemyslel jsem na 
povinnost, když jsem otevřel svůj domov tobě.“ 

„Ne?“ Harry věděl, že by to na tom neměl trvat, ale cítil, že se toho potřebuje zbavit. Že 
potřebuje slyšet víc. 

„Jsem rád, že jsem ti mohl pomoci,“ zamyšleně nakláněl hlavu Snape, jak studoval chlapcův 
výraz. „Vypadáš stresovaný... řekl bych, že hodně.“ 

V tichu, znovu si vzal Harry hlavu do dlaní a třel si spánky i když ho lektvar úplně zbavil bolesti. 
Snape si zhluboka povzdechl, vzal Harryho za ruce, odtáhl je od jeho lebky a jemně je stiskl. 
„Harry, odpověz. Já pořád nevím, proč jsi za mnou dnes večer přišel. Věřil jsi mi na Samhainu, 
mohl bys mi věřit i teď? Co se děje?“ 

„Já nevím, co to je,“ zasténal Harry a zavřel oči. „Já jen, chtěl jsem vás vidět bez toho, aby 
Draco poslouchal každé moje slovo.“ 

„To já chci také,“ odpověděl Snape. „A teď je ta možnost. Tak co tě trápí?“ 

Harry jen pokrčil rameny. 

„Pak ti řeknu, co začíná trápit mě,“ prohlásil Snape, lehce stiskl jeho ruce a pak je pustil. „Jsi to 
ty, vypadáš tak... zmateně, vždy, když se zmíním o péči, o starostlivosti.“ 

Harry si uvědomoval, že pokud nechce přijít o možnost žít tady, je nebezpečné Snapeovi 
ubližovat. A Harry to ani nechtěl, dokonce i když ve skutečnosti nerozuměl tomu co cítí. „Já 
bych řekl, že nejsem zmatený,“ pokoušel se vysvětlovat, stiskl rty, aby se mu netřásly. „Je to 
spíš... já tomu nevěřím. Ach ne! Ne, že bych nevěřil vám,“ spěchal s vysvětlením. „Já prostě 
nevěřím dospělým, mám pro to mnoho důvodů. Myslím dospělé, kteří by se měli starat. 
Protože... oni to většinou nedělají.“ 

„Tvoji příbuzní tě skutečně nesnášeli,“ řekl Snape, znechuceným tónem. Pak však pokračoval 
přemítavě. „Ale, Harry, Black tě měl doopravdy rád, celé ty roky v Azkabanu a až do smrti.“ 

„Nikdy se mnou moc nebyl,“ povzdechl si Harry. „Nebyla to jeho vina, ale je to tak. A Remus - 
to nakonec dopadlo ještě hůř. On se nemusel skrývat, nebyl na útěku. Myslel jsem, že se o mně 
opravdu stará, víte, skutečně stará, ne proto, že jsem slibný student, nebo proto, že jsem syn 
jeho nejlepšího přítele, ale kvůli mně. Ale neslyšel jsem o něm dokonce ani v tom strašném 
roce, když jsem se zúčastnil toho děsného turnaje.“ 

Snapeovy tmavé oči byly ještě temnější než obvykle. „Lupin o tebe opravdu pečoval, ten idiot si 
myslel, že to dělá, když ti běžel pro tu zmrzlinu.“ 
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Harry cítil, že to Snapea stálo dost, aby to řekl. „Já vím, že se staral, ale on není tak spolehlivý 
jako...“ Podíval se stranou a změnil to, co chtěl říci. „Jak bych si přál.“ 

„Nikdy jsi neměl dospělého, na kterého by ses mohl spolehnout. Víš, že i ředitel se o tebe 
staral. Minulý rok jsi však měl důvod se od něj odvrátit...“ 

„Takže to tak je, že mám pravdu?“ vybuchl Harry podrážděně. „Vždy se najde nějaký důvod! 
Jednou jste malý fracek, kterého nikdo nemá rád, nebo máte kmotra v Azkabanu, nebo jsou v 
tom zájmy Řádu, nebo vám Voldemort vrůstá do hlavy a ubližuje někomu! Tak jsem se naučil 
nespoléhat se na nikoho!“ Nedopověděl to dál, bylo to však jasné... 

Dokonce ani na vás. 

Harry mávl rukou, už o tom nechtěl dál mluvit. „Takže, když jsem tak zvyklý, spoléhat se jen 
sám na sebe, jde mi trochu na nervy žít tady, abyste mě vy měl na starosti. A... já vím, že se 
vám nelíbí, jak se chovám k Dracovi a já se bojím, že dřív, nebo později, mě budete mít po krk 
a řeknete, že už mě máte dost. Nemyslím si, že byste mě poslal žít do Nebelvírské věže, kdyby 
to nebylo bezpečné, ale... poslyšte, já nechtěl tenkrát poslat hada na Dudleyho a nevěděl jsem, 
proč Salsa Dracovi tak vadí.“ 

Harry si uvědomil, jak to všechno znělo zmateně a tak zmlkl. 

„Mám dojem, že je to nedorozumění, myslíš si, že jen trpím tvoji přítomnost tady a toužím se tě 
zbavit,“ řekl Snape tiše. „Pravděpodobně máš ten dojem proto, že Albus se bránil tomu, abys žil 
se mnou. Ale, Harry, on to byl hlavně můj nápad. On s tím nesouhlasil kvůli Minervě.“ 

„Co jí vadilo?“ zeptal se Harry. 

„Podle ní, byste se měli s Dracem zabít během prvního dne,“ vysvětloval Snape, „a mylně se 
domnívala, že v tobě dosud vidím Jamese a také se jí dotkla myšlenka, že nebelvírská kolej se 
nedovede o tebe postarat sama. Řekl jsem jí o tom, že tě Moudrý klobouk chtěl poslat do 
Zmijozelu,“ dodal. 

Harry se zasmál. „Ale ne, proto byla tak nepříjemná na Rona a Hermionu.“ Ale úsměv zmizel s 
jinou myšlenkou. „Myslíte, že o tom řekla mým přátelům?“ 

Snape přimhouřil oči. „Styděl by ses za to?“ 

„Ne, ale myslím, že by to nepochopili.“ Zatřepal hlavou, aby si ji projasnil a vrátil se k poslední 
myšlence. „Ale já jsem se bál, že jsem si neuvědomil... že jsem vám měl říci, že, hm, dokonce i 
s tím Dracem tady, život tady... není tak hrozný, i když si myslím, že jsem tu způsobil zpočátku 
pěkný rozruch. Není to důvod, abyste mě odsud hned poslal pryč? Ale to vlastně není to, co 
jsem vám chtěl říct. Chtěl jsem jen, abyste věděl, že si opravdu vážím toho, jaký jste.“ 

„Aha, ten tvůj zvyk stále děkovat,“ dumal Snape. Nevypadal, že by mu to vadilo, přesto 
Harrymu připomněl, „nechci abys mi děkoval, neočekávám to.“ 

„Já vím, ale vy to děláte dobře, opravdu se o mně staráte...“ 

„Živím tě a nezamykám tě do přístěnku pod schody, řekl bych, že tohle máš na mysli?“ ušklíbl 
se trochu Snape, i když jeho zlost nemířila na Harryho. „Já nevím, co si Albus myslel, že dělá, 
když tě nechal tak vyrůstat.“ 

„Nakonec jsem se mohl mít špatně i v kouzelnické rodině,“ pokoušel se to Harry přejít. „Jako 
Draco, jeho otec ho taky trestal.“ 

Snape po něm bleskl pohledem, protože myslel, že to bylo myšlené ironicky, ale uklidnil se, 
když pochopil, že ne. „Stejně,“ vysvětloval, „Draco na tom byl dokonce hůř než ty. Tvoji 
příbuzní od tebe nic neočekávali, tím myslím, že jsi si mohl jít svou cestou, ale od něj se čekalo, 
že bude vždy vynikající. Serpensortia se tu v nižších ročnících neučí a to z dobrého důvodu a on 
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se to musel učit ještě dřív, než sem přišel. Důvod, že nesnáší Grangerovou není jen v tom, že 
pochází z mudlovské rodiny...“ 

„Ale je!“ hádal se Harry. 

„Harry, on má ve Zmijozelu přátele, kteří jsou z mudlovských rodin. Nebo alespoň měl, dokud s 
nimi žil. Ale abych to dopověděl. Jeho hlavní odpor ke Grangerové pramení z toho, že je lepší 
než on. Draco musí pokaždé, když přijede domů poslouchat nadávky proto, že nebyl nejlepší z 
ročníku. Myslím, že Lucius mu dával co proto, když nedokázal překonat někoho z mudlovské 
rodiny a ještě k tomu dívku.“ 

„Takového něco mi vykládal,“ namítal Harry, „vždyť je to směšné. Jak by mohl Lucius vědět jaké 
má Hermiona známky?“ 

„Být v Radě představenstva školy je výhodné.“ 

„To znamená, že nelhal.“ 

Snape se na něj ostře podíval. „Draco nikdy nebyl dobrý lhář. Neviditelný inkoust, co, Harry? 
Nevím, jaká je pravda o tom dopisu, ani to nechci vědět, ale určitě není Draco takový idiot, aby 
použil neviditelný inkoust!“ 

„No, to ne,“ tiše souhlasil Harry. 

„Draco má svoje chyby, bezesporu,“ souhlasil Snape. „Léta jste byli nepřátelé a i po část 
posledního ročníku, děly se věci, které nelze jen tak prominout. Nepřehlížím jeho chyby. Ale 
Harry, ty ho neznáš tak dobře jak si myslíš. Nadává slečně Grangerové tak často do 
mudlovských šmejdek, protože si myslí, že ona se zhroutí a zhorší se její výsledky při 
hodinách.“ 

„Stejně to je odporné, že to dělá.“ 

„Ano, ale musí čelit kouzelnické zlobě, když nenajde způsob, jak ji přibrzdit.“ Snape zaťal ruce v 
pěst. „Nevím, co mu Lucius dělal, když ho trestal, ale vím určitě, že ta kobra, nebylo to 
nejhorší.“ 

Harry ho sledoval bez dechu a podíval se mu do očí. „Nesnižoval jste tak jeho důvěryhodnost, 
když jste mi to neprozradil? Myslím ten největší problém, to s Hermioninými známkami, proč mi 
to vlastně neřekl on sám?“ 

„Draco ví, že uvěříš spíš mně než jemu.“ Pokrčil Snape rameny. „Řekl mi, že by to mělo obvyklý 
průběh.“ 

„Proč tolik stojí o moji důvěru?“ 

„Ty skutečně nejsi namyšlený, když se takhle můžeš ptát,“ povzdechl si Snape. „Harry, on je v 
hrozném nebezpečí. Bylo řečeno, že má být zabit, to není zanedbatelná věc v prostředí, ve 
kterém vyrostl, byl vyloučen z okruhu lidí mu blízkých. Vidí v tobě vůdce světlé strany, asi to 
není zrovna taktické, ale...“ 

„Říká, že jsem ochránce,“ vzpomněl si Harry. 

„Ach ano, ochránce. Myslím, že to je strašně výstižné, myslí si, že když neuvěříš v jeho 
upřímnost, mohl by být vrácen mezi ty dravce.“ 

Harry se ušklíbl, „To byste mu neudělal.“ 

„Samozřejmě že ne, ale on je ze Zmijozelu. Předpokládá, že jednoho dne tvůj a Albusův vliv mě 
přemůže a myslím, že věří, že ten den je blízko.“ 
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„A co vy?“ 

Snape se suše zasmál. „Ne, Draco si nedovede představit, jak strašně mladí, připadáte Albusovi 
oba. Ten nápad je absurdní.“ Podíval se na Harryho s ironickým úsměvem. „Vidím, že je to tak 
jak jsem předpokládal. Rozhovor se stočil opět na Draca. Ještě něco jiného se ti honí hlavou?“ 

Harry zavrtěl hlavou, „jen, ten kříž na vašem krku mě trochu překvapil.“ 

„Nezmiňuj se o tomhle svému bratranci,“ důrazně požadoval Snape, „ale v Zapovězeném lese 
se čas od času objevují znamení upíří přítomnosti. Když mě Znamení zla zavolalo, musel jsem 
být na to připraven.“ 

Znamení zla... Harry se zakabonil. „Stále cítíte jeho volání? Moje jizva nikdy nebolí.“ 

Snape ztuhl a posadil se zpět do svého křesla. „Myslím si, že tvoje jizva je spojená s tvými 
magickými schopnostmi. A co se mě týče, našel jsem způsob, jak se s tím voláním vyrovnat. 
Není nutné, aby ses tím znepokojoval.“ 

„Ale...“ Harry váhal: „Ehm, máte bolesti?“ 

„Copak na to vypadám?“ zeptal se Snape povýšeně. 

„Ne.“ Souhlasil Harry 

„Potom tedy, ať se věci mají jakkoli, postaral jsem se o ně odpovídajícím způsobem.“ 
Odpověděl Snape s důrazem na každém slovu. „Je ti šestnáct a v posledním roce jsi byl 
vystaven takové zátěži, jaké by nikdo ve tvém věku vystaven být neměl. Tohle je moje břemeno 
a já tě s ním rozhodně nehodlám zatěžovat.“ 

„Dobře,“ váhavě přitakal Harry, ne proto, že by si nepřál být zatěžován, ale proto, že bylo 
zřejmé, že si Snape přeje změnit téma hovoru. 

Snape tiše čekal, zatím co Harry váhal. 

„Draco říkal, že máte knihu, kterou bych si měl přečíst,“ vylezlo nakonec z Harryho. 

„O něčem speciálním?“ Když Harry odvrátil pohled, Snape řekl potichu, „aha, tuhle knihu.“ 

„Myslí si, že jste ji tam nechal záměrně,“ prozradil Harry. „Pořád mi otlouká o hlavu termíny jako 
popření, kompenzace a pocit viny. Ne, že bych si myslel, že ví, o čem mluví, ale... nechal jste 
mu ji tam schválně, aby si ji přečetl?“ 

„Ne, jen jsem prostě byl jednou pozdě večer unavený a jednal jsem bezmyšlenkovitě.“ Zavrtěl 
Snape hlavou. „Když strávíš s Dracem dost času, zjistíš, že vidí spiknutí doslova všude. 
Předpokládám, že je to důsledek jeho výchovy.“ 

„Aha, dobře,“ řekl Harry. „Pak chápu, proč si to myslel. Můžu si jí teda půjčit?“ 

Snape si na něj dlouze zadíval, potom beze slova vstal a vyndal něco ze zásuvky svého stolu. 
Harry znovu sklopil pohled ke svým rukám a cítil se ještě nejistěji než obvykle. 

„Ehm, myslíte si, že jsem...“ Harry si odkašlal, „že jsem trochu blázen po Samhainu?“ 

„Ne, to není to, o čem je ta kniha, Harry. Jestli ti to Draco naznačil...“ 

„Ne, to ne, myslím, že se mi doopravdy snaží pomoct,“ řekl Harry. 

„Také mám ten dojem. A co se týče toho, jaký vliv měl na tebe Samhain, řekl bych, že to 
popisuje obdivuhodně.“ Pousmál se. „Aha, musím pamatovat na to, že ty nečteš mezi řádky, 
jako to dělávají Zmijozelové. Vzpomínám si, žes potřeboval ode mne slyšet je to v pořádku. Je 
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dobré vidět tě, jak objímáš svého bratrance, Harry. Opravdu, je to v pořádku.“ 

„Vy jste se choval k Dudleymu ohromně,“ mumlal Harry. „Myslím, že mi nevěřil, že na nás 
dovedete ve třídě tak řvát.“ 

„Já neřvu. Já vyučuji“, vysvětloval Snape opatrně sladkým tónem. „A musím připustit, že se 
pokouším důsledně odradit studenty, kteří nemají na lektvary talent od toho, aby práci 
neodbyli.“ 

„No samozřejmě,“ souhlasil Harry, stejně sladce. „Myslím, že nechám stranou váš způsob 
známkování esejí. Děkuji, profesore.“ 

Když to řekl, Snape se postavil a položil mu ruku na ramena. „Jsi vždy vítán, když si budeš chtít 
promluvit, doufám, že to víš. S Dracem je to těžké, ale dveře kanceláře jsou chráněné tišícím 
kouzlem od okamžiku, kdy se zavřou. Tady můžeme mluvit o všem.“ 

Harry přikývl, strčil do dveří, pokusil se je otevřít, ale poznal, že k otevření je potřeba magie. S 
pomyšlením na Dracovu nevolnost, vytáhl svoji hůlku a před tím, než požádal Snapea, zkusil to 
sám. 

„Vrátí se to zpátky,“ ujistil ho učitel a vyslovil potřebné zaklínadlo. 

Hala a obývací pokoj byly temné, když jimi Harry proklouzl kolem okázalého lůžka, které 
nahradilo pohovku. Vplížil se do pokoje, potmě našel pyžamo a vklouzl do postele. Myslel, že 
Dudley už usnul, ale on zamumlal, „To jsi ty, Harry?“ 

„Jo.“ 

„Duchové tu dnes nejsou?“ Harry si uvědomil Dudleyho obavy. 

