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Kapitola druhá

Jizva

H

arry leÏel na zádech a lapal po dechu, jako kdyby dlouho utíkal. Právû se probral z Ïivého snu a obû ruce si
tiskl k obliãeji. Stará jizva na ãele, která sv˘m tvarem pﬁipomínala blesk, ho pálila pod prsty, jako kdyby se jí nûkdo právû dotkl dobûla rozpálen˘m drátem.
Posadil se na posteli;jednou rukou si dosud tiskl jizvu,a druhou tápal ve tmû po br˘lích na noãním stolku. Jen co si je
nasadil, uvidûl svoji loÏnici. Záclonami do ní pronikalo mdlé,
nejasnû oranÏové svûtlo pouliãní lampy za oknem.
Je‰tû jednou si pﬁejel prsty po jizvû, jeÏ ho nepﬁestávala
bolet. Rozsvítil lampiãku, vyhrabal se z postele, pﬁe‰el pﬁes
pokoj, otevﬁel skﬁíÀ a upﬁenû se zahledûl do zrcadla na vnitﬁní stranû dveﬁí. Spatﬁil v nûm hubeného ãtrnáctiletého kluka, kter˘ mûl v záﬁivû zelen˘ch oãích pod rozcuchanou ãernou ãupﬁinou zmaten˘ v˘raz. Prohlédl si dÛkladnûji jizvu ve
tvaru blesku, která mu opût dala o sobû vûdût: vypadala jako
jindy, poﬁád v ní v‰ak pociÈoval palãivou bolest.
SnaÏnû si vybavoval, co se mu zdálo, neÏ se probudil. PÛsobilo to tak skuteãnû… ty dva, kteﬁí tam byli, znal, ale toho
tﬁetího muÏe nikdy pﬁedtím nevidûl… Soustﬁedil se, jak nejvíc dokázal, a svra‰til ãelo, aby se rozpomenul...
Pﬁed oãima mu nejasnû vytanula temná místnost… na pﬁedloÏce u krbu leÏel had… byl tam muÏ malé postavy, kter˘ se
jmenoval Petr, ale pﬁezdívali mu âervíãek… a chladn˘, vysok˘ hlas… hlas lorda Voldemorta. Pﬁi pouhém pomy‰lení na
nûj mûl Harry pocit, jako kdyby spolkl kostku ledu…
Zavﬁel pevnû oãi a snaÏil se rozpomenout, jak vlastnû Voldemort vypadal, ale nepodaﬁilo se mu to. Vûdûl jedinû, Ïe ve
chvíli, kdy âervíãek otoãil kﬁeslo a on spatﬁil, co v nûm sedí,
zmocnila se ho nenadálá hrÛza a probudila ho… Nebo za to
mohla jizva, která ho v tu chvíli rozbolela?
A kdo vlastnû byl ten staﬁec? Rozhodnû tam nûjak˘ star˘
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muÏ byl: Harry pﬁece vidûl, jak se skácel na zem. V‰echno se
mu to mátlo ãím dál víc; zakryl si rukama tváﬁ, aby Ïádnou loÏnici nevidûl a podrÏel si v mysli co nejdéle obraz oné chabû
osvûtlené místnosti, ale bylo to, jako by se pokou‰el udrÏet
vodu v nastaven˘ch dlaních. Podrobnosti se vytrácely stejnû
rychle, jak se je snaÏil uchovat… Voldemort a âervíãek mluvili o nûkom, koho zabili, jenÏe jeho jméno si Harry nebyl s to
vybavit… A domlouvali se, Ïe zabijí nûkoho dal‰ího… Ïe zabijí jeho…
Harry spustil ruce, otevﬁel oãi a upﬁenû se rozhlédl po loÏnici, jako by ãekal, Ïe spatﬁí nûco zvlá‰tního. Po pravdû ﬁeãeno tam zvlá‰tních vûcí byly spousty. V nohách postele stál
otevﬁen˘ velk˘ dﬁevûn˘ kufr a v nûm byl kotlík, ko‰tû, ãerné
hábity a nûkolik pﬁíruãek kouzeln˘ch slov a zaklínadel. Vût‰inu psacího stolu zabírala velká prázdná klec, v níÏ obvykle
hﬁadovala Hedvika, jeho snûÏná sova, a zbytek pokr˘valy rozházené svitky pergamenu. Na podlaze u postele leÏela otevﬁená kniha,kterou ãetl veãer pﬁed usnutím. V‰echny obrázky
v ní byly pohyblivé a muÏi v záﬁivû oranÏov˘ch hábitech se
na nich hned objevovali, hned zase mizeli, v‰ichni sedûli na
ko‰Èatech a házeli si ãerven˘ míã.