„Oni sem nikdy nechodí,“ ujistil Harry bratrance. „Profesor Snape je skutečně mocný kouzelník. 
Kolem jeho pokojů jsou ochranná kouzla. Nemohou je překonat.“ 

„Máš štěstí, že jsi tady,“ huhlal Dudley, obrátil se na bok a usnul. 

Jo, to mám, pomyslel si Harry.
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Trvalo to jen tři dny, než se Dudley rozhodl, že se chce zkusit učit magii. Harry sledoval s chutí, 
když Draco půjčil mudlovskému chlapci svoji hůlku a učil ho jednoduché švihnout a mávnout. 
Samozřejmě, nic se nestalo, Dudley ve skutečnosti nebyl schopný naučit se kouzlit, ale 
vypadalo to, že má fantazii a těší ho to zkoušet. Když se unavil, vrátil hůlku Dracovi a obrátil se 
na Harryho s přiznáním: „Myslím, že už chápu, proč vás moje maminka tak nenáviděla. Víte, že 
muselo být snadné, začít žárlit?“ 

Harry zamrkal a došlo mu, že takhle se nad těmito okolnostmi nikdy nezamyslel. Něco v něm 
mu v tom bránilo. „Teta Petunie nemohla vidět moc magie,“ protestoval. „Myslím, že jí máma 
nemohla provozovat, když byla doma na prázdninách.“ 

„Hm, máma o tom nerada mluvila, ale udělala za ta léta pár narážek. Viděla dost.“ Dodal krátce 
Dudley. „Já bych na tebe pravděpodobně žárlil, však víš, kdyby o tom se mnou Marša 
nemluvila, o tom jak jsou lidé rozdílní, tak je to.“ 

„Žárlit na mě,“ uchechtl se Harry. „Nejsem momentálně schopen magie o nic víc než ty, pokud 
pomineš to, že jsem schopen mluvit se Salsou, a to jsi asi neměl na mysli.“ 

„Poraženče,“ prohodil okolo jdoucí Draco. 

Harry ho ignoroval, ale Dudley ne. „Ty víš, že má pravdu. Nakonec, vždyť on říká to, co Marša. 
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Asi by byl dobrý pozitivní pohled na tvoji magii. To je jako s mojí dietou. Bylo to tak, že se mi 
nedařilo zhubnout, dokud jsem skutečně nechtěl.“ 

Draco se obrátil a usmál se. „Podívejme se na to! Slyšíš svého bratrance? Navštěvuje 
profesionální terapeutku... jak dlouho Dudley?“ 

„Skoro rok.“ 

„Dokonce celý rok,“ zdůraznil Draco. „A dokonce i on si myslí, že bys to měl dělat taky.“ 

„No to je skvělý,“ posmíval se Harry. „Ty navrhuješ použít něco mudlovského pro kouzelníka, 
který má problémy?“ 

„Proč myslíš, Harry,“ poznamenal Draco s mírným úsměvem. „Znělo to, jako kdybys měl něco 
proti mudlům. Kdybych byl tebou, snažil bych se vnímat tak, jak jsem to myslel.“ 

„Já nemám problém s mudly a ty to víš,“ odporoval Harry. „Proč ty nevnímáš, co já říkám?“ 

„Já to dělám,“ konstatoval Draco. „Budu si rvát vlasy, jestli řekneš, že sis toho nevšiml. Stačí, 
když si všimneš, jakou mám náladu.“ 

S pocitem, že Draca skutečně štve, zamumlal Harry, „ale ano, já si všímám. Já jen někdy 
nepoznám, kdy to myslíš vážně.“ Odkašlal si. „Víš, hned když jsem sem přišel, slyšel jsem tě 
mluvit se Snapem a ty jsi řekl, že je ti úplně špatně z pomyšlení, že i v krevní linii vaší skvělé 
kouzelnické rodiny je mudlovská krev. Ale pak jsi opravdu milý na Dudleyho a on je mudla. Tak 
jaký ty vlastně jsi?“ 

„Já to všechno slyším,“ připomněl se Dudley. 

„Promiň,“ ozval se Harry nešťastně. „Já tím nic nemyslel. To jen někteří kouzelníci mají odpor k 
mudlům, já k nim nepatřím.“ 

„A ty ano?“ zeptal se Dudley Draca, otázka zněla tak ublíženě, že měl Harryho chuť opět ho 
obejmout. Odolal však tomu pokušení, nejen proto, že ho od toho zdržela představa bolesti. Ale 
i proto, že Dudleymu by to asi nebylo vhod. Před tím to bylo jiné, to Dudley byl v šoku, plakal. 

Draco si povzdechl. „Nemohl jsem si pomoci, šestnáct let mi něco vtloukali do hlavy. Ty jsi 
vlastně první mudla, se kterým jsem strávil tolik času.“ 

Dudley se s povzdechem složil na pohovku, kterou každé ráno Draco přeměňoval. 

„Víš, to je skoro stejné, jako když Harryho nenáviděli teta a strýc, protože je kouzelník,“ bránil 
se Draco. Představoval si, že mluví obecně, ale Dudley to vzal doslova. 

„Je to tak,“ odporoval mudlovský chlapec a zíral na strop. „Děsila je představa, co by jim Harry 
mohl udělat, i když to teď vypadá pitomě, tak to takhle bylo. My jsme o tom s Maršou mluvili. 
Kdyby sis mi řekl, dali by ti máma s tátou ten nejlepší pokoj a byli by si jisti, že je nikdy 
nezakleješ. Ale takhle byli zkrátka vyděšení. Ale ty, proč z nás máš strach?“ Dudley si odfrkl. 
„Zdá se mi, že nás nenávidíš čistě jen proto, že existujeme, ne proto jak se chováme.“ 

„Slyšel jsi někdy o středověku?“ zeptal se ledově Draco. „Čarodějové byli zuřivě upalováni.“ 

„Ale no tak!“ vybuchl Harry. „Učili jsme se to všichni s Binnsem. Mudlové upalovali jeden 
druhého. Byla to masová hysterie, vzpomínáš si? A když se jim tam připletl kouzelník, použil 
zmrazovací kouzlo...“ 

„Potřebuješ nastudovat neupravenou verzi popisující Středověk,“ odsekl Draco. „Myslíš, že 
budou ve škole učit ty sladké, malé, nevinné děti ošklivou pravdu, která by mohla poslat mladé, 
citlivé kouzelníky do spolku Temného pána? Tak to není, alespoň od té doby, co je Albus 
Brumbál v čele Bradavic. Plno kouzelníků bylo upáleno. Z čeho si myslíš, že pochází to 
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opovržení pro mudly?“ 

„Skuteční kouzelníci se přeci mohli přemístit!“ křičel Harry. „Nebo mi chcete tvrdit, že mudlové 
mohli použít protipřemisťovací kouzla v okolí hranic?“ 

„Někteří kouzelníci nejsou dost schopní, aby se dokázali přemístit, to přeci víš,“ důrazně mu 
odpověděl Draco. „A je v tom i leccos jiného, ale o tom se nebudeme bavit před mudlou, 
nerozuměl by tomu. Nakonec, nejde jen o upalování kouzelníků v těch časech. Naše kouzla, 
která zabíjejí, usmrtí jednoho člověka po druhém. My nemáme zbraně, které srovnají se zemí 
celá města a zabijí každého, ať je to mudla nebo kouzelník.“ 

„Co chceš vlastně říci?“ naléhal Harry, oči zlostně přimhouřené. „Že máš pravdu, když jsi 
nenávistný malý zmetek?“ 

„Že je tu skutečně důvod proč názory Temného pána lákají čistokrevné!“ 

„Dokonce i přes to, že on není čisté krve,“ ušklíbl se Harry. 

„Ano, právě taková je nenávist,“ poznamenal Draco, znatelně tišším hlasem. „Je iracionální.“ 

„To je pravda,“ dodal Dudley. „Kdyby někdo měl nenávidět mudly, musel bys to být ty, Harry. Co 
myslíš?“ 

Harry se upřeně zadíval na svého bratrance, zelené oči přikryl mrak. „Já... já opravdu nevím. 
Možná proto, že jsem se brzy naučil, co to je být nenáviděn pro to, co jsi, a nikdo ti nepomůže.“ 

„Aha.“ Odmlčel se Draco na moment a pak se zeptal trochu nesměle. „Dal ti Severus tu knihu? 
Je tam i o duševním týrání.“ 

„Možná bych si ji měl přečíst,“ dodal Harry. „Myslím, že bych udělal dobře.“ 

„Určitě,“ souhlasil Draco a obrátil se na druhou stranu. „Dudley, nechceš si zahrát kouzelnické 
šachy? Měl jsem dojem, že se ti líbily.“ 

S mírným povzdechem Harry zastrčil knihu pod polštář a usadil se k nim. 

***

Hned po rozhovoru ve Snapeově kanceláři si zavedl Harry nový zvyk. Většinu večerů hned po 
večeři strávil pár minut, někdy i déle, rozhovorem se Snapem. Ten první večer se cítil trochu 
trapně, ale když pak pochopil, že učitele to opravdu neruší, uvědomil si, že nemusí do jeho 
kanceláře přicházet jen se světobornými problémy. Stačilo, když přišel čistě jen proto, že chtěl 
být v jeho společnosti. Nemuseli mluvit o ničem. Dokonce někdy jen seděl, četl si, zatímco 
Snape známkoval eseje. 

Jeho zrak již byl v podstatě vyléčený, už nepotřeboval pomoc při čtení a psaní. Dokonce již 
potřeboval Elixír jen ráno. Jenom někdy, když ho v noci probudila potřeba jít na záchod, měl 
dojem, že je zase slepý, ale protože stejně nebylo světlo, nebyl si tím jistý. 

„Ta kniha tě nezaujala?“ zeptal se jednou večer v kanceláři Snape. Vyrušený, odtrhl pohled od 
učitelových pichlavých černých očí. „To ta kniha,“ mumlal, nakonec se mu podařilo posbírat 
myšlenky a podívat se dolů na odstavec, který ho vyděsil. Prstem ukazoval na odstavec, otočil 
knihu a postrčil ji přes stůl ke Snapeovi. 

Snape zvedl obočí a četl nahlas: „Sny vyzrazují to, co je v nás ukryto nejhlouběji, ukazují 
přesné obrazy našich tužeb, snů, lásek a obav.“ 

„Rád bych věděl, jak moc platí ty kecy z knihy i pro mě,“ přiznal Harry, „domnívám se... hm, 
kolik vám toho řekl Remus o mých prorockých snech?“ 
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Snape položil pero a zavřel kalamář s červeným inkoustem, který používal. „Dost.“ 

Harry se na něj poplašeně díval. „Profesore, to, že jsem věřil, že jsou pravdivé, bylo na 
Samhainu to jediné, co mě udrželo, abych nezešílel. Říkaly mi, že zůstanu naživu, bez ohledu 
na to, co mi Lucius Malfoy udělá. Upínal jsem se na to celou duší.“ 

„Skvělá strategie v té situaci.“ 

„Jo, ale teď nechci, aby se ty další sny uskutečnily.“ 

„Harry, myslím si, že přátelství pana Weasleyho by vydrželo ránu pěstí.“ 

Harry si povzdechl. „Řekl bych, že vám Remus opravdu řekl všechno. Ale víte... právě 
předevčírem jsem Rona málem uhodil. Díky, že jste nechal moje přátele chodit sem dolů 
častěji.“ 

Snape mírně přikývl. 

„Přestože,“ hudral Harry, „jsem vám vděčný, někdy si uvědomuji, jak neuvěřitelně hloupý a 
nevychovaný Ron je. První, co řekl Dudleymu bylo A co tvůj jazyk?, to bylo opravdu hrubé. 
Připomněl tak to, co mu provedla dvojčata, když mu dala sníst bonbony, po kterých mu narostl 
dlouhatánský jazyk. Deset stop! Nemohl jsem uvěřit, že by mu to mohl připomenout! Málem 
jsem se s ním popral.“ 

„Ale neudělal jsi to.“ 

„Ne. A víte, já doufám, že to je právě ono. Že jsem měl možnost Rona praštit a promeškal ji. 
Mohlo by být tak jednoduché změnit budoucnost?“ 

„Dost možná.“ Snape spojil prsty k sobě. „Předpovídání budoucnosti není jako lektvary. Nemohu 
ti to říci přesně.“ 

„Hm, Trelawneyové bych se asi neměl ptát.“ 

„Ne,“ souhlasil Snape. „Neměl.“ 

Harry přikývl a vrátil se ke čtení. 

***

„Ta záležitost s dopisy je už dost stará,“ stěžoval si jednoho dne po večeři Draco. „Opravdu, 
Severusi, potřebuji si s těmi lidmi promluvit!“ 

„Ne,“ odmítl Snape a zdůraznil to potřesením hlavy. „Nálada ve Zmijozelu je pořád moc špatná. 
Někdo by tě mohl vyprovokovat. To nemůžeme potřebovat.“ 

„Podívejte, zvoral jsem to s Pansy. Souhlasím. To zaklínadlo ale nebylo tak tvrdé, ona odletěla 
na zeď a rozbila si hlavu. Co chtějí, do zlata vyrytou omluvu? Už se to nestane!“ 

„Měla prasklou lebku, to jsi jí udělal,“ podotkl Snape, když položil klidně lžíci vedle misky s 
nedojedenou cibulovou polévkou. „Lucius tě připravoval na bitvy, já vím. Ale Draco, to už není 
bitva, to je válka. Často ty nejdůležitější věci jsou výsledkem práce za scénou.“ 

„A vy nevěříte mému sebeovládání,“ vyštěkl Draco a třískl svojí lžící tak, že se sebou Dudley 
trhl. 

Severus zvedl obočí. „Když jsi právě naštípl můj starožitný mahagonový stůl? Ne, nevěřím.“ 
Draco vytáhl hůlku z kapsy a opravil poškozené místo. „Říkal jste, že tu zůstanu, dokud nezmizí 
nebezpečí, Severusi, ale nebezpečí se nezmenší pokud mě nenecháte odejít. Víte, že jsem měl 
ve Zmijozelu velký vliv. Budu ho mít zpět, když mi v té záležitosti dovolíte uplatnit moje 
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charisma, můj šarm. Mohu je přesvědčit, že Potter není tak špatný.“ 

„Říkej mu Harry,“ nařizoval Snape a napřáhl svou hůlku. „Deset bodů...“ 

„Já mu jen řekl tak, jak to budu říkat před nimi.“ naléhal Draco. 

Snape nedokončil svůj pokyn kolejním počítadlům. 

„Takovýmhle tempem se nikdy nikam nedostaneme,“ pokračoval zmijozelský chlapec. „Musíte 
mi dovolit něco udělat...“ 

„Pane Malfoy,“ přerušil ho ledově Snape, „vycházíte z mylných předpokladů. Já nemusím nic. Vy 
musíte respektovat moje doporučení a přání, pokud si přejete zůstat tady. Toto platí od té doby, 
co byli, jak dobře víte, vaši rodiče zbaveni rodičovských práv vůči vám.“ 

„Severusi, já to oceňuji...“ 

„Poděkujte řediteli. Jen jeho vliv mohl překonat tvrdý odpor vašeho otce.“ 

„Já oceňuji všechno, co děláte, Severusi,“ pokračoval Draco zvýšeným hlasem. „Jenom... chci 
také pro to něco udělat! Jak jsem řekl, mohl bych! Ale nemohu, když jsem tu tak přišpendlený.“ 

Snape vyskočil na nohy. „Draco, prozatím tvoje účast spočívá v tom, že budeš dělat to, co ti 
řeknu. Piš dopisy. Uč se a snaž se ať Harry všechno dožene. Dám ti vědět až přijde čas na 
přímou akci.“ Beze slova pak odkráčel Snape do své kanceláře. 

Harry dojedl sendvič se sýrem a vypil mléko. Nevěděl co říci, zejména proto, že Draco byl pořád 
ještě naštvaný. Mimochodem, také on zoufale toužil po čerstvém vzduchu a slunci. Chápal, že 
by Draco chtěl jít ven. 

„Hele, Vánoce nejsou daleko,“ připomněl nakonec. „Víš, že většina studentů pojede domů. 
Možná, že nám pak profesor dovolí vyjít na chvilku ven.“ 

„No díky,“ kysele odpověděl Draco, „dovolím si upozornit, že já jsem taky nebyl dlouho doma, o 
prázdninách, ani jindy. Ale co myslíš, že naděláme, když tu bude chtít Severus zůstat trčet.“ 

„Hej, Harry nikdy nechodíval domů o Vánocích!“ ozval se Dudley, ale Harry mu naznačil, aby 
byl zticha. 

„Tak to nebylo myšlené.“ 

„Dobře víš, že ty bys to nechtěl. Neurážej se proto, že to někdo říká,“ zdůrazňoval Draco 
prstem namířeným na Dudleyho. „Některé z nás nenadchne, když uváznou tady ve sklepení na 
celé prázdniny.“ 

„Já si myslím, že to tak možná nebude.“ 

„No jistě,“ bručel Draco. 