Harry ke knize zamíﬁil, zvedl ji a díval se, jak jeden z kouzelníkÛ dal úÏasn˘ gól,kdyÏ prohodil míã obruãí padesát stop
nad zemí. Potom v‰ak knihu zaklapl. Dokonce ani famfrpál –
podle Harryho mínûní ten nejlep‰í sport na svûtû – ho v tu
chvíli nedokázal zaujmout.OdloÏil Létání s Kanon˘ry na noãní stolek, do‰el k oknu a roztáhl záclony, aby vidûl dolÛ.
Zobí ulice vypadala pﬁesnû tak, jak by poãestná pﬁedmûstská ulice v sobotu ãasnû ráno mûla vypadat. V‰echny záclony byly zataÏené. Kam aÏ Harry mohl ve tmû dohlédnout, nikde nebylo vidût jediné Ïivé stvoﬁení, dokonce ani koãku ne.
A pﬁesto… pﬁesto… Harry se nervóznû vrátil k posteli, posadil se na ni a znovu si pﬁejel prstem po jizvû. KvÛli bolesti
si v‰ak hlavu nelámal, vÏdyÈ s bolestí i zranûními uÏ mûl jisté
zku‰enosti. KdyÏ svého ãasu pﬁi‰el o v‰echny kosti v pravé
paÏi a bûhem jediné noci mu pak znovu narostly,zkusil opravdu hodnû. Zanedlouho mu pak tutéÏ paÏi probodl jedovat˘
zub, dlouh˘ dobrou stopu, a loni zas pro zmûnu spadl z v˘‰ky padesáti stop z ko‰tûte, na kterém letûl. Na prapodivné ne19
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hody a úrazy byl uÏ zvykl˘: ostatnû kdo chodil do ·koly ãar
a kouzel v Bradavicích a ‰el z jednoho maléru do druhého,
s tím prostû musel poãítat.
Trápilo ho nûco jiného: kdyÏ ho jizva na ãele bolela naposled, byl lord Voldemort nablízku… teì a tady v‰ak pﬁece b˘t
nemohl… Pﬁedstava, Ïe by ãíhal nûkde v Zobí ulici, byla absurdní, to prostû nebylo moÏné.
Harry se bedlivû zaposlouchal do ticha kolem. VáÏnû napÛl
oãekával, Ïe usly‰í zaskﬁípat schody nebo za‰ustit kouzelnick˘ plá‰È? A pak málem nadskoãil, kdyÏ jeho bratránek Dudley v sousedním pokoji zniãehonic stra‰livû zachrápal.
Hned si v duchu vyãetl, Ïe se chová jako hlupák: vÏdyÈ v domû kromû nûj nebyl nikdo jin˘ neÏ str˘c Vernon, teta Petunie a Dudley, a ti bezpochyby spali klidn˘m, neru‰en˘m spánkem.
Byl vlastnû rád, kdyÏ Dursleyovi spali; i kdyby byli vzhÛru, stejnû by od nich nemohl ãekat Ïádnou pomoc. Str˘c Vernon, teta Petunie a Dudley byli jeho jediní Ïijící pﬁíbuzní.