„No a kdo tady má tak poraženeckou náladu?“ posmíval se mu trochu Harry. Draco mu ale 
vnukl myšlenku na to, co by měl opravdu udělat. 

Později, když Draco něco psal a Dudley pohyboval s figurkami kouzelnických šachů a nechal je 
rozbíjet se vzájemně, Harry šel a zaklepal na dveře Snapeovy kanceláře. 

Profesor potřásl hlavou, „Už jsem ti říkal, že nemusíš klepat.“ 

To, že Harry za sebou zavřel dveře, přimělo Snapea zvednout maličko obočí a zeptat se zdánlivě 
mírně: „Problém?“ 
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„Ani ne.“ Harry si sedl jako obvykle do křesla a vážně se díval na učitele. „Jen nápad. Vy jste ve 
skutečnosti Dracův příbuzný, že ano?“ 

„Ano, jsem, do jaké míry bych mohl zjistit, kdybych se několik hodin věnoval rodinnému 
rodokmenu,“ suše souhlasil Snape. „To bych mohl. Jak jsi přišel k této ohromující znalosti?“ 

„Sirius mi kdysi řekl, že všechny čistokrevné rody jsou pokrevně spřízněné.“ 

„A my opravdu jsme. Potterovi nejsou výjimkou.“ 

„Ano,“ souhlasil Harry. „Víte...“ naklonil se kupředu. „Myslel jsem na Vánoce. Já vždy zůstával v 
Bradavicích. Bylo to lepší než jet k Dursleyům, oni to samozřejmě ani nečekali. Ale... hm...“ 
Harry nabral dech, pak se do toho pustil. „Takže, myslel jsem, že byste kvůli mně nemuseli trčet 
tady a Draco by nemusel mít depresi z toho, že nemůže být s rodinou jako obvykle, on už 
takhle má depresi z toho, že tu musí být se mnou celé dny.“ 

„Připomíná mi to tvoje popletené odpovědi při hodinách Lektvarů,“ poznamenal Snape. „Co jsi 
tím, pro Merlina, myslel?“ 

Harry polkl, byl nervózní z toho, že se plete do něčeho do čeho mu nic není. Vloni se toho z 
myslánky o Snapeově rodině moc nedozvěděl, ale to, co viděl, nebylo pěkné. Na tu vzpomínku 
určitě léta nezapomene. 

„Harry?“ ostře se zeptal Snape. 

„Promiňte,“ rychle se vzpamatoval Harry. „Jen jsem uvažoval o tom, jak jste zvyklý trávit 
Vánoce, protože si myslím, že byste to neměl měnit a vzít Draca sebou, to je všechno.“ 

„Neměl měnit...“ bezvýrazně opakoval Snape. 

„Jo,“ naléhal Harry, překvapený, že to má dál vysvětlovat. „Myslím, odjet z Bradavic, navštívit 
matku a otce, nebo... to co obvykle děláte. Musíte přeci mít nějakou rodinu.“ 

Snape se opřel do křesla a zkřížil paže na hrudníku. „Navrhuješ, abych tě tu nechal samotného? 
Tvůj bratranec odjede, to doufám víš.“ 

„Ale ano, já rozumím,“ mumlal Harry. Uvědomil si, že si už tak nějak zvykl mít Dudleyho kolem 
sebe. 

„Máš vůbec představu, jak pitomý je tenhle tvůj nápad?“ ptal se Snape a zlostně na něj zíral. 
„Ty, sám ve zmijozelském sklepení, úplně sám!“ 

„Ale vždyť by mě to kouzlo oběti krve už mělo chránit a tak...“ 

„Nedokážeš si krbem objednat jídlo bez asistence jiného kouzelníka...“ 

„Myslel jsem, že by se to dalo udělat tak, že by mi ho každé ráno a večer přinesl Dobby...“ 

„Netušil jsem, že je pro tebe moje společnost tak nesnesitelná,“ poznamenal Snape ledově. 

„To ne,“ protestoval Harry. „Já myslel... to není! Já jen... představoval jsem si, že máte nějaké 
svoje plány, ve kterých bych mohl překážet a nechtěl bych vám zkazit Vánoce, to je vše!“ 

Snape zaťal prsty do opěradla křesla. „Ty mi nepřekážíš.“ 

„Já...“ Harry nevěděl, co na to říci. Teď najednou nevěděl, proč to vlastně říkal. Nebo proč to 
říkal takhle. Znělo mu to hloupě, když to slyšel vyslovené nahlas, i když ta myšlenka mu 
připadala správná, dokud byla jen v jeho hlavě. 

„Ve skutečnosti,“ nadhodil Snape, „Já mám plány na tyto prázdniny. Mám v úmyslu strávit 
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Vánoce s tebou a s Dracem, bude ti to vyhovovat?“ 

„Ehm, jo,“ smál se trochu rozladěný Harry. 

„Máš ještě jiné návrhy týkající se mého společenského života?“ pokračoval Snape jedovatě. 
Záblesk úsměvu se mu mihl na rtech, přesto se Harry nemohl zbavit dojmu, že muž se ve 
skutečnosti velmi zlobí. 

„Tedy, já nevím nic o vašem společenském životě,“ poznamenal Harry, „já jen vím, že Draco 
potřebuje změnit prostředí.“ 

„Jenom Draco?“ 

„Už jsem vám říkal, že se časem zblázním z toho být tu tak uvězněný,“ připomněl mu Harry. 
„Ale myslím, že Dracovi to vadí víc, za ním sem nechodí žádní přátelé! Nemohl by jít za 
nějakými přáteli?“ Když Snape neodpovídal, Harry navrhoval, „nebo by mohl vyklouznout na 
famfrpálový zápas, co myslíte? Mohl by letět! Můžu mu půjčit můj neviditelný plášť, kdyby to 
pomohlo.“ 

„Budu o tom uvažovat,“ suše poznamenal Snape. Pak mu s podivným zábleskem v očích 
navrhl, „jak jsem si všiml, máš odpovídající znalosti gramatiky. Teď, když se ti už úplně vrátil 
zrak, mohl bys mi pomoci s tou hroznou haldou esejí? Mohl bys zkontrolovat práce prváků, 
opravit jejich příšerný pravopis.“ 

„Ano, určitě,“ řekl Harry, ale dodal, „víte, taková halda toho je, protože nutíte studenty tolik 
pracovat.“ 

„Ach ano, já zapomněl, že se pokládáš za největší autoritu při rozhodování jak vyučovat 
dospívající.“ 

„Jen jsem chtěl říci, že život nejsou jen lektvary.“ 

„Tady to máš,“ řekl Snape a bleskl po něm znechuceným úsměvem. Rychle roztřídil pergameny 
a část jich přesunul k Harrymu. „Ale kde by byl tvůj milovaný vlkodlak, kdyby se někteří z nás 
nevěnovali úsilí dosáhnout dokonalosti v Lektvarech a přenechali to jiným?“ 

„Zásah,“ mumlal Harry. „A když už mluvíme o Remusovi, říkal jste, že můj zrak již není problém. 
Kdy ho tedy uvidím?“ 

„Pottere, máte v plánu obklopit mě Nebelvíry?“ 

„No tak, a kdo je tady teď v přesile,“ protestoval Harry, vzal si pero a inkoust, který mu učitel 
přistrčil přes stůl. Všiml si, že Snape obešel jeho otázku, ale rozhodl se na něj nenaléhat. Teď 
ne. Přitáhl si křeslo blíž ke stolu a mračil se na první esej. „To nemyslí vážně. Jsou už skoro 
Vánoce a ta holka pořád píše Lektvary bez 't'?“ 

„Leona Ellingsworthová,“ řekl Snape, aniž by se na to podíval. „Mrzimor. Co bys očekával?“ 
Překvapený Snapeovou přesnou odpovědí, Harry poznamenal, „Ach tak? Jaké malé zvláštnosti 
dělaly moje eseje zajímavé?“ 

Mistr lektvarů si trochu odfrkl a pokračoval v psaní komentářů na eseje sedmých ročníků. „Měl 
jsi ve zvyku používat přechodníky, načmáral jsi více než tři odstavce, než jsi se uráčil vyslovit 
svůj názor a myslel jsi si, že analogie s famfrpálem mohou objasnit vše. Dovol abych ti řekl: 
nemohou.“ 

Harry se smál, pamatoval si na několik... no vlastně tucty takových poznámek. „A co Ron?“ 

„Bez ohledu na to, že si myslí, že deset palců je stopa?“ 

„A Hermiona?“ 
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„Používá slova jako tudíž, natolik, a nejčastěji doposud.“ otřásl se trochu Snape. 

A navíc, řekl si pro sebe Harry. 

„Co bylo špatného na Dracových esejích?“ 

Snape se na něj chvíli upřeně díval, pak nevzrušeně přiznal, „V podstatě nic, ale ten jeho 
příšerný krasopis.“ 

„Vy víte, že podvádí,“ namítal Harry. „Má očarované pero, které takhle neuvěřitelně píše.“ 

„To není podvádění, to je...“ 

„Zmijozel,“ dopověděl to Harry dříve než Snape. 

„Hmm,“ souhlasil Snape. „Ačkoliv by bylo pro jeho práci lepší, kdyby méně vypadala jako 
umělecké dílo. Harry, je to příjemné takto si s tebou povídat, ale já teď potřebuji tyhle práce 
oznámkovat.“ 

„Samozřejmě, profesore.“ Harry se pousmál a pokračoval dál s opravami pravopisu bez 
komentářů. 

***

„Krev,“ bezvýrazně opakoval Dudley jednoho pozdního večera. 

„Ano,“ vysvětloval mu trpělivě Snape, jakoby to celé s ním neprošel už dvakrát. „Kouzlo pro 
ochranu má zvláštní požadavky na zúčastněné. Musí být osobně přítomni, když se magie 
aktivuje. Vaše krev spolu se zaklínadly to umožní.“ 

„Jsem si zcela jistý, že moje matka by nesouhlasila s takovým... hokus - pokusem. Myslím, že to 
vypadá jako...“ Dudley se otřásl a chytil se rohu jídelního stolu. „Voodoo.“ 

Svaly na Snapeových čelistech se kroutily, on dokázal udělat úžasnou scénu, když řval na 
studenty po jejich imbecilních odpovědích. Dudley ale nebyl jeho student a on ho potřeboval, 
takže se přinutil nevšímat si toho. Škoda, že to takhle nejde s Nevillem, pomyslel si Harry. 

„Přenos ochranných kouzel by mohl být proveden v čísle čtyři v Kvikálkově, za předpokladu, že 
by tam stopy Liliny krve dosud zůstaly,“ začal Snape, ale Draco ho přerušil. 

„Je to tak,“ vysvětloval, opřený o stůl. „Tvoje matka tam žila, že ano? Právě ona byla zdrojem 
toho kouzla, takže vše, co bylo potřeba bylo, aby si vzala Harryho k sobě. Teď je to trochu jiné. 
Ty tam nežiješ, takže musíš obětovat kousek ze sebe, jinak ta magická ochrana padne. Rozumíš 
tomu?“ 

Dudley otevřel ústa pro dlouhé óch. Pak se zeptal, trochu vystrašeně: „Proč krev? Mohl bych dát 
třeba kousek nehtu?“ 

Draco odpověděl dřív, než mohl Snape začít s velkými slovy a ještě většími rozbory. „Krev je 
skutečně lepší. Je to silná magická substance, což vysvětluje, proč ho matka ochránila tak 
zvanou obětí krve, rozumíš? Mimochodem, není jí potřeba víc, než pár kapek.“ 

Dudley si viditelně oddechl. „Jo tak. To jste nemohli říct dřív? To můžu udělat.“ 

„Dobře,“ souhlasil Draco a povzbudivě se na něj usmál. Perfektní zuby, pomyslel si Harry, ale 
vzápětí pomyslel, že je to zase další Zmijozelský podvod. Magická rovnátka, nebo něco 
podobného. „Tak jsme připraveni? Krev budeme potřebovat až za pár minut. Nejdříve Severus 
pronese zaklínadla a vytáhne sílu z povětří a živlů. Pak vám položí nějaké otázky a pak upevní 
kouzlo krví, a hle, bude to hotové.“ 
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„Otázky?“ 

„Jo, je to jakási slavnostní přísaha. Musíš souhlasit se vším, co se tu pomocí magie bude 
uskutečňovat.“ 

„Já budu provozovat magii,“ užasl Dudley, jeho oči se leskly. 

„Ano, bez tebe to nejde, Dudley,“ přikývl Harry. „Takže děkuji. Pro mne to znamená hodně. Na 
toto začarované místo pak nebude moct vstoupit nikdo, kdo by mi chtěl ublížit.“ 

„Je to totéž, co pro mě udělal Severus ve Zmijozelu,“ žertoval Draco, ale jeho stříbrné oči se 
leskly, když sledoval, co na to Harry řekne. 

Harry po něm jen šlehl pohledem, ale nereagoval nijak. 

„Dobrá, ona to udělala a nemusela dávat krev... ale... stejně si nedovedu představit maminku, 
jak nechala kouzelníky vejít do domu a mávat hůlkami kolem sebe.“ 

„Ne, to ona nemusela,“ namítal Harry. „Ono stačilo, že mě vzala do domu. Ale ona byla bližší 
těm silám mé matky, která pro mě zemřela. Takže ten přenos byl přirozený. Profesor Snape 
musí použít více magie, aby přenesl tu oběť krve mé matky na tebe. Je to dost složitá věc.“ 

„Myslím, že jsi urazil Severuse,“ šeptal Draco. „Je to interaxiální, multidimensionální kouzlo, 
které předvede, ne jen složitá věc.“ 

„Není to mávání hůlkou nebo směšná zaklínadla?“ smál se Harry. 

„Buďte zticha, oba dva,“ rozkazoval Snape. „Dávejte pozor. Možná se něco naučíte. Dudley, 
potřebuji, abyste se postavil vedle mě.“ 

A tak začali. Harry vstal od stolu a odstoupil dozadu a sledoval, jak Snape začal mávat hůlkou a 
pronášet zaklínadla, ale nebylo to směšné. Pronášel je rytmickým jazykem, který zněl jako 
Latina, nebo ještě starodávněji, pak ukázal hůlkou do všech čtyř rohů místnosti. Stříbrná vlákna 
vytryskla z jeho hůlky a stáčela se v rozích. Vlákna se spřádala, zářila všemi barvami, až 
pokryla všechny stěny. 

Draco odstrčil Harryho od kamenné zdi dříve, než se ho dotkla zářivá tapeta. Harry si nedokázal 
vysvětlit to, co se stalo potom. Trhl sebou divoce zpět, klopýtl tak nebezpečně, že se mu 
smekly nohy. Tvrdě dosedl na zem, měl pocit, jakoby mu kůži polil vařící olej, i když se Draco 
dotkl jen košile a ne pokožky. 

Díval se kolem sebe, viděl že Draco je bledý jako stěna, ve stříbrných očích zděšení. 

Harry si pamatoval, jak Snape jednou řekl, že Draco je doslova vystrašený tím, že by někdy 
mohl být předhozen těm dravcům, kdyby si to Harry přál. Harry doopravdy nevěřil 
zmijozelskému chlapci... dokonce ani teď... nechtěl ale, aby si Draco myslel, že to byl důvod, 
proč zavrávoral. Harry nemohl nic vysvětlovat, aniž by promluvil a porušil zaklínání, takže 
udělal to, co udělat mohl. Stiskl rty, aby potlačil bolestnou grimasu a natáhl ruku k Dracovi. Ten 
zůstal moment strnule stát, obočí zdvižené, pak mu podal ruku a pomohl mu vstát. 

Snape pokračoval v přecházení, pronášení zaklínadel, prošel všechny místnosti a očaroval je 
stejně, jednou rukou si přidržoval za loket Dudleyho u sebe. Harry ho sledoval, jak ochránil 
strop i zdi, stříbrný lesk kouzelné tapety začínal se měnit ve zlatou auru, která se pohybovala, 
vlnila a sílila. 

Když byly Snapeovy komnaty zcela pokryty, všichni se, přes Dracovo varování, postavili a Mistr 
lektvarů poklekl a pronesl poslední zaklínadlo. 

Náhle vše tryskající z jeho hůlky se stáhlo do zářící koule plující vzduchem nad Snapeovou 
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vztaženou rukou. 

„Dudley Dursley,“ řekl, angličtina zněla teď hrubě po všech těch latinských slovech, „souhlasíte 
s tím, aby tento příbytek byl domovem sil, které zajistí bezpečí pro syna sestry tvé matky 
Harryho Jamese Pottera?“ 

„Ano,“ zašeptal Dudley, vypadal dost vyděšeně. Harry si dovedl představit, co to pro něj 
muselo být, když před tím nikdy neviděl magický rituál. Dracovy tančící bonbony se nedaly 
počítat. 

„Souhlasíte s použitím vaší krve, aby oběť krve mateřské lásky mohla přetrvat a přemístit se na 
toto místo?“ 

„Ano,“ řekl Dudley opět, a vypadal vystrašený k smrti. Pravděpodobně myslel na krev. 

„Harry,“ pobídl ho Snape. Mluvili o tom. Udržet kouzla na místě, po dobu než se přidá krev, si 
vyžadovalo všechny Snapeovy síly. Pulzující koule nad jeho rukou byla ta kouzla. Snape 
nezvládl obojí, udržet je pohromadě a přidat do nich krev. 

Harry přistoupil blíž, vzal ceremoniální nůž, který Draco držel a s omluvným úšklebkem, slabě 
řízl Dudleyho do dlaně. Držel lehce bratrance za zápěstí a bez ohledu na to jak se třásl, obrátil 
jeho dlaň k podlaze a nechal kapat krev na ochranná kouzla přidržovaná Snapem. 

Místo aby byla absorbována magií, tak jak všichni očekávali, krev protekla zářící koulí a dopadla 
na Snapeovu dlaň. 

A pak se koncentrovaná magie rozkmitala, koule se rozvlnila, rozpadla a zmizela. 

Snape pronesl dlouhou hlubokou kletbu a roztřeseně se postavil na nohy. 

Draco přestal dýchat. 

Dudley si otíral poraněnou ruku, rozhlížel se a řekl: „To je vše?“ 

Byl to Harry, který se to odhodlal říci nahlas, „Myslím, že se to nepovedlo.“ 

„Ano, nepovedlo,“ souhlasil s ním Snape sklíčeně. „Fyzický projev těch kouzel měl změnit tou 
krví barvu a pak s barvou lásky tvé matky se měl rozplynout ve stěnách místností, ve všech 
těch kamenech.“ 

„Co bylo špatně?“ naléhal Harry. 

Snape nedokázal odpovědět. „Draco, požádej v kuchyni o něco lehkého k jídlu a pití.“ Sedl si ke 
stolu, přivolal si ostatní k sobě a na jejich otázky zamítavě potřásal hlavou, dokud nevypil šálek 
čaje a nesnědl pár sendvičů. Pak poznamenal „Způsob provedení určitě není ten problém. 
Myslím, že to musí být v konkrétní použitelnosti těch kouzel.“ 

„Říkal jste, že krev může chránit jen osobní příbytek,“ vzpomněl si Harry na jejich rozhovor v 
nemocničním křídle. „Možná, že tady ten to není, i když tu žijete dlouhá léta?“ 

Snape potřásl zamítavě hlavou. „Vyzkoušel jsem to s jinými kouzly. Tyto komnaty mě pokládají 
za vlastníka.“ 

„V tom to tedy není.“ řekl Draco a mávl rukou k Dudleymu. „Ty musíš být samozřejmě vlastník, 
pokud máš přenést ochranu na toto místo. Ty věci musí fungovat zároveň. Harryho teta musela 
vlastnit váš dům.“ 

„Ale ona ho nevlastnila úplně,“ polkl Dudley. „Myslím, že velkou část vlastnila banka, byl na 
hypotéku.“ 
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„Hypotéka,“ opakoval bezvýrazně Draco. 

„Půjčka peněz, když se kupuje dům,“ vysvětloval Harry. 

Dracův výraz vyjadřoval zdrženlivé pohrdání vyšší třídy, jak si myslel: půjčit si peníze, jak 
vulgární. 

„Jestliže tvoje teta mohla ochránit to místo a nemusela ho vlastnit, pak to, že Dudley 
vlastníkem není, nemůže být ten důvod,“ přemítal Snape nahlas, v černých očích bylo vidět jak 
probírá v hlavě možnosti. „A s jeho přítomností je spojena vazba krve na kouzlo, to že mu chybí 
sídlo by neměl být problém. Tak proč kouzla selhala?“ 

Dudley se náhle zasmál, úsměv se rozšířil po jeho tučné tváří, jak zíral na tři zmatené 
kouzelníky. „Je to on,“ oznámil náhle a ukazoval tlustým prstem na Harryho. „Je rozdíl mezi 
tamtou situací a touto. Není to jasné?“ 

Snape se zadíval na Harryho, který pokrčil rameny. „Ano?“ naléhal Mistr lektvarů. 

Dudley se opřel lokty o stůl. „Samozřejmě se ta kouzla nemohla podařit,“ vysvětloval. „Harry 
měl žít v Kvikálkově. Byli jsme jeho rodina, špatná, ale byli. A to kouzlo souvisí s rodinou, že 
ano, krev jeho matky a tak? Harry byl členem rodiny, měl právo být u nás. Tamto místo bylo 
jeho sídlo. Ta krev protekla tím nechutným magickým útvarem proto, že on nemá žádné právo 
tady žít!“ 

Snape dlouho zíral na Harryho, jeho oči ho propalovaly, jak si uvědomoval, že je to pravda. Pak 
bez varování odstrčil křeslo a přeběhl ke krbu, hábit za ním vlál. Bylo to tak zvláštní, že všichni 
tři chlapci vyskočili také a následovali ho. 

Snape hodil letax do krbu a zavolal ředitele, čekal chvíli, než se jeho hlava objevila v 
plamenech. Pak mu položil jednu jedinou otázku. 

„Albusi, jestliže k tomu použiješ veškerý svůj nezanedbatelný vliv, jak nejrychleji bych mohl 
dostat k podpisu adopční listiny Harryho Pottera?“
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Po této Snapeově otázce zavládlo hrobové ticho, které bylo přerušené jediným zvukem. Žuch. 
To jak Harrymu podklesly nohy a svezl se přímo na podlahu sklepení. Draco, který právě 
procházel dveřmi do koupelny, zavrčel něco příšerného a prásknul s nimi takovou silou, že se 
zvuk odrazil od kamenných stěn sklepení. 

Brumbál, s hlavou stále v krbu, tiše řekl: „Severusi, pravděpodobně bychom to měli probrat u 
mě v kanceláři. Můžeš se ke mně přenést krbem?“ s těmito slovy zmizel. 

Snape se otočil k Harrymu, který na něj vyděšeně zíral. učitel Lektvarů se na něj díval 
nekonečně dlouhý okamžik. Čekal, že něco řekne? Harry nevěděl co. Kromě toho, stejně by 
nedokázal mluvit, ani zaskřehotat. Ani jedno slovo. 

„Severusi,“ ozval se v krbu netrpělivý hlas. To probralo Snapea z jeho zamyšlení... nebo co to 
vlastně bylo. 

„Budeš v pořádku?“ zeptal se Harryho, když se sklonil, aby mu pomohl na nohy. Harry přikývl, 
mírně překvapen, že ho nohy poslechly. Nejprve hlavou přikývl, potom zavrtěl. Momentálně si 
nebyl jistý, co vlastně cítí, ani co ta otázka má znamenat. Jasně, bude v pořádku, jak říkal, 
pravděpodobně neumře. A ne. Nebude v pořádku, když bude adoptován, jenom proto, aby 
fungovalo to pitomé kouzlo. Samozřejmě, když kouzlo vyjde, nepředpokládal, že by bylo blbé. 
Mělo by ho zachovat na živu... Ne, že by bylo pravděpodobné, že Voldemort pronikne přímo do 
bradavického sklepení... i když Riddle vpadl do těchto míst už dřív. A své nohsledy tam také 
dokázal poslat. Dobře, to kouzlo teda nebylo blbé. Cítíc se, jako guma natažená k prasknutí, 
Harry znovu přikývl. 
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„Promluvíme si, až se vrátím,“ slíbil Snape, vstoupil do krbu a zmizel v záři zelených plamenů. 

„Týýjo,“ řekl Dudley, jehož oči byly stejně vytřeštěné jako Harryho, i když z jiného důvodu. „On 
prostě jen tak zmizel v ohnivém sloupu. Umíš to také udělat?“ 

Harry našel svůj ztracený hlas a řekl: „Taky to používám.“ 

Dudley přemýšlel nahlas: „Takže, on si šel promluvit s tím druhým mužem? Je to způsob jak 
cestovat? Téééda! To je opravdu úžasný! Bude tvůj učitel v pořádku?“ 

Harry přikývl. Cítil se, jako kdyby jeho hlava byla příliš těžká pro jeho ramena. Vyčerpaně si sedl 
na gauč a zabořil hlavu do polštářů. „Neshoří, ani nic jiného se mu nestane, Dudley. Je to jenom 
způsob, jak kouzelníci cestují. Taky už jsi mě to jednou viděl dělat, pamatuješ se?“ Harry si 
vzdychl, když vzpomínal. Tehdy, když naposledy viděl Harryho se přemísťovat, měl Dudley jiné 
starosti... Jazyk jako jelito... a ani to nebylo jiné, když viděl Weasleyovi se přemísťovat krbem, 
který pak bylo potřeba zazdít. Dudley vypadal uvolněně a usmíval se. Tomu Harry nerozuměl. 
Byl si zatraceně jistý, že jeho bratranec nemohl zapomenout na ten příšerný incident se 
sladkostmi od dvojčat Weasleyových. 

Ukázalo se však, že úsměv znamenal, že jeho myšlenky jsou zaměstnány něčím důležitějším. 
„Harry, myslím, že to je opravdu skvělé. Přeju ti to.“ A skutečně nadšený sebou plácl na 
pohovku, až její druhý konec nadskočil. 

Harry se rozhlížel, měl pocit, jakoby měl oči tak nějak suché a palčivé. Nebo to možná cítil v 
hrdle, takže nemohl mluvit. „Ach, to... já... ehmm, já si opravdu nejsem úplně jistý, co tím 
myslí.“ 

Dudley na něj zíral, jako kdyby mu narostly další uši. „Mně je to docela jasné. Řekl bych, že je 
to pro tebe šok, že jo? Bum a budeš mít svého tátu.“ 

Tátu? Žaludek mu poskočil. Pak se mu začal kroutit tak, jakoby si přidal moc dračí byliny do 
sirupu proti kašli. Cítil se špatně, opravdu zle. „Dudley...“ s povzdechem zvedl Harry hlavu tak, 
aby viděl na bratrance. Bolest mu vystřelovala ze spánků a obtáčela se mu kolem hlavy, když 
se pokoušel najít slova, kterým by Dudley rozuměl. „Už nikdy nic takového neříkej, rozumíš? 
Zvlášť ne před profesorem Snapem, až se vrátí. Protože, ať to myslel jak to myslel, on vůbec 
není... to... typ na tátu, je to jasný?“ 

Dudley potřásl trucovitě hlavou. 

„Je to jen kvůli tomu kouzlu,“ vysvětloval Harry. „Je to... kvůli legálnosti. Dudley, ve skutečnosti 
to neznamená vůbec nic!“ 

Jeho bratranec si něco mumlal, ale Harry neměl šanci to slyšet, protože se zpět přihnal Draco, 
rozrazil dřevěné dveře až práskly do kamenné zdi a vyštěkl na Harryho tak vztekle, jak to od 
něj ještě nikdy neslyšel. „Ty nevděčný, mrňavý spratku! Nic to neznamená, co? Jo, proč teda, do 
hajzlu, nepřišel Severus se stejným plánem, když jsem já potřeboval, aby mi pomohl?“ 

Harrymu chvíli trvalo než pochopil, že Draco žárlí na to, co se stalo. „Ty potřebuješ jiný způsob 
pomoci, to je vše,“ řekl tiše, sledoval druhého chlapce, ač ho ve skutečnosti neviděl. 

„Mohl adoptovat mě,“ vztekal se Draco a běhal rozčileně po místnosti tam a zpět, „místo aby 
dosáhl toho, že byli rodiče zbaveni svých práv. Ale adopce... vsadil bych se, že to ho ani 
nenapadlo. Nehledě na fakt, že já jsem ze Zmijozelu, zatím co ty jsi z toho zatraceného, 
pitomého Nebelvíru. Nehledě na to, že jsem to já, koho zná odjakživa, zatím co tebe až do 
minulého září z duše nenáviděl! A ty mu teď dokážeš do očí říci, že je to jen kvůli tomu kouzlu, - 
takové svinstvo!“ 

„Ale je to kvůli kouzlu,“ odporoval Harry. 
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„To kouzlo, to byl jen katalyzátor!“ Dracova jízlivost ukazovala, jak se cítí ublíženě. „Aha, 
nemusím mít obavy, že bys to pochopil. Vsadím se, že díky mizerným výsledkům v lektvarech 
netušíš, co to katalyzátor je! A taky si asi myslíš, že Zmijozelové nemají žádné city!“ 

„Nikdy jsem neřekl, že Zmijozelové nemají city!“ protestoval Harry. 

„Ale ano! Pokaždé, když si vzpomeneš, že jsem ti vrátil tu zatracenou hůlku, pokaždé, když 
uděláš nějakou uštěpačnou poznámku o tom, jak jsem musel oblafnout Veritasérum, pokaždé 
se chováš, jako bych byl nějaký druh slimáka, ani v nejmenším schopného loajality.“ 

„Jenže, s Veritasérem nebo bez, já vím, žes mi lhal,“ odsekl mu Harry. „Cítil jsem se tak špatně 
kvůli tomu, co ti můj otec udělal...“ hrubě imitoval Dracův povznešený tón. „Víš, že i Snape řekl, 
že jsi špatný lhář? A ty jsi lhal! Já to vím i ty to víš. Jediný, kdo to nevnímá, je Snape! Takže se, 
Malfoyi, nediv, že dal přednost Nebelvíru! Jestli to udělá, nemusel bych se už potkávat s tvou 
prolhanou tváří.“ 

Draco byl pořád stejně bledý, ale trochu se uklidnil. Tiše poznamenal: „Beru zpátky všechno, co 
jsem řekl, když jsem četl tu knihu,“ a otíral si přitom ruce o kalhoty, jako by se bál, že ovzduší v 
místnosti je nakažené. „To, co předvádíš, není kompenzace, ty jsi naprostý magor, Pottere. A s 
tvým očním elixírem asi taky není všechno v pořádku, protože jsi pořád slepý. Copak ty 
doopravdy nevidíš, jak se o tebe Severus stará?“ 

„Samozřejmě, že se stará,“ souhlasně přikývl Harry, „protože je to slušný člověk. Ale proč se 
stará? Protože jsem předvoj válečného úsilí, jak jsi řekl. Snape udělá cokoliv, aby bylo zaručeno, 
že naplním svůj proklatý osud. Podívej se na Dudleyho tady a musíš mi dát za pravdu.“ S 
omluvným úsměvem se otočil na bratrance a pokračoval v rozhovoru s Dracem. „Snape by 
nikdy nechtěl mít mudlu ve svém bytě, ale přesto, že s tím měl mnoho obtíží, udělal to, abych 
byl v bezpečí až do dne, kdy zničím Voldemorta. Tenhle poslední nápad je stejného druhu, je to 
strategie, Draco. Myslím, že to by mohl poznat i Zmijozel.“ 

„Ty nejsi jenom strategie,“ křičel Draco a vrtěl při tom hlavou. „Pro Merlina, povídá si s tebou 
každou noc!“ 

„Jo, já jsem ale taky četl tu knihu, na kterou ty pořád narážíš, takže to není zas až tak těžké 
vysvětlit, ne? Je v ní velmi jasně napsané, že oběti násilí potřebují někoho důvěryhodného, s 
kým by mohli mluvit. On ví, že momentálně je jediný komu věřím, takže se pokouší být tu pro 
mě. Řekl jsem přece, že je to slušný člověk, nebo ne?“ 

Draco zaťal zuby, pak zalapal po dechu, jako by se pokoušel říci několik věcí najednou. Když 
znovu našel řeč, znělo to naléhavě a jeho hlas se trochu třásl. „Harry... tak to přece není. 
Poslouchej, prosím. Severus... on mi říkal, že by si přál, abys byl býval zařazen do Zmijozelu, 
aby měl dřív příležitost poznat, jaký doopravdy jsi. Ale... krucinál, Pottere, copak jsi vážně tak 
tupý? Severus tě má doopravdy rád.“ 

Harry se zamáčkl ještě víc do sedačky a třásly se mu ruce. „Máš zmatek v hlavě, víš to?“ ptal 
se Draca. 

„Ty radši doufej, že to kouzlo není založené na opravdovém partnerství, protože máš tak 
poškozenou psychiku, že vůbec nechápeš, co to je rodina.“ Odpověděl zmijozelský chlapec. 

„Nenavážej se do Harryho!“ vybuchl Dudley a vyskočil s rukou sevřenou v pěst. 

„Jak chcete.“ Řekl Draco a pokrčil rameny. „Jdu spát.“ Znovu práskl dveřmi od ložnice, tentokrát 
menší silou než předtím a zanechal tam Harryho a Dudleyho, dívat se udiveně na sebe. 

„Uh... koukám, že zapomněl, že má spát tady,“ zavrčel Harry, který přemýšlel, kam si hodlá 
Draco lehnout. Bylo těžké představit si ho, jak zaleze do postele, ve které spal Dudley, i když by 
na ni použil čistící kouzlo. A stejně nepravděpodobné bylo, že by Draco použil jeho postel. 
Ozvalo se jemné šumění vody. Bylo slyšet dopadající kapky, ale neozval se žádný zpěv. Této 
noci ne. 
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„On je sice hrubý, ale myslím si, že má pravdu.“ Řekl Dudley tiše, když se otočil k Harrymu. 
„Neznám tvého učitele příliš dobře, ale vypadá to, že tě má doopravdy rád.“ 

„On je... Já nevím,“ řekl Harry a mnul si spánky. 