Byli to mudlové (lidé, kteﬁí neumûjí kouzlit), jakékoli ãáry
nesná‰eli a opovrhovali jimi, a Harryho ve svém domû vidûli
pﬁibliÏnû stejnû rádi jako houbu dﬁevomorku. Aby nûjak vysvûtlili jeho dlouhodobou nepﬁítomnost v posledních tﬁech
letech, kdy studoval v Bradavicích, tvrdili kaÏdému, Ïe je
v Polep‰ovnû svatého Bruta pro nenapravitelné mladistvé
provinilce. Vûdûli dobﬁe, Ïe Harry jako nezletil˘ kouzelník
nesmí kouzlit jinde neÏ v Bradavicích, pﬁesto mu v‰ak rádi
pﬁiãetli na vrub v‰e, co se v domû pokazilo a pﬁestalo fungovat. Harry se jim nikdy neumûl s niãím svûﬁit, ani jim nevypravoval o svém Ïivotû mezi kouzelníky. UÏ pouhá pﬁedstava, Ïe by za nimi za‰el, aÏ se probudí, a ﬁekl jim, Ïe ho bolí
jizva na ãele a Ïe má kvÛli Voldemortovi jisté obavy, mu pﬁipadala smû‰ná.
A pﬁitom Voldemort zpÛsobil, Ïe Harry musel u Dursleyov˘ch Ïít. Neb˘t Voldemorta, nemûl by na ãele jizvu ve tvaru
blesku. A neb˘t Voldemorta, mûl by rodiãe…
Onoho veãera, kdy Voldemort – nejmocnûj‰í zl˘ ãernoknûÏník za celé století, jenÏ po jedenáct let získával stále vût‰í moc – vnikl do domu Potterov˘ch a zabil Harrymu otce
i matku, byl chlapci teprve rok. Voldemort nakonec obrátil
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svou hÛlku i proti nûmu; zlé kouzlo, kter˘m na své cestû k moci pﬁipravil o Ïivot mnoho dospûl˘ch ãarodûjek i kouzelníkÛ,
v‰ak na Harryho neúãinkovalo.Bylo to k nevíﬁe, ale místo aby
kletba chlapce zabila, obrátila se proti Voldemortovi. Harry
z toho vyvázl s pouhou ﬁeznou ránou ve tvaru blesku na ãele, zatímco Voldemort se scvrkl na cosi, co sotva skomíralo.
Pﬁi‰el o v‰echnu svou sílu a zbyla v nûm jen nepatrná jiskﬁiãka
Ïivota, takÏe se dal na útûk. HrÛzovláda, pod níÏ tajné spoleãenství ãarodûjek a kouzelníkÛ tak dlouho Ïilo, koneãnû pominula, Voldemortovi stoupenci se rozprchli a Harry Potter
se stal slavn˘m.
Bylo to pro nûj dost ‰okující, kdyÏ se o sv˘ch jedenáct˘ch
narozeninách dozvûdûl,Ïe je kouzelník. A je‰tû víc ho vyvedlo
z míry, kdyÏ zjistil, Ïe v utajovaném svûtû ãarodûjek a kouzelníkÛ ho kaÏd˘ zná. KdyÏ poprvé pﬁijel do Bradavic, vidûl,
Ïe se za ním v‰ichni otáãejí a v jednom kuse si nûco ‰u‰kají.
Teì tomu v‰ak uÏ pﬁivykl; na konci léta ho ãekal ãtvrt˘ roãník v Bradavicích a on uÏ odpoãítával, za kolik dnÛ se na hrad
vrátí.
Do odjezdu do ‰koly zb˘valo ov‰em je‰tû ãtrnáct dnÛ. Znovu se ne‰Èastnû rozhlédl po pokoji a pohledem utkvûl na dvou
blahopﬁáních, která mu jeho nejlep‰í kamarádi poslali na konci ãervence k narozeninám. Co by asi ﬁekli, kdyby jim teì napsal, Ïe ho jizva na ãele zase bolela?