„Vypadáš zničeně,“ řekl Dudley soucitně. „Proč si nejdeš lehnout do postele? Já zůstanu na 
gauči. V tom není žádný problém.“ 

Harry si nemohl pomoci a vzdychl. „Ne, já radši počkám na Snapea. A ty taky vypadáš pořádně 
unavený. Běž si lehnout do mojí postele, jo?“ 

„Dobře,“ zamumlal Dudley. „Dobrou noc, Harry.“ 

„Dobrou,“ odpověděl Harry. Když byl konečně sám, vyndal Salsu z její malé krabičky a nechal 
hada, aby se mu omotal kolem zápěstí. Potom si lehl na záda a zíral na strop. 

„Harrymu je šššpatně?“ syčela Salsa, její jazýček mu lehce kmital kolem ucha. 

„Šššpatně ne, jissstě ne...“ zasyčel Harry zpátky a zavřel oči. „Jsssem jen unavený.“ 

„Ssspi.“ Navrhla Salsa. Harry měl pocit, že neusne, zvláště proto, že místnost byla stále zářivě 
osvětlena, ale jak minuty míjely, jedna delší než druhá, začal podřimovat. 

„Zzzůssstaň u mě, Sssalssso,“ zašeptal Harry, když cítil, že usíná. Salsa se stočila do kolečka na 
chlapcově hrudi a její hlava se lehce pohupovala, když hlídala Harryho spánek. 

***

Ztráta Salsiny váhy stačila k tomu, aby probrala Harryho z dřímoty. Vytřeštil oči na Snapea, 
který choval malého hada ve své dlani a potom ji jemně položil do její krabičky na spaní. Harry 
zatřásl hlavou, aby se probral a posadil se. Jeho první myšlenka byl poměrně hloupá, protože 
ještě napůl spal. A konec konců, nikdy předtím neviděl Snapea dotknout se Salsy. 

„Vy nemáte strach z hadů?“ 

„Ne ze všech,“ odpověděl Snape nevzrušeným tónem. 

„V pořádku,“ řekl Harry. Snape to dělal znova, zase na něj tak zíral. Zíral, skoro jako kdyby Harry 
byl nějaká záhadná přísada do lektvarů a Snape se rozhodoval, jestli by ho měl nakrájet, 
rozetřít, nebo celého neporušeného hodit do kotle. Pocit, že je studován byl tak silný, že ho 
Harry náhle přerušil s mírným chvěním. „Mohl byste mi zhasnout světla?“ odvážil se, mírně 
zoufalý, aby ukončil to prohlížení. „Já budu dnes v noci spát tady.“ 

Snapeovy rty se sevřely do přísné, sevřené linky. „Ty nemáš pocit, že bychom si měli o něčem 
promluvit?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Ne, pane.“ 

Snape si sedl do nejbližšího křesla a s vážným výrazem si prohlížel Harryho tvář. A znovu na něj 
tak zíral „Opravdu?“ protáhl. 

„Ne, pane,“ zopakoval Harry. 

„Takže mě necháš, abych tě adoptoval.“ Dodal Snape. 

„Ano, pane.“ 

„Přestaň už konečně s tím nesmyslným, ano, pane, ne, pane.“ Snape si protáhl prsty až 
zapraštěly. „Ocenil bych, kdybych věděl, co si opravdu o tom nápadu myslíš.“ 
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Harryho bolest hlavy se vrátila zpět s plnou silou. Pravda byla, že nevěděl, co si o tom nápadu 
myslet a vlastně ani nevěděl, co to bylo za nápad. Adoptovat ho, jasně. To dává smysl. Jenom 
pro to, aby kouzlo fungovalo, že? Dokud Voldemort nebude poražen. A mělo to být jen 
předstírané, že? Takže legální, ale ani trochu doopravdy, že? 

„Takže... myslím si, že je to velmi dobrý plán,“ rozhodl se nakonec Harry říci. 

„Plán,“ zopakoval pomalu Snape. Jako by to slovo nikdy před tím neslyšel. Harry přikývl a 
nevěděl, proč najednou nemůže dýchat. Párkrát zalapal po dechu, ale tím to bylo horší. Bolest 
hlavy znovu pulzovala v jeho spáncích, měl pocit, že ho ta bolest přivede k šílenství. 

„To není ani tak plán, jako změna paradigmatu,“ vysvětlil mu učitel. 

Jako by Harry věděl, co to znamená. „Stejně,“ pominul to, „Brumbál předpokládá, že to bude 
fungovat. Myslím tím to kouzlo.“ 

„Mám pocit, že jsi mě nepochopil,“ poznamenal Snape, položil si dlaně na kolena, aby se mohl z 
blízka podívat na Harryho. „Nemám nejmenší zájem adoptovat tě jenom podle jména.“ 

„Vy chcete změnit moje jméno?“ vyhrkl Harry. „Uhm... Harry Snape?“ 

„To tě nemusí trápit.“ Narovnal se Snape s krátkým úsměvem, který zmizel tak rychle, jak se 
objevil. „Nezačínáš být trochu otupělý? Nemluvil jsem o něčem takovém, jako je změna tvého 
jména.“ 

Harry se zkusil znovu hluboce nadechnout. Ve spáncích mu nepřestalo tepat, zato se mu začalo 
chtít zvracet. „Dobře,“ rychle odpověděl, pak se vrátil k tomu hlavnímu „protože já mám rád 
svoje jméno. A ať vám můj otec udělal cokoli, byl to můj táta a vždycky jste říkal, že nakonec 
byl v pohodě. Myslím si, že Potter je pěkné jméno. A i když nesnáším to, že jsem slavný proto, 
že někdo zabil moje rodiče, moje jméno je součástí úspěchu v této válce. Víte, jak by to 
vypadalo, kdyby Harry Potter nebyl Harry Potter?“ 

„Nikdo tě tu nenutí, abys změnil svoje jméno.“ Zopakoval Snape trpělivě. 

„Dobře,“ řekl Harry znovu, vzdorovitěji, než předtím. „Protože já nechci. A nyní, jestli nejste 
proti, zhasněte světlo. Doufám, že mě přestane bolet hlava, když budu moct spát.“ 

„Proč neřekneš, že potřebuješ lektvar?“ ptal se Snape překvapeně. 

„Protože nepotřebuji. Potřebuji být jenom sám a spát.“ 

„Ne, dokud to nedořešíme.“ Nařídil Snape, vstal a ukázal prstem na dveře. „Půjdeme do mojí 
kanceláře, kde můžeme mluvit v soukromí.“ 

Harry se vlek za ním. Když Snape zavřel dveře, nadskočil. Dostal malou lahvičku lektvaru na 
bolení hlavy, naráz ji vypil a čekal a čekal. „Nefunguje to. Mohl bych, prosím, jít spát?“ 

Snape přivřel oči. „Ne, sedni si.“ Když to Harry neudělal, jeho učitel ho vzal za ramena a jemně 
ho zatlačil do křesla. Pak si stoupl za něj a začal mu třít a masírovat ramena. „Bolí tě hlava z 
napětí,“ poznamenal. „Proto ti ten lektvar nepomohl úplně, že je to tak?“ 

„Asi ano,“ souhlasil Harry. Lektvar fungoval docela dobře, ale nedokázal ho zbavit celé bolesti. 

„Nepokoušej se snažit změnit téma,“ zavrčel Snape a jeho prsty zatlačily do svalů s větší silou. 
Ne moc, jen tolik, aby uvolnil Harryho krk a ramena. „Teď odpočívej, pitomé děcko.“ Jak minuty 
plynuly, Harry se cítil čím dál tím víc uvolněný. Pravděpodobně pomohlo, že Snape přestal 
mluvit. A asi taky pomohlo, že světla tady nebyla tak zářivá. A nakonec, pomáhaly mu tyhle 
ruce. Prsty proti obratlům uvolňovaly každou zatvrdlinu. 
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„Jste v tom vážně dobrý,“ řekl nakonec Harry a slova se objevovala trochu líně. 

„Mám přestat?“ 

„Ne.“ 

Snape se usmál sám pro sebe, ještě notnou chvíli pokračoval a potom řekl, „teď už ale musí být 
tvoje bolest hlavy pryč.“ 

„Je,“ připustil Harry. 

„Dobře, pak je tedy čas si popovídat.“ Snape si sedl naproti Harrymu a díval se mu zpříma do 
očí. „Myslím to tak, jak to říkám, naprosto upřímně.“ 

„Já myslím, že jsem to pochopil,“ mumlal Harry. „Nemohl jste počítat s tím, že se to nepodaří.“ 

„Ty pořád přemýšlíš o tom ochranném kouzlu,“ povzdychl si Snape. „To ale není to hlavní o čem 
se teď bavíme...“ 

„Bude to fungovat?“ přerušil ho Harry. „Ředitel si také myslí, že to bude fungovat?“ 

„My oba si myslíme, že tvůj bratranec má pravdu v tom, proč kouzlo selhalo.“ 

„Takže takhle to je,“ řekl Harry a přikývl si. 

„Právě, že takhle to není,“ odporoval mu Snape a propletl prsty dohromady. 

„Jasně, že je.“ 

Harry se začal zvedat ze svého křesla, když zazněl Snapeův strohý rozkaz. „Sedni si, ještě jsme 
neskončili.“ Viděl, jak Snape zhluboka dýchá a pak taky... jakoby byl trochu nervózní. To mu 
připadalo dost divné. 

„Harry,“ řekl Snape a naklonil se k němu, jak sledoval chlapcovu reakci. „Dudleyho příchod, 
jakkoliv potřebný... to celé jenom zkomplikoval. Pravda je, že jsem o těchto věcech přemýšlel 
ještě předtím, než tě kouzlo odmítlo na tomto místě chránit.“ 

Harry se zaškaredil. „Aha. No jistě. Chtěl jste mě adoptovat v každém případě. Jasně, že chtěl, 
opravdu.“ 

„Souhlasím, že jsem nikdy nedošel ve svých myšlenkách tak daleko,“ usmál se Snape, ale jeho 
oči měly stále napjatý výraz. „Dlouho před Samhainem, jsem si všiml, že spolu vycházíme 
překvapivě dobře. A po té, co byl tvůj strýc zavražděn, došlo mi, že nemáš nikoho, kdo by se o 
tebe staral. Po pravdě mi došlo, že si nikdy neměl nikoho dospělého, kdo by skutečně chránil 
tvoje zájmy. Ne od smrti Jamese a Lily.“ 

„Profesore,“ polkl Harry, který si všiml, že teď byl Snape opravdu nervózní. Což se mu vůbec 
nepodobalo. „Co si myslíte, proč jsem nikdy nikomu neřekl o přístěnku pod schody a o tom 
všem. Neví o tom ani Ron a Hermiona, nebo alespoň o té horší části. Před lety jste ve třídě řekl, 
jak jsem zkažený a rozmazlený a já vám to nikdy nevyvracel. Proč myslíte, že to tak bylo?“ 

„To je námět k jinému rozhovoru.“ 

„Ne, k tomuhle.“ Trval na svém Harry. „Zkuste se zamyslet nad tím, proč jsem nikdy lidem 
neřekl, že jsem byl týrán a nemilován po celý svůj život?“ 

Snape skousl své rty. „Předpokládám, že jsi se cítil zahanben. Je možné, že jsi se za to vše 
styděl.“ 

„Možná,“ souhlasil Harry a snažil se představit si, že je mu znovu jedenáct. Bylo těžké 
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vzpomenout si, jak se tenkrát cítil, protože všechno bylo zastíněno tím, jak o věcech přemýšlel 
teď. „Ale můj hlavní záměr, to nejdůležitější bylo, aby mě lidé nelitovali. Rozumíte mi?“ 

Snape si nechal chvíli na rozmyšlenou. „Takže, ty si myslíš, že je mi tě líto?“ 

„Říkal jste, že jsem neměl nikdy nikoho dospělého, kdo by se o mě staral? O mě, ne o-dítě-z-
proroctví nebo o válečníka ve výcviku. Sirius takový byl. Ale myslím, že ho Azkaban změnil. 
Nerozumím tomu, on mě miloval, ale byl... zničený. Je to, jako kdyby se osud rozhodl zahnat 
ode mě všechny blízké. Jen já vím, jak to bolí.“ 

„Je neštěstí, že lidé se dívají na tebe, ale vidí někoho jiného,“ souhlasil Snape, s očima 
upřenýma na Harryho. „Já sám jsem se tím provinil, jak dobře víš. Ale nyní vidím tebe, Harry, 
nebo alespoň tu část, kterou mi dovolíš vidět. Ale není to soucit, co cítím, když přemýšlím o té 
hrůze, která byla tvým dětstvím.“ 

Harry nesnesl ten pohled v tmavých očích a odvrátil se. Sám pro sebe si říkal, že to nechce 
vědět. Prostě nechce. Prostě se nechce zeptat. Ale udělal to. „A co tedy?“ zašeptal. 

Snapeovi chvíli trvalo, než odpověděl. „Určitě je to obdiv,“ řekl nakonec. „Protože já také zažil 
utrpení, Harry. Je tak snadné zahořknout... ale ty jsi to překonal. Odpustit svému bratranci...“ 
mírně se otřepal. 

„Ale Dudley není tak špatný.“ 

„Nyní pravděpodobně ne,“ připustil Snape. „Ale já tě znal, ještě, než jsi se naučil nitrobranu. 
Nikdy mě nepřesvědčíš, že bylo snadné vyrůstat vedle něj.“ 

Tohle byla jedna z věcí, kterých si Harry na Snapeovi všiml. Věděl o Harrym věci, které byly 
uloženy velmi, velmi hluboko. Vzpomínky, které ho děsily, hlubiny, které by nikdy neukázal, ale 
Snape je znal. Znal je, ale nikdy tyto vzpomínky nepoužil aby ho zranil, nebo aby se mu 
posmíval, ani tehdy, když byli ještě nepřátelé, ani tehdy, když se Harry podíval do Snapeovy 
myslánky a Snape chtěl odplatu. 

Harry přikývl. „Ale já nejsem obdivuhodný. Kdybyste věděl, kolikrát jsem si přál, aby Dursleyovi 
zemřeli. Všichni... včetně Dudleyho.“ Přestal, protože Snape se přes závažnost rozhovoru začal 
usmívat. „Aha, vy to víte.“ Samozřejmě, že ano, protože celá jeho paměť tím byla protkaná. 

„Jsi úplně normální.“ Řekl mu Snape. „A to je bod, ke kterému jsem mířil od začátku. Nikdy s 
tebou nikdo nezacházel normálně.“ 

„Po deseti letech zanedbávání ti najednou začala být prokazována čest a sláva, o kterou jsi se 
nezasloužil. Před chvíli jsi říkal, že žiješ, přestože tvoji rodiče byli zabiti. Ale to jsi něco 
nepochopil, Harry. Tvá matka tě svojí láskou zachovala na živu a ona za to položila život. V 
důsledku toho se k tobě všichni chovali, jako k někomu odlišnému.“ 

„To mi vypravujte,“ zamumlal Harry. 

„Všichni, kromě mě,“ dodal Snape. 

Harry vytřeštil oči. „Vy se ze mě děláte legraci. Bez urážky, jo? Už je to vlastně pryč, ale strávil 
jste pět let tím, že jste se ke mě choval příšerně, absolutně příšerně!“ 

„Chtěl jsem zranit Jamese,“ připustil Snape. „Iracionální a nepřiměřená odezva nedospělá...“ 

„Nedospělá, kreténská odezva.“ Dodal Harry. 

„Ano. Protože jsem zahořkl. Ano, Harry. Když jsem mohl rozsekat tvé ego při lektvarech a vidět 
zranění ve tvé tváři, měl jsem pocit, že zraňuji Jamese, ať už je kdekoli. A to mě uspokojovalo.“ 

„Ale vraťme se k mému... k tomu, co jsem začal. Byl jsem to jen já, kdo trval, spíš pokoušel se 
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trvat, na tom, že bez ohledu na to, co Denní věštec chrlil, měli bychom ignorovat tvůj status 
celebrity.“ 

„Takže... proto jste byl na mě hrubý? Pokoušel jste se vyvážit to zatracené uctívání hrdiny, které 
se mi dostávalo od všech ostatních?“ 

„Ne. Nepodezřívej mě z přílišné dobrosrdečnosti. Neidealizuj si to, jak jsem se k tobě choval. 
Bylo to ode mě špatné. Svým způsobem jsem reagoval na tvou image jako ostatní, jenom jinou 
cestou, jiným způsobem.“ 

„Tak proč říkáte, že jste se ke mně choval normálně?“ Harry naklonil hlavu, jak se snažil, aby 
lépe porozuměl. 

Snape spojil prsty k sobě, ve svém typickém gestu. „Bylo v tom víc, než snaha přesvědčit 
ředitele, aby to tak udělal,“ přiznal. „Nebyl jsem schopný překonat svůj vztek, ale snažil jsem 
se na něj naléhat, aby tě nutil dodržovat ta samá pravidla, jako ostatní. Žáci prvního ročníku 
nemají dovoleno mít košťata ve škole, nebo hrát za kolejní tým. Ty, jsi mohl. Rozhodně není 
obvyklé, aby studenti vlastnili neviditelný plášť. Znovu a znovu ti povoloval překračovat 
pravidla s úmyslem posílit tě, abys naplnil proroctví. Ještě horší bylo, že tě posílal čelit výzvám, 
kterým by žádné dítě nemělo stanout v tváří v tvář. Jak jsi si všiml, Fawkes tě mohl zachránit z 
Tajemné komnaty. Mohl tě vynést ven. Místo toho, ti ředitel poslal toho zatraceného ptáka, aby 
ti zanesl Moudrý klobouk, takže jsi dostal meč. Dvanáctiletý kluk poslaný čelit baziliškovi. A 
jakoby to nebylo dost odporné, chtěl vidět, jestli porazíš Riddleyho vzpomínky. Fakt, že jsi to 
dokázal, neznamená, že to nebyla další forma zneužití. Albus a já jsme o tom několikrát 
mluvili.“ 

„V minulých letech jsem si nikdy nevšimnul, že byste se o mě staral,“ zamumlal Harry. 

„Ne,“ připustil Snape. „Myslel jsem si, že jsi arogantní, a to, že tě nechávají vyrůst jako 
zachránce a ne jako normálního kluka, tě dělá ještě nesnesitelnějším. Ale myslel jsem si, že je 
kontraproduktivní, nechat tě pohrdat všemi pravidly tvých nadřízených. Měl jsem pocit, že tě to 
oslabí v možnosti, naplnit tvůj osud. Ty, jako osoba jsi mě nezajímal. Ale přesto jsem byl jediný, 
kdo bojoval s Albusem, že máš být veden normálně.“ 

Harry cítil, jak se mu hrnou slzy do očí, stékají mu po tvářích, a nedokáže je zastavit. „Měl jste 
pravdu,“ zavzlykal. „Byl jsem arogantní, přesně tak, jak říkáte! Všichni mi říkali, ať se učím 
nitrobranu a myslel jsem, že vím všechno líp a Sirius zemřel, protože jsem byl příliš pitomý na 
to, abych poslouchal rady.“ 

Snape ho chytil okolo zápěstí a jemně stiskl. Teprve, když se na něj Harry podíval, promluvil 
hlasem plným upřímnosti. „Tvůj kmotr zemřel, protože já jsem z těchto lekcí udělal cvičení v 
ponižování, místo síly. Zemřel, protože Albus strávil pět let tím, že tě učil, jak zachraňovat 
ostatní, protože ti vědomě vtiskl přesvědčení, že jsi schopen to udělat! Fawkes mohl vrátil život 
slečně Weasleyové a vynést ji z komnaty, Harry! Při druhém úkolu nebylo potřeba ohrozit 
jednoho z lidí, které máš rád. Diggoryho smrt tě zasáhla právě proto tak tvrdě, protože tě učili, 
že musíš být schopen zachránit všechny.“ 

Brumbál mohl zachránit Siriuse z rukou mozkomorů sám, dodal si Harry sám pro sebe, místo 
toho, aby poslal mě a Hermionu, abychom to udělali. Brumbál mohl zrušit moji účast v turnaji 
Tří kouzelníků, ať už byla magická smlouva podepsána, nebo ne, on by jistě našel cestu. Ale já 
jsem viděl záři v jeho očích, když z poháru vylétl papírek s mým jménem. Chtěl abych soutěžil. 
Chtěl, abych čelil všem těm úkolům, aby se moje reflexy zrychlovaly a moje schopnosti rostly. 
Není divu. Vždyť bez pomoci Skrka bych selhával znovu a znovu... 

Najednou se mu věci zdály tak jasné, jako nikdy před tím. Všechna ta shovívavost... koště, 
plášť... nebyla nic jiného, než strategie, jak z něho utvořit bojovníka světla. „Vy si myslíte, že 
jste se ke mě choval normálně?“ naléhal Harry. 

„Myslím, že jsi výzvy naplnil,“ odvětil Snape, tisknouc jeho zápěstí, potom je pustil a sedl si 
zpátky. „Protože od toho okamžiku, kdy tě Voldemort označil za sobě rovného, přestal jsi být 
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obyčejné dítě, dá-li se to tak říci. A také si myslím, že jsem jediný, kdo postřehl, že jsi dítě, 
Harry.“ 

„Je mi šestnáct, jestli jste zapomněl.“ 

Snape pobaveně zavrtěl hlavou, až mu zavlály vlasy. „Byl jsem jediný, kdo si všiml, že je špatné 
nechávat tě žít, jako jakousi parodii na dospělého a ne, jako dospívajícího,“ dodal. 

„Nebyl jste jediný,“ řekl Harry. „Sirius chtěl, abych byl dítě. Chtěl se o mě starat, dokonce mě 
chtěl vzít na prázdniny k sobě. To přece víte? Dlouho jsem vás obviňoval z toho, že se musím 
vrátit k Dursleovým, když jsem mohl trávit léto se Siriem, nikdy jsem ho doopravdy nepoznal. A 
byl bych měl tu možnost.“ 

„Pořád se na mě pro to zlobíš?“ 

„Ne, ne moc,“ Harry odpověděl upřímně. „Brumbál to nemohl dovolit, dnes už to vím. Myslím, 
že můj kmotr neměl ve skutečnosti možnost do toho mluvit. Nebylo to, jako kdyby byl můj 
skutečný opatrovník. Ředitel mě musel nechat tam, kde jsem byl chráněn. A ve skutečnosti to 
více souviselo s tím, že Petigrew utekl a Sirius ztratil šanci na spravedlnost a s Remusovým 
přeměňováním, než s tím, že jste se vztekal a kalil vodu. Předpokládám, že jste nikdy neviděl tu 
noc v pravém světle. Té noci musel měsíc vyjít.“ 

Harry se zhluboka nadechl. „Nicméně, pan a paní Weasleyovi mě také považovali za dítě. Měli 
dost zkušeností s vlastními, aby poznali ve mně další. Já... já si nejsem jistý,“ dodal roztřeseně. 
„Možná, kdyby mi ředitel dovolil strávit léta tam...“ pokrčil rameny Harry. „Nicméně, řekl bych, 
že tahle věc se zachraňováním lidí byla... jak jste to řekl... vtištěna do mě příliš hluboko. 
Profesore, já se toho nedokážu zbavit. To znamená, že jsem nemohl snít o tom nechat 
Weasleyovy mě adoptovat, dokonce ani kdyby mi to nabídli. Udělalo by to z nich cíl pro 
Voldemortův útok.“ Přiškrceně se zasmál. „Nakonec ten cíl jste teď vy. Vy, ale máte zatraceně 
dobrou šanci se ubránit.“ 

Neuvědomoval si, že má zavřené oči, dokud neucítil, že má v ruce sklenici něčeho studeného. 
Podíval se na ni a zvedl obočí. „Víno? Myslel jsem, že jste říkal, že nemám kombinovat Elixír a 
alkohol.“ Dal dolů ruku držící sklenku za stonku. 

„To bude v pořádku,“ zamumlal Snape. „Potřebuješ se trochu napít.“ 

Harry to udělal. „Jo! To je fakt dobrý. Je to tak... lehké a ovocné.“ Pořádně se napil a usmál se. 

„Čekal jsi něco příšerného?“ 

„Jo, jen jednou jsem ochutnal sherry na vaření od tety Petunie a bylo to opravdu hnusný,“ 
přiznal Harry. 

„Aha.“ 

Harry pomalu vyprázdnil sklenku a pak ji odložil na Snapeův stůl. „Tedy, ta adopce. To není 
jenom kvůli kouzlu?“ 

„Vidím, že tyhle výpadky pozornosti nemíváš jen ve třídě.“ 

„Promiňte,“ přiznal Harry. „To byla stupidní otázka, s ohledem na to, o čem jsme mluvili. To 
kouzlo byl jen katalyzátor.“ 

„Možná přeci jenom občas dáváš pozor.“ 

Harry se rozhodl nezmínit se o tom, že použil Dracova slova. „Ano, vy, hmm... staral jste se o 
mě ještě před tím, než selhalo to kouzlo. Ale říkal jste, že jste nikdy nepomýšlel na to... až tak 
pevně mě k sobě přilepit. Tak co si o tom myslíte teď? To je to, co by mě zrovna zajímalo.“ 
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Snape se smutně usmál. „Harry, já jsem si myslel, že bych nechtěl ztratit porozumění, které 
mezi námi vzniklo. A víc než to, chtěl bych ti pomáhat, pokud to budeš potřebovat, a to zcela 
určitě nejen s ochranným kouzlem, ale i s magií jako takovou. Chci ti pomáhat ve všem v tvém 
životě. Adopce mi nepřišla na mysl, protože rodičovství je zcela mimo okruh mých zkušeností.“ 
Přejel pohledem po chlapci. „Popravdě jsem si pohrával s myšlenkou, že ti nabídnu, až 
vystuduješ, abys zůstal u mě a pokračoval ve studiu lektvarů.“ 

„Pokračovat ve studiu,“ povzdechl si Harry. „A lektvary...“ nemohl si pomoci, ale té představě 
se smál. 

„Pošetilý nápad, já vím,“ souhlasil s pousmáním Snape. „Mohl bys být docela dobrý... kdyby ses 
dost snažil. Mistr by z tebe asi nikdy nebyl. Byla to ta nejlepší myšlenka, kterou jsem měl, 
dokud Dudley nepromluvil a já jsem nezažil změnu paradigmatu.“ 

„Změna paradigmatu?“ zeptal se Harry. 

„To znamená změnu myšlení a všeho v co člověk věřil tak zásadním způsobem, že celý svět se 
zdá být potom jiný.“ 

„Aha...“ Harry si vzpomněl, že tuhle definici už někde četl. Bylo to v učebnici kosmologie... 
Hermionino doporučení. Harry četl jen pár prvních kapitol a myslel, že to slovo zní para-digum, 
ale hlavní myšlenku pochopil. „Jako když astronomové pochopili, že svět není plochý, to 
změnilo jejich pohled na všechno, je to tak?“ 

„A svět není plochý?“ poznamenal Snape, opět trochu s úsměškem. „Ano, je to tak.“ 

„A ta vaše velká změna myšlení byla co?“ 

„Nikdy jsem neuvažoval o tom adoptovat tě z jednoduchého důvodu, neuměl jsem si představit 
sama sebe jako rodiče. Potom Dudley zdůraznil, jak moc někoho potřebuješ a... svět se změnil. 
Uviděl jsem sám sebe v této roli.“ 

A tak to Harrymu konečně došlo. To kouzlo bylo jen katalyzátor, nic víc. Jen se divil, jak to Draco 
mohl vědět. „Hmm... takže to tak bude...“ Změnil téma hovoru. „Půjde to zařídit?“ 

„Já myslím, že ano. Ředitel má své metody, jak dosáhnout toho co si přeje.“ 

„A on si to přeje?“ 

„Řekl bych, že byl dost překvapený,“ povzdechl si Snape. „Nepředpokládal, že v budoucnu 
budeme mít spolu mnoho společného. Jeho přednostní zájem bylo, mít z tebe... asi bych použil 
slovo rváč. Cítíš se hodně pod tlakem?“ 

Harry překřížil nohy a zamyslel se nad tím. „Od vás tak moc ne. Přemýšlel jsem o těch 
ochranných kouzlech, o tom, že není příliš pravděpodobné, že by si Voldemort chtěl k nám 
zaskočit na oběd, s ohledem na to, že je to Brumbálovo území... ale také o tom, jak se podaří jít 
dál po nastoupené cestě tady dole. A o Samhainu... Nedokážu ani říci jak strašné to bylo. 
Potřebuji to ochranné kouzlo, zvlášť po...“ 

„Po Samhainu?“ 

„Spíš bych řekl hlavně potom, až se mi vrátí moje magie,“ připustil Harry, zesláblým hlasem. 
„Myslím, že Voldemort předpokládá, že ta divoká magie vyšla z někoho jiného, z těch, co mě 
zachraňovali, z vás, nebo z ředitele. Myslím, že tak dlouho, jak bude věřit, že jsem bezmocný, 
nebude se mnou zaobírat. Ale až se moje magie vrátí, on to pozná. Začne znovu být v mé jizvě. 
Pošle na mě zase ty hrozné sny... pokud do té doby nebude to kouzlo fungovat, přijde si pro 
mě.“ 

„Takže cítíš, že souhlasíš s mým návrhem pod nátlakem?“ 
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„Ano, jestli to způsobí, že to kouzlo bude fungovat,“ řekl Harry a trpce se zasmál. „Je to ironie, 
že? Nejdřív se mi dělalo špatně a byl jsem v depresi, když jsem si myslel, že mě chcete jenom 
chránit a nechcete doopravdy mě a teď se to změnilo vaším přičiněním. Mě samotného stěží 
mohlo napadnout, že bych chtěl, aby někdo byl mým rodičem. Protože jsem nikdy žádného 
neměl. Profesore, já... já asi taky potřebuji změnu paradigmatu.“ 

„To je přeci v pořádku, být na někom závislý,“ poznamenal Snape. „Šestnáct není dospělost.“ 

„Tak nějak.“ Harry zvedl svou prázdnou sklenku, potřeboval mít něco v ruce. Hrál si s ní, díval 
se všude, jen ne na Snapea a řekl, „promiňte, nechtěl jsem být nezdvořilý. Muselo to být 
nepříjemné slyšet mě říkat ano jenom kvůli tomu ochrannému kouzlu.“ 

„Co bylo příjemné,“ řekl Snape, „bylo slyšet říkat tě ano. Protože to ostatní... buď přijde nebo 
ne, ale já bych byl rád, kdybych dostal šanci.“ V těch slovech Harry slyšel příslib. 

Harry se odhodlal a podíval se na Snapea. „Je to špatné, když budu mít nějaké otázky?“ 

„Ne, řekl bych, že rozumné. A to?“ 

Teď, když to bylo možné, Harry nevěděl, na co se zeptat. Bylo to proto, že nikdy 
nepředpokládal, že povede takovou konverzaci. Už dávno se smířil s tím, že se to nikdy 
nestane. Protože Sirius byl stále v letu a nikdo jiný mu nic takového nenabídl. Měl úplně 
prázdnou hlavu a Snape čekal, pak Harry vykoktal první věc, která mu přišla na mysl. Popravdě, 
když ji vyslovil, došlo mu, že to je to jediné, co má na mysli. 

„Jak mě budete trestat?“ 

Snapeovy oči se bleskově rozžhavily takovým vztekem, že Harry byl v pokušení říci zapomeňte 
na to, ačkoliv velmi chtěl znát odpověď. „Neptám se proto,“ dodal rychle, „že bych měl v plánu 
překračovat vaše pravidla.“ 

„Jsem si stoprocentně jist, že pravidla překračovat budeš,“ vyštěkl Snape. 

„Ale když jenom vyhlídka na to vás prakticky rozzuřila, tak to asi nebude celé fungovat!“ odsekl 
Harry zpátky. 

„Má zuřivost byl čirý nefalšovaný vztek na ty mudly, kteří pro tebe udělali ze slov péče a trest 
synonyma. Rozhodně se nezlobím na tebe za to, že jsi se zeptal.“ 

Snape spojil prsty dohromady. „Tak jak bych tě mohl trestat? Popravdě nevím. Předpokládám, 
že těmi samými věcmi, které jsem ti ukládal jako školní trest. Nebo... úkol navíc? Žádný dezert? 
Nebo bych tě mohl proklít, to je Luciovo oblíbené, nebo ti nedat najíst, to je, zdá se, mudlovský 
způsob.“ 

„Dobře,“ souhlasil Harry. „A jaká budou pravidla?“ 

Snape na něj zíral. „V této chvíli nemám žádnou představu. Moje představa je, že se na všem 
dohodneme, když bude potřeba.“ 

„Dohodneme...“ Harry povytáhl obočí. „Co tím myslíte?“ 

„Uvědomuji si, že ti není šest,“ poznamenal Snape. „Vím, že máš svoje vlastní potřeby a názory 
a mysl, která je schopná vidět věci z různých stran. Ale nepochybně přijdou i časy, kdy budeš 
muset v některých věcech akceptovat moje rozhodnutí, a to i v případě, kdy budeš zásadně 
nesouhlasit. Ale pokud to bude možné, ano, dohodneme se.“ 

Harry měl pocit, že s tím se dá žít. Popravdě, bylo to daleko lepší, než očekával, Snape vypadal 
daleko, daleko autoritativněji, ale pravděpodobně to bylo více představení pro žáky než on sám. 
Učebna lektvarů nebyla místem, kde by byl prostor na nějaké dohody. Ne, když jedna špatná 
ingredience může změnit kotlík v létající raketu. Pokoušel se vzpomenout si, na co dalšího by se 
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chtěl ještě zeptat. „Je to tajemství, nebo to můžu někomu říct?“ 

Snape vypadal mírně překvapen. „Můžeš to říci komu chceš.“ 

„Vy taky můžete,“ vtipkoval Harry, a když sebou jeho učitel mírně trhl, dodal. „Já měl asi nejdřív 
říci, že jsem tím myslel to ano.“ 

„Ano?“ 

„Ano.“ 

Jakoby se tomu zdráhal uvěřit, Snape se opatrně zeptal, „ty nemáš žádné další otázky?“ 

„Ne, a vy nějaké máte?“ 

Snape potřásl zamítavě Hlavou, ale Harry nedokázal říci, jestli to byla odpověď, nebo jen jistý 
druh úžasu. Vypadal mírně v šoku, že se věci více méně vyřešily. Uzavřel debatu vyčarováním 
druhé sklenky vína a jeho mávnutí hůlkou bylo asi o něco velkolepější než bylo potřeba. Láhev 
stále ještě stála na stole, Snape ji očaroval chladicím kouzlem a potom naplnil dvě sklenice do 
poloviny zářivě jantarovou kapalinou. Harry měl tu svoji stále v ruce, opatrně ji držel, když 
Snape naléval, jakoby se bál, že rozlití by mu mohlo přinést smůlu. 