V tu chvíli se mu v hlavû rozeznûl hlas Hermiony Grangerové, ostr˘ a podû‰en˘:
„CoÏe, ta jizva tû zaãala bolet? To je opravdu váÏné, Harry… Napi‰ profesoru Brumbálovi! A já se pÛjdu podívat do
BûÏn˘ch kouzelnick˘ch chorob a onemocnûní… MoÏná tam
najdu nûco o jizvách zpÛsoben˘ch zl˘mi kouzly…“
Ano, to by mu poradila Hermiona: obrátit se pﬁímo na ﬁeditele bradavické ‰koly,a mezitím hledat radu v kníÏkách.Harry se upﬁenû zahledûl na inkoustovou, modroãernou oblohu
venku, velice v‰ak pochyboval, Ïe by mu nûjaká kniha teì
mohla pomoci.Pokud vûdûl, byl jedin˘ na svûtû, kdo pﬁeÏil takovou kletbu, jakou vÛãi nûmu Voldemort pouÏil, takÏe bylo
krajnû nepravdûpodobné, Ïe by v BûÏn˘ch kouzelnick˘ch
chorobách a onemocnûních na‰el pﬁíznaky, které u sebe zjistil.A psát ﬁediteli ‰koly? VÏdyÈ nemûl sebemen‰í tu‰ení, kam
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Brumbál o letních prázdninách jezdí. Chvilku si ho pobavenû pﬁedstavoval, jak leÏí se sv˘m dlouh˘m stﬁíbrn˘m plnovousem, v kouzelnickém hábitu aÏ po paty a se ‰piãatou ãapkou na hlavû nûkde na pláÏi a natírá si dlouh˘ kﬁiv˘ nos
opalovacím krémem.AÈ ov‰em Brumbál byl, kde chtûl, Harry
si byl jist˘, Ïe by ho Hedvika na‰la; je‰tû nikdy se nestalo, Ïe
by nûkomu nedokázala dopis doruãit,dokonce i kdyÏ neznala
adresu. Ale co by Brumbálovi napsal?
VáÏen˘ pane profesore! PromiÀte, Ïe Vás tím obtûÏuji, ale
dnes ráno mû bolela ta moje jizva. Srdeãnû zdraví Vá‰ Harry Potter.
Nemusel to ani vyslovit nahlas, tak hloupû to znûlo.
Zkusil si tedy pﬁedstavit, co by mu ﬁekl jin˘ jeho dobr˘ kamarád, Ron Weasley – a za okamÏik jako by se uÏ pﬁed ním
vzná‰el RonÛv pihovat˘ obliãej s dlouh˘m nosem. Vypadal
zmatenû.
„CoÏe, bolí tû ta jizva? Ale… ale Ty-ví‰-kdo pﬁece nemÛÏe b˘t nablízku, nebo snad ano? To bys pﬁece vûdûl, Harry…Urãitû by se tû zase pokou‰el zabít, nemyslí‰? Já nevím,
moÏná Ïe jizvy po zl˘ch kouzlech se nikdy nepﬁestanou
oz˘vat… Zeptám se na to taÈky…“
Pan Weasley byl svou odbornou kouzelnickou prÛpravou
expert a pracoval v odboru zneuÏívání mudlovsk˘ch v˘tvorÛ na ministerstvu kouzel, pokud v‰ak Harry vûdûl, se zl˘mi
kouzly Ïádné zvlá‰tní zku‰enosti nemûl. Kromû toho vÛbec
nestál o to, aby se v‰ichni Weasleyovi dozvûdûli, jak ho vypla‰ilo, Ïe ho ta jizva na chviliãku rozbolela. Paní Weasleyové
by to nadûlalo je‰tû víc vrásek neÏ Hermionû, zato Ronovi
‰estnáctiletí sourozenci, dvojãata Fred a George, by si nejspí‰
ﬁekli, Ïe mu prostû povolily nervy. Harry mûl rodinu Weasleyov˘ch nejradûji na svûtû. Doufal, Ïe ho v nejbliÏ‰ích dnech
pozvou na náv‰tûvu (Ron nûco ﬁíkal o mistrovství svûta ve
famfrpálu), a proto si nepﬁál, aby mûl pobyt u nich pokaÏen˘
ustaran˘mi otázkami, jak to s tou jizvou bylo.
Chvíli si je‰tû mnul klouby prstÛ ãelo. Po pravdû mu teì
chybûl (a skoro se zastydûl, kdyÏ si to pﬁipustil) nûkdo jako
otec: dospûl˘ kouzelník, kterého by mohl poÏádat o radu,aniÏ
by si pﬁipadal jako hlupák, nûkdo, komu by na nûm záleÏelo,
a kdo by pﬁitom mûl zku‰enosti s ãernou magií…
22
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A pak ho to napadlo. Bylo to tak prosté, Ïe nedokázal pochopit, proã na to nepﬁi‰el dávno – napí‰e samozﬁejmû Siriusovi.
Vyskoãil z postele, pﬁebûhl pﬁes pokoj a posadil se k psacímu stolu. Pﬁitáhl si kus pergamenu, namoãil svÛj orlí brk do
inkoustu a napsal Mil˘ Siriusi. Pak na chvilku zaváhal, jak by
svÛj problém nejlépe vyjádﬁil, a je‰tû poﬁád Ïasl, jak to, Ïe si
na Siriuse nevzpomnûl hned. Tak zaráÏející to ov‰em zas nebylo – Ïe je Sirius jeho kmotr, se pﬁece dozvûdûl pﬁed pouh˘mi dvûma mûsíci.
DÛvod, proã mu Sirius o sobû nikdy dﬁív nedal vûdût, byl
velice prost˘ – celou tu dobu pob˘val v Azkabanu, stra‰livém
kouzelnickém vûzení stﬁeÏeném stvÛrami bez oãí, kter˘m se
pﬁezdívalo mozkomorové a které z kaÏdého vysály du‰i. Mozkomorové také pﬁi‰li hledat Siriuse aÏ do Bradavic, kdyÏ se
mu podaﬁilo uprchnout. Byl v‰ak nevinn˘ – vraÏdy, za které
byl odsouzen,spáchal ve skuteãnosti âervíãek,stoupenec lorda Voldemorta, o nûmÏ si témûﬁ v‰ichni mysleli, Ïe je uÏ dávno po smrti. Harry, Ron i Hermiona ov‰em vûdûli, Ïe to není
pravda – v minulém ‰kolním roce se s âervíãkem setkali tváﬁí v tváﬁ, i kdyÏ profesor Brumbál byl jedin˘, kdo jejich vyprávûní uvûﬁil.
Nakrátko se Harry ocitl na vrcholu blaha, Ïe uÏ koneãnû nebude muset bydlet u Dursleyov˘ch, protoÏe Sirius mu nabídl, aby Ïil s ním, jakmile ho z tûch nepravdiv˘ch naﬁãení oãistí. Hned vzápûtí bylo po nadûji – âervíãek uprchl dﬁív, neÏ ho
staãili pﬁedat ministerstvu kouzel, a Sirius se musel znovu dát
na útûk, aby si zachránil hol˘ Ïivot. Harry mu pomohl uniknout na hﬁbetû hipogryfa jménem Klofan, a Sirius od té doby Ïil jako psanec. Vidina,Ïe mohl mít opravdov˘ domov,kdyby jim âervíãek tenkrát neutekl, trápila Harryho celé léto; pﬁi
pomy‰lení, Ïe se Dursleyov˘ch mohl zbavit navÏdy, mu bylo
dvojnásob zatûÏko znovu se k nim vrátit.
Pﬁesto mu Sirius aspoÀ v nûãem pomohl, i kdyÏ u nûj nemohl bydlet: jeho zásluhou smûl teì mít v loÏnici v‰echny
své ‰kolní vûci. To mu Dursleyovi nikdy dﬁív nedovolili; dûlali
vÏdycky v‰e pro to, aby Harry Ïil jako ten nejvût‰í uboÏák,
a protoÏe mûli strach z jeho ãarodûjn˘ch schopností, vÏdycky mu o v‰ech pﬁedchozích prázdninách zamykali ‰kolní kufr
23
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do pﬁístûnku pod schody. Ve chvíli, kdy se dozvûdûli, Ïe jeho
kmotrem je nebezpeãn˘ vrah, se v‰e zmûnilo – a Harry jim
samozﬁejmû ve vlastním zájmu opomnûl ﬁíci, Ïe Sirius je nevinn˘.