A Harry cítil, že potřebuje všechno štěstí, které může přijít. 

Snape zdvihl svoji skleničku. Ťuknul s ní o Harryho sklenku a jemně pronesl přípitek. „Na 
budoucnost.“ 

Harry věděl, že by měl něco odpovědět, ale nevěděl co. Trochu ho obešla hrůza. Žádný strach, 
žádné slzy... nebyl si vlastně jistý, co to bylo, ale chtěl, aby to rychle zmizelo. Pořádně se napil 
vína, ale nepomohlo to. Cítil, jakoby měl knedlík v krku a trochu se mu třásly ruce. Pokoušel se 
to ignorovat nejlépe jak to šlo. Tahle adopce bude přece fungovat, že? 

Rozum mu říkal, že bude. Ale kdesi v pozadí mysli se mu vybavovaly vzpomínky. Teta Petunie, 
která ho vlekla do přístěnku pod schody se slovy, že si nic jiného nezaslouží - Remus, který ho 
zklamal, právě, když mu začal věřit - Sirius, který si přál, aby Harry byl jako James - Sirius 
padající za závoj. 

Neschopen unést tyto myšlenky, začal Harry budovat svou obranu, vytvořil ve své mysli 
ohnivou stěnu a skryl se za ni. Ani nevěděl, že to dělá, ani jak se mu to podařilo. Protože 
Snapeovi věřil, nepokoušel se skrýt, že uzavřel svou mysl. 

Snape ho chvíli pozorně sledoval, soustředění v temných očích, ale neřekl nic. Po chvíli dopil 
také on svoje víno.

Kapitola 40. NEDOSTATEK DŮVĚRY

Příštího rána proběhla snídaně v takovém napětí, že si toho všiml i Dudley. Harry byl unavený, 
protože po dlouhém rozhovoru se Snapem spal jenom několik málo hodin. Ještě horší bylo, že 
vůbec nevěděl, jak se k němu má chovat. Rozhodl se, že nejlepší bude chovat se normálně, ale 
nebyl schopen přestat s hodnocením každé věty nebo intonace, když chtěl promluvit. Bylo to 
nervy drásající a proto většina toho co řekl, byla variace na téma ano, pane, ne, pane. Harry 
netušil, jestli Snape ví, jak zmateně se dnes cítí. Ale byl tak milosrdný, že ho za tento styl 
hovoru nenapomenul, tak jako včera večer. 

Dnes to byl Draco, kdo jen tak postrkoval svoje jídlo po talíři. Rozpatlával všude vaječný 
žloutek, ale nesnědl ani sousto. Na Dracovi bylo dnes vidět, že se musí kousnout do rtu, aby 
jeho komentáře zůstaly uvnitř, ale stejně pokaždé práskl vidličkou, když Harry použil slovo 
pane. 

Snape to nijak nekomentoval. Zřejmě měl pocit, že Dracův vztek a žárlivost chvíli přežije. Harry 
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pochopil, že Snape má pravděpodobně v plánu si s Dracem promluvit později, až s ním bude 
sám. Asi až spolu budou vařit lektvary. Tak spolu často trávili čas a Harry se k nim obvykle 
nepřipojoval, lektvary ho nijak zvlášť nezajímaly. 

Harry se usmál sám pro sebe a přemýšlel o tom, že je od Snapea milé zvát ho k vaření lektvarů 
jenom proto, aby byl s ním. Věděl přece, že to není Harryho oblíbená činnost. Chtěl Harryho učit 
jenom proto, aby s ním zůstal. 

Draco se na něj podíval, viděl ten úsměv a vydal podivné zavrčení. 

Snape, který měl zřejmě už dost napjaté atmosféry, vyskočil na nohy a oblékl si hábit, který 
měl pověšený na dveřích. 

„Omlouvám se, že ti kazím sobotu, ale ředitel má pro nás ve své kanceláři přichystané nějaké 
papíry,“ řekl Harrymu. Prohlédl si stůl. „Dojedl jsi?“ Harry uhnul očima stranou. Papíry 
znamenaly legalizaci, a legalizace znamenala oficialitu. Náhle tomu nebyl schopen čelit. 

„Myslím, že bych si mohl vzít ještě jeden brusinkový koláček.“ 

„Už jsi snědl o čtvrtinu víc, než normálně!“ explodoval Draco. 

Dudley si odsunul židli pryč od něj a s ustaraným výrazem se díval střídavě na Harryho a na 
Draca a uždiboval kousky melounu. Snape vrhl na Draca krátký přísný pohled, ale když se otočil 
zpátky na Harryho, jeho výraz změkl. 

„Protahuješ to, Harry? Kde je tvá nebelvírská odvaha.“ 

„Často stála lidi život,“ dodal Harry hořce, zatímco rozpatlával vidličkou koláček. 

Snape chytil Harryho za zápěstí, aby mu v tom zabránil. „To je ale pitomá odpověď. Nechceš mi 
říct, co se děje?“ 

„Já...“ povzdechl si Harry a potom začal šeptat. „Jenom se ptám sám sebe, co by tomu všemu 
říkal můj táta.“ 

„Tvůj táta je mrtvý!“ vybuchl Draco. „Jestli sis nevšiml! A Severus se chce o tebe starat, 
dokonce i kdyby ho to mělo stát život. Možná by ses k němu měl přestat chovat jako zasraný 
malý kretén!“ 

„Stačilo!“ řekl Snape dříve, než dokázal Harry odpovědět, a stejně by nevěděl, co má říci. 

„Vezmi si kabát, Harry, a přemístíme se letaxem.“ Harry si vzal kabát, ale řekl: „Já nemůžu 
používat letax, profesore.“ 

„Nevytáčej se.“ Odsekl Draco. 

„Sta-či-lo.“ Řekl Snape, s důrazem na každé slabice. 

„Můžu uhořet,“ trval na svém Harry. 

„Nesmysl,“ řekl Snape a přidržel si plášť. „Neměl jsem v plánu poslat tě samotného. Když 
půjdeme společně, moje vlastní magie ti pomůže projít bez nehody.“ 

„Ale stejně se mi ta myšlenka nelíbí.“ Tvrdohlavě odporoval Harry. „Je to takový problém dojít 
tam pěšky?“ 

„Pane Pottere,“ řekl Snape a jeho hlas získal naprosto profesionální tón. „Mohu vás zcela ujistit, 
že není žádný důvod k vašim pochybnostem. Moje vlastní magie vás zaštítí před všemi 
špatnými účinky. Věřte mi, že vím o čem mluvím.“ 
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„A Hermionu byste okřikl, kdyby takhle mluvila.“ Zamumlal Harry před tím, než mu došlo, že 
útok asi nebude nejlepší řešení. Pořád nebyl schopen pochopit, proč se právě Snape rozhodl o 
něj starat. Rozuměl tomu, dokud si myslel, že je to právě jen kvůli ochrannému kouzlu. Ale 
nyní... Snape mu řekl, že je obdivuhodný, ale on se tak necítí. Co když ho opustí? Harry se 
nemohl přestat třást při té příšerné myšlence, že ho Snape opustí, tak jako všichni před tím. 

Náhle si přál, aby býval byl nemluvil o svém otci, přestože se Snape ptal. A opravdu si přál, aby 
býval byl hned souhlasil s letaxem, i když by přitom riskoval to, že mu plameny ublíží. „Já jsem 
jen myslel, že procházka by byla příjemná změna, pane.“ Zamumlal a nervózně přešlapoval. 
„Nepochyboval jsem o tom, že mě dokážete ochránit při přemisťování.“ Lhal a doufal, že se mu 
tím podaří muže uklidnit. „Ale neměl jsem týdny možnost protáhnout si nohy.“ 

Draco se zašklebil a sevřel ruce v pěst, ale rychle je schoval pod stolem. 

„A mimo to,“ Harry tiše dodal, „připomíná mi to Samhain.“ Snape rozhodil ruce v přátelském 
gestu. „To jsem netušil. Předpokládám, že to je jedna z těch věcí, na které se můžeme 
dohodnout. Tak půjdeme?“ 

Harry přikývl. „Dudley, budeš v pořádku?“ 

„Ne, zabiju ho a jeho tělo nacpu do komína!“ zlostně vyhrkl Draco. „Samozřejmě, že bude v 
pořádku, copak mi tak málo věříš? Kdybych chtěl tvému bratranci udělat něco příšerného, měl 
jsem už mnoho příležitostí.“ 

„Takhle jsem to nemyslel,“ začal Harry, ale Dudley ho přerušil: „To je v pohodě, Harry. Běž a 
podepiš ty papíry se svým novým tátou.“ Harry se zakřenil a díval se na svoje boty. Snape 
možná mohl být jeho opatrovník, přestože mu to slovo nahánělo hrůzu, jak příliš připomínalo 
Dursleyovy, ale nikdy Snape nemohl být jeho táta. 

Draco vystřelil od stolu beze slova omluvy, což se nepodobalo jeho obvykle zdvořilému 
chování. Snape nijak nereagoval ani na Dudleyho faux-pas, ani na Dracovu nezdvořilost. Prostě 
jen otevřel Harrymu dveře a opustili sklepení. 

***

„Je opravdu příjemné slyšet svůj hlas jinde, než jen ve vašem bytě.“ Poznamenal Harry, když 
procházeli po očarovaném schodišti nahoru k řediteli. 

„Bezpochyby.“ 

„Nemyslíte, že by Draco měl lepší náladu, kdyby...“ 

„Doporučuji ti, nech Draca a jeho problémy mě.“ Rychle ho přerušil Snape. Když Harry už začal 
jednou o těch věcech přemýšlet, bylo těžké s tím přestat. Přesto, že měl Dracovi stále ještě za 
zlé všechny věci, které mu za ta léta udělal, nemohl si pomoci a dnes se cítil kvůli němu trochu 
špatně. Koneckonců, Harry nikdy nepodléhal moc iluzím o tom, jací Dursleyovi doopravdy jsou. 
Věděl, že ho nikdy nemilovali. Muselo ale být příšerné, když se tví milující rodiče z minuty na 
minutu změní v monstra, která se tě pokoušejí zabít. Tomu se říká změna paradigmatu. 

„Ehm, myslím, že Draco s celou tou myšlenkou nesouhlasí,“ řekl tiše Harry. Snape se na něj 
podíval pohledem ve kterém bylo jasně napsáno: Ty myslíš? A tak Harry sklapl. Nechá 
zmijozelské, ať si to vyřídí mezi sebou. Má svých starostí dost. Ředitel otevíral dveře právě v 
momentě, kdy se Snape chystal zaklepat. Při jiné příležitosti by se Harry rozesmál, když by 
viděl, jak se Snapeova pěst téměř dotkla Brumbálova nosu. Ale teď se cítil tak mizerně, že 
ztratil i smysl pro humor. 

„Pojďte dál, chlapci.“ Přivítal je ředitel. „To je ale den, co? To je dobrodružství.“ Pokynul jim, aby 
si sedli a usmíval se od ucha k uchu. 

„Citrónovou zmrzlinu? Nebo jinou sladkost? A jednu speciální věc pro tebe, Severusi.“ Luskl 
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prsty a vzduchem připlul proužek černé lékořice, který se zastavil před učitelem lektvarů. 
Snape mírně zaúpěl. Ale k Harryho překvapení si tu dobrotu vzal. Nezačal hned jíst, ale schoval 
si ji do kapsy, pravděpodobně na později. 

„Harry, přál by sis něco? Můžeš dostat cokoli.“ Chlapec zavrtěl hlavou. „A co třeba čaj? Nebo 
pomerančový džus? Slyšel jsem, že domácí skřítkové ho objednávají speciálně pro tebe.“ 

„Ne, děkuji. Nic. Pane.“ 

„Tak dobře.“ Spráskl Brumbál ruce. „A teď, jak víte, nebo byste měli vědět, Úřad pro záležitosti 
kouzelnických rodin má hlavní slovo při zařizování adopcí. Je to organizace velmi blízká 
ministerstvu kouzel, ale ne pod jeho přímou kontrolou. Což je podle mě dobře. Nechceme, aby 
bylo Harryho opatrovnictví politicky zneužito.“ 

To znělo dobře, Harry přikývl. Všiml si, že Snape jen naslouchá. 

„Kontaktoval jsem Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin dnes brzy ráno,“ pokračoval 
Brumbál, „abych zjistil, co všechno je třeba zařídit. Když jsem jim vysvětlil závažnost situace, 
vyšli mi maximálně vstříc a urychlí jejich obvyklý postup. Není třeba, aby byrokracie stála v 
cestě...“ ředitel přerušil tok svých myšlenek a položil nějaké papíry na stůl a Harry si domyslel 
zbytek věty. Není třeba, aby byrokracie stála Harrymu Potterovi v cestě, on je chlapec, který 
přežil, on bude zachránce nás všech. Proroctvím je určen ke zničení Voldemorta. Však víte... 

Nikdo z Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin se na něj nepřišel podívat, co je vlastně zač. 
Harry zastrčil nohy pod židli a přál si někam zmizet. 

„Mám tu nějaké vstupní formuláře, které vy dva musíte vyplnit,“ pokračoval Brumbál. 
„Doporučuji vám, vyplnit je pečlivě v soukromí mé kanceláře, když Severusův byt je 
momentálně poněkud přeplněn.“ Usmál se. „Z hlediska Harryho bezpečnosti je Úřad ochoten 
promluvit si s vámi dvěma tady v Bradavicích, místo toho, abyste museli do Londýna, jak je 
běžné.“ 

„Promluvit?“ Harrymu se zvuk tohoto slova vůbec nelíbil. Na co se ho budou ptát? Muselo mu 
být vidět na očích, jak je znepokojený, protože ředitel začal vysvětlovat: „Chtějí se jenom 
rozhodnout, jestli vy dva jste kompatibilní a ujistit se, že Severus má odpovídající fyzické, 
emocionální a magické schopnosti, kterými uspokojí tvoje potřeby.“ 

Harry si nervózně zamnul ruce a pomyslel si: a jéjé... 

„Harry?“ otázal se ředitel. 

„Budou mluvit ještě s někým jiným? Protože... ehm, jestli se začnou vyptávat mých přátel, 
nebo... nebo v podstatě kohokoliv, nemyslím si, že by někoho napadlo použít slovo 
kompatibilní. Víte dobře, že profesor Snape a já nemáme zrovna pověst těch, co by spolu 
vycházeli.“ 

Brumbál s porozuměním přikývl a odpověděl mu: „Nedělej si starosti, chlapče. Pár členů Řádu 
je zaměstnáno v Úřadu, mnoho z nich už od dob, kdy jsme měli první velké problémy s 
Voldemortem. Vědí o tom, jaké služby Severus poskytl v záležitostech světla a také vědí o tom, 
že hrál na obě strany. Nepředpokládám, že bychom měli mít nějaké problémy, kromě...“ 

„Kromě čeho, řediteli?“ zeptal se Snape. 

„Víš, Harry, mám zásadní pocit, že nemůžeme pokračovat, dokud nepochopím, proč jsi 
souhlasil.“ Harry cítil, jak jeho zmijozelská strana získává v jeho vědomí navrch. Ředitelova 
otázka nebyla vyprovokovaná opravdovým zájmem o Harryho blaho, ale byla jen součástí 
strategie. Brumbál pátral po informacích, aby pochopil, jak nejlépe ukovat z Harryho válečníka, 
kterého všichni potřebují. Snažil se pochopit, jestli adopce bude prospěšná tomuto cíli, nebo ne. 
Brumbál se neptal, jestli to pomůže Harrymu samotnému. Když to pochopil, Harry se necítil 
nijak zavázán odpovědět. 
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„Harry,“ naléhal Brumbál. 