Od svého návratu do Zobí ulice dostal od Siriuse uÏ dva dopisy. Nedoruãily mu je sovy (jak to mezi kouzelníky bylo zvykem), n˘brÏ velicí, pestrobarevní tropiãtí ptáci. Hedvice se ti
honosní vetﬁelci nezamlouvali a jen velice nerada jim dovolila napít se z její misky, neÏ zase odletûli. Zato Harrymu se líbili; pﬁi pohledu na nû si pﬁedstavoval palmy a bíl˘ písek
a doufal, Ïe aÈ uÏ je Sirius kdekoli (nikdy se o místû svého
pobytu nezmínil, pro pﬁípad, Ïe by jeho dopis zachytil nûkdo nepovolan˘), vede se mu dobﬁe. Harry si ani neumûl dost
dobﬁe pﬁedstavit, Ïe by mozkomorové z Azkabanu dokázali
dlouho Ïít v jasné záﬁi slunce – a to moÏná byl dÛvod, proã
Sirius zamíﬁil na jih. Jeho dopisy, které mûl Harry schované
pod velice uÏiteãn˘m uvolnûn˘m podlahov˘m prknem pod
postelí, vyznívaly vesele, a Sirius mu v obou dvou pﬁipomínal,
aby se na nûj obrátil, kdyby cokoli potﬁeboval. TakÏe teì ona
chvíle opravdu nastala…
Jak se do loÏnice pozvolna vkrádalo chladné ‰edé svûtlo,
jeÏ pﬁedchází úsvitu, Harryho lampa svítila jako by stále chabûji. KdyÏ slunce opravdu vy‰lo, stûny pokoje se rozzáﬁily do
zlatova a z loÏnice str˘ce Vernona a tety Petunie bylo sly‰et,
Ïe také vstávají, posbíral Harry z psacího stolu zmuchlané kusy pergamenu a znovu si pﬁeãetl hotov˘ dopis.
Mil˘ Siriusi,
dûkuji ti za tvé poslední psaní. Ten pták byl obrovsk˘,
sotva se dostal oknem dovnitﬁ.
Tady je v‰echno jako obvykle. S Dudleyho dietou to
nevypadá nijak valnû. Vãera ho teta pﬁistihla, jak si do
loÏnice potají odná‰í koblihy. Pohrozili mu, Ïe nebude
dostávat kapesné, jestli s tím nepﬁestane, a on se velice
rozãilil a vyhodil z okna svou Hernu. To je takov˘ poãítaã,
na kterém se dají hrát hry. Vlastnû to od nûj bylo dost
hloupé, ponûvadÏ teì uÏ nemá ani svoje Megamrzaãení,
díl tﬁetí, pﬁi kterém by nemusel myslet na nic jiného.
Já se mám fajn – hlavnû proto, Ïe Dursleyovi mají
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strach, aby ses tu neobjevil a v‰echny je nepromûnil
v netop˘ry, kdybych tû o to poÏádal.
Dnes ráno se ov‰em pﬁihodilo nûco zvlá‰tního: ta jizva
na ãele mû znovu rozbolela. Naposled se to stalo, kdyÏ
se Voldemort objevil v Bradavicích, nemyslím ale, Ïe by
teì mohl b˘t nûkde nablízku – co myslí‰? A neví‰, jestli
jizvy zpÛsobené zl˘m zaklínadlem nebolí nûkdy i nûkolik
let?
Po‰lu ti tenhle dopis po Hedvice, jen co se vrátí, teì
je nûkde na lovu. Pozdravuj ode mne Klofana.
Harry
Hmm, ﬁekl si v duchu, takhle to zní dobﬁe. VáÏnû nemûlo
smysl, aby se zmiÀoval o tom snu; nechtûl, aby si Sirius myslel, Ïe je kdovíjak vystra‰en˘. SloÏil pergamen a nechal ho na
psacím stole, Ïe ho po‰le hned, jakmile se Hedvika vrátí. Potom vstal, protáhl se a znovu otevﬁel ‰atník. Do zrcadla se
uÏ ani nepodíval a zaãal se oblékat, aby mohl sejít dolÛ na
snídani.