„Moje záměry jsou osobní,“ odpověděl Harry a podíval se mu do očí. A najednou chtěl jenom 
spát a vzbudit se teprve tehdy, až všechno to papírování a rozhovor bude u konce. A nebo ještě 
lépe, chtěl spát do té doby, než Voldemort bude pohřben šest stop hluboko, dokud někdo jiný, 
někdo, kdo se na to cítí, nezachrání kouzelnický svět. 

„Bál jsem se toho,“ řekl Brumbál, „aby tě Severus nepřesvědčil, že je to pro tebe nejlepší a 
vidím v tvých očích...“ 

„Moje mysl je uzavřena.“ Přerušil ho Harry nenaloženě. 

„Ale, Harry, já bych se nikdy nepokoušel vstoupit do tvé mysli bez tvého souhlasu...“ Harry 
tomu věřil asi tak stejně, jako tomu, že Ron bude výskat radostí, až uslyší Harryho velkou 
novinu. 

„Varoval jsem Severuse, aby si tvůj souhlas nevynutil zastrašováním,“ řekl ředitel. 

„Profesor Snape nic takového nedělal.“ Harry přemýšlel o tom, co má říct, přemýšlel, jak to 
všechno vysvětlit. Pokud to takhle půjde dál, udělá ze sebe před úředníky idiota. Na tváři se mu 
objevil hořký úsměv. 

„Myslím, že my všichni víme, že nejsem příliš dobrý v poslouchání jeho příkazů, že? Kdybych 
byl, stále bych měl kmotra a nepotřeboval bych nikoho jiného.“ Brumbál položil ruce na stůl a 
naklonil se, aby lépe viděl na Harryho. Jeho brýle mu téměř padaly z nosu. 

„Ale proč jsi souhlasil?“ jemně naléhal a čekal. 

A čekal... 

A čekal... 

Harry čekal, že se Snape nějak vloží do hovoru. Bude na něj tlačit, jako ředitel, bude naléhat. 
Prostě něco udělá. Ale Snape, zřejmě spokojený, pozoroval Harryho, který měl pocit, že padá 
jak Zlatonka jen s jedním křídlem. 

„Je to mezi profesorem a mnou, nikým jiným.“ Řekl nakonec Harry. Co vlastně ředitel chtěl? 
Vytáhnout ven Harryho emoce, aby je mohl krájet, sekat a třídit? 

Brumbál sevřel rty. „Harry...“ 

Harry mu odporoval. „Ne, je to můj život. Pokud já chci, aby on do něj vstoupil, nic vám do toho 
není. Proč se pořád zajímáte, jaké k tomu mám důvody?“ 

Brumbál se zamračil, až se jeho husté obočí spojilo. „Vždyť víš, že mám na srdci jen tvoje 
dobro.“ 

Ne, to Harry nevěděl, a co bylo horší, přímo o tom pochyboval. Brumbálův největší zájem byl 
vždycky stejný. 

Voldemort, Voldemort, Voldemort. 

„Severusi,“ naléhal ředitel. 

„Co si přeješ, abych udělal?“ ptal se učitel Lektvarů a seděl bez hnutí jako socha. „Máš pocit, že 
není dost starý, aby si vybral toho, komu chce důvěřovat?“ 

Harry se zhluboka nadechl a cítil, jak část napětí z něj opadla. Uviděl Snapeovo předchozí ticho 
v jiném světle. Učitel Lektvarů ho nenechal padat. Nechal ho vyslovit jeho názor. A nyní 
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respektoval Harryho rozhodnutí. 

„Nemohu s čistým svědomím s touto věcí souhlasit, když nebudu vědět, jak se Harry cítí,“ 
vysvětloval ředitel. Ukousl kousek ze své citrónové zmrzliny. 

„Ale mohl jste s čistým svědomím poslat mě a Hermionu do Zakázaného lesa, přestože jste 
věděl, že se tam potlouká vlkodlak,“ řekl Harry posměšně. Ten chlap má ale žaludek, pomyslel 
si. 

„Ten plán...“ 

„To není plán, řediteli,“ přerušil ho Snape. „Měl jsem pocit, že toto jsme si už vyjasnili.“ 

„A myslíš, že on to ví?“ ptal se Brumbál a díval se přitom na Harryho. 

„To, co já vím je,“ prohlásil Harry a posadil se zpříma, „že profesor nedělá nic špatného, jak 
jsem vám už několikrát řekl. A to je to, proč s tím návrhem souhlasím. Jestli mi věříte, nebo ne, 
to už je na vás.“ 

„Harry...“ 

„To už vážně stačí, Albusi,“ řekl Snape, vstal a vzal si do ruky štos papírů, které tam předtím 
Brumbál položil. „Harry nemůže důvěřovat, když necítí důvěru. Je to jasné?“ 

Brumbál se na něj podíval a vstal také. „Naprosto jasné. Nechám vás tu, abyste vyplnili vaše 
formuláře.“ Pohlédl dolů na Harryho, který stále seděl. „Moje dveře jsou ti stále otevřené. Já 
doufám, že to víš.“ 

Harry beze slova přikývl, ale když o tom přemýšlel, raději by zaklepal na dveře Snapeovy 
kanceláře, než by stál před chrličem dole pod schody a vyvolával názvy různých sladkostí, 
dokud se mu nepodaří trefit heslo. U Snapea byl vždycky vítán. Brumbál říkal, že je vítán i když 
bylo jasné, že není. 

Harry věděl, komu z nich více důvěřuje. 

***

Jméno, den narození, vlastní rodiče, místo narození, všechna bydliště od narození do 
současnosti, životní úroveň rodiny, kmotři. Důvod žádosti. 

Harry psal chvíli bez přerušení, ale pak se zarazil. Důvod žádosti. Měl pocit, že není dobrý 
nápad napsat, funkce ochranného kouzla v místě bydliště adoptivního otce. 

Otec? To bylo skoro stejně hrůzostrašné jako táta. Harry to chvíli převaloval v hlavě. 

Pak si odkašlal a tiše řekl. „Pane, já myslím, že potřebuju s tímhle pomoct.“ 

Snape na něj vzhlédl, jeho oči vypadaly nepřítomně a bylo patrné, že jeho mysl se ještě zaobírá 
otázkou, na kterou odpovídá. Harry byl překvapen, kolik obsahoval Snapeův formulář otázek. 
Vypadal o hodně delší než jeho vlastní, stránka za stránkou krémového pergamenu. 

Harry se vrátil zpátky k otázce a trochu zoufale se ptal. „Jak předpokládáte, že odpovím? 
Čestná nebelvírská odpověď uvrhne tuto žádost do zapomnění a velká zmijozelská lež neodolá 
použití veritaséra.“ 

Snape odložil pero a překvapivě začal jíst lékořici. Harry si pomyslel, že nikdy neviděl nic 
podivnějšího, než učitele lektvarů, jak uždibuje sladkosti. „Tak za prvé. Potřeba bezpečí, 
dokonce i když jde jen o fyzické bezpečí, by těžko zničila tvou žádost. Přesto si myslím, že 
použít nějaký výjimečný motiv není ideální. A teď k té zmijozelské lži, o které předpokládám, že 
by měla být chytrá. Nemusíš mít strach z Veritaséra, Úřad ho nikdy nepoužívá. Sérum je přísně 

300 Kapitola 40. NEDOSTATEK DŮVĚRY



kontrolované ministerstvem.“ 

„Ale to vás stejně nezastavilo.“ 

„Některé věci je lépe neříkat.“ Přerušil ho Snape ostře a Harry ho rychle pochopil. „Nemluv o 
tom ani tady, kde se cítíš bezpečně. Zdi mají uši, doslova.“ 

Harry se rozhlédl po okolních portrétech a otřásl se. „Ano pane,“ zašeptal. 

Snape si ho chvíli prohlížel, a pak řekl: „Až to bude oficiální, budeš patřit i do mojí koleje. Takže 
napiš odpověď, která bude obojí, čestná i chytrá.“ V očích se mu rozsvítil malý plamínek. „A 
nebo, jestli chceš, tak lži, jak když tiskne. Mě to skutečně trápit nebude.“ 

Harry přikývl a začal žvýkat konec svého pera. Snape si toho všiml a zeptal se ho: „Máš hlad?“ 

„Ne, pane.“ 

Snape mu podal kousek lékořice. „Na, vezmi si něco jiného.“ 

Harry neměl rád lékořici, zvláště ne silnou chuť téhle černé varianty, ale přesto si kousek vzal 
do pusy. Nechtěl vypadat nevděčně, jak ho upozorňoval Draco. „Děkuji, pane,“ zamumlal. 

„Proč jsi tak nervózní?“ Harry nevěděl, jak to vysvětlit, a tak pokrčil rameny. „Stále přemýšlíš o 
tom, co by na to řekl James?“ 

„Ne, pane,“ lhal Harry, protože nechtěl, aby to vypadalo, že svému učiteli nedůvěřuje. 

„James tě miloval,“ řekl jemně Snape. „Chtěl by, abys měl, co potřebuješ.“ 

„Cítím se... nevěrný, myslím,“ zašeptal Harry a srovnal si vlasy třesoucí se rukou. „Je to hloupé 
a bezdůvodné. Draco má pravdu. Můj táta je mrtvý a je pryč a vy jste živý a jste tady...“ 
smrtelně zbledl, když to řekl nahlas. „Poslední věc, kterou bych chtěl udělat, je zatěžovat vás s 
tím vším. Je to od vás opravdu milé, že jste mi to nabídl. Předpokládám, že nechcete, abych 
vám děkoval, ale...“ Harry náhle přestal a bouchl hlavou přímo do stolu s pocitem, že není nic 
jiného, než úplný idiot. 

„Chtěl bys Uklidňující doušek, Harry?“ 

Harry se posadil. „Ale ne, ještě mám tohle všechno vyplnit,“ a ukázal na svoje formuláře. 
„Nechci, aby někdo mohl říct, že jsem to napsal omámený. Myslím, že bych to měl dodělat, 
pane.“ 

„Odhodlej se konečně říkat mi Severusi,“ navrhl Snape a aniž by čekal na odpověď vrátil se 
zpátky k vyplňování svého formuláře. 

Harrymu chvíli trvalo, než mu to došlo. Odhodlat se říkat mu Severusi? Tak napůl už byl 
rozhodnutý, když i Draco používal to jméno, ale to bylo jiné. Draco znal Snapea prostě od 
vždycky. 

Zahleděl se znovu dolu na papír. Důvod žádosti. 

Harry přežvykoval lékořici a pomalu psal: Moji poslední opatrovníci, Vernon a Petunie 
Dursleyovi, mě viděli jen o prázdninách. Během školního roku jsem byl v denním kontaktu s 
profesorem Snapem a poznal jsem ho jako silného, vyrovnaného muže, s velkými magickými 
schopnostmi. Respektuji jeho názory a předpokládám, že pod jeho vedením svoje vzdělání 
ukončím zkouškou OVCE. A mimo to jsem z dlouhé osobní zkušenosti pochopil, že mu mohu 
důvěřovat, což je také neposlední důvod, proč chci, aby se o mě staral. 

„Tady,“ řekl Harry a podal Snapeovi list přes malý čtvercový stolek o který se dělili. Snape se 
podíval na Harryho, ne na pergamen. 
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„Nemusíš mi ukazovat, co jsi napsal.“ 

„Ale já to chci.“ 

„Proč?“ Na podobnou otázku od Brumbála by odmítl odpovědět. Ale jemu odpovědět chtěl. 

„Měl byste vědět, co si o vás myslím.“ 

„Napsal jsi nebelvírskou odpověď?“ ptal se Snape. 

„Ne, je to obojí. Chytré nejsou jenom lži, předpokládám,“ řekl a mírně pokrčil rameny. 

„Vidím, že jsi pochopil, co jsem myslel slovem chytrý.“ 

„Přemýšlení nad tím co píšu, mi pomohlo napsat to dobře,“ doplnil Harry. 

„Ty nepřemýšlíš nad svými pracemi z lektvarů?“ zavrčel Snape. „Obvykle mě šokuje, jak malé 
množství inteligence v nich dokážeš projevit.“ Vrátil Harrymu jeho formulář. „Výborně.“ 

***

O hodinu a půl později Harry ukončil svůj úkol. Snape dosud zuřivě psal. Nějakou chvíli se 
chlapec potěšeně rozhlížel po ředitelově kanceláři, ale popravdě, už toto místo znal. Napadlo 
ho, že by bylo příjemné promluvit si s moudrým kloboukem, ale nakonec se rozhodl, že bude 
lepší nerušit Snapea. A taky nebylo nic, co by mu klobouk mohl říci. Ve zmijozelu by si uspěl. 
Protože neměl co dělat, nakonec pozoroval Snapea a pokoušel se číst jeho odpovědi, které byly 
nohama vzhůru. 

„Bavíš se?“ zeptal se Snape. A tahle otázka mu hrozivě připomněla moment, kdy vstoupil do 
soukromí Snapeových myšlenek. 

„Promiňte, pane,“ rychle se omluvil a opřel se zády do křesla daleko od pokušení. 

„Samozřejmě, že to můžeš vidět,“ oznámil mu Snape a pokynul mu prstem, aby se vrátil. 
„Možná, že se ti u pohovoru povede lépe, když o mě budeš víc vědět.“ 

„Jo, a co všechno budou chtít vědět?“ skousl si Harry trochu rty. 

Snape pokrčil rameny. „Pojď si sednout vedle mě.“ 

Harry si přisunul židli kolem stolu na druhou stranu a začetl se do stránek, které před tím jeho 
učitel vyplnil. Většina z nich, byly základní informace, podobné těm, které vyplňoval Harry, ale 
pro dospělého jich tady bylo daleko víc. Manželství, další děti, vzdělání, minulá zaměstnání, 
profesní zařazení, finanční poměry a další a další a další. 

Některé z nich byly zajímavé. Snape měl zkoušku OVCE z věštění, ale obdržel hodnocení Troll, 
dokonce i Ron by to dokázal lépe. Rozhodně nebyl bohatý, ale měl o něco víc peněz, než Harry 
očekával. Uvažoval o tom, že učitelé jsou lépe placeni, než myslel, nebo se na Snapeovu rodinu 
trochu usmálo štěstí. Odpovědi, ve kterých se Snape mohl více rozepsat, byly nejzajímavější v 
celé žádosti. Snapeovy odpovědi, byly velmi zmijozelské. 

Proč jste se rozhodl být pěstounem: Učení dospívajících je výzva, která mě nutí prohlubovat 
svoje komunikační schopnosti a hluboké porozumění pro psychiku dospívajících dětí. Tyto 
dovednosti mi jistě budou k užitku, až se stanu otcem... 

Popište váš vztah k vašim vlastním rodičům: Jako dospělý vidím, že můj otec byl dominantní a 
posedlý potřebou ovládat mě a mojí matku. Protože to vedlo k nešťastným událostem v mém 
vlastním životě, pochopil jsem, že být příliš autoritativní ve vztahu k dospívajícím je 
nebezpečné... 
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A nejzajímavější bylo pravděpodobně: Co očekáváte od vašeho dítěte? Očekávám, že Harry 
plně rozvine svůj vlastní potenciál, jakkoli by to mělo být. 

„Tahle odpověď se jim nebude líbit,“ řekl Harry. „Měl jste říct, že mě vycvičíte tak, abych 
dokázal porazit Voldemorta.“ 

„Tak tahle odpověď by se jim nelíbila,“ odvětil Snape a jeho oči vypadaly unaveně. Když se 
jejich oči setkaly, došlo Harrymu, že Snape se poslední noc moc nevyspal. 

„Myslím, že jsou přesvědčeni, že to je úkol Bradavic a nebo ještě spíš Albusův. Nezapomínej, že 
Úřad není ministerstvo. Nebudou se na tu žádost dívat z politického hlediska. Ode mne se 
předpokládá, že uspokojím celou škálu tvých potřeb, Harry. To je otcův úkol.“ 

Harry zčervenal a znovu se zamyslel nad tím, co by tomu říkal jeho skutečný otec. Pořád mu 
nešlo z hlavy rčení obracet se v hrobě. Ale na druhou stranu, jeho skutečný otec byl někdo, kdo 
si myslel, že proklít někoho jenom proto, aby pobavil přátele, je v pořádku. 

Bylo mu patnáct, kde kdo je v patnácti idiot. 

Harrymu bylo šestnáct a cítil se jako pořádný kus idiota. Proč nebyl schopen přijmout, že Snape 
si přeje být s ním. Proč má pořád nějaké postranní myšlenky a pokouší se být loajální k někomu, 
koho skutečně nezná? Proč ho to tolik zraňuje, když je to konec konců dobrá věc? Konečně má 
někoho. 

Někoho, ke komu může patřit. Někoho, kdo ví, jaké to je, zaplést se s Voldemortem. Někoho, 
kdo s ním strávil několik posledních let. Někoho, kdo na něj dával pozor a chránil chlapce a ne 
jizvu, ne proroctví a to bylo skvělé, ne? 

Tak proč je mu do breku? 

Mírně zamračený Harry pozoroval, jak před ním Snape píše jednu dlouhou odpověď za druhou, 
jak skvělý otec bude.
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